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KATA PENGANTAR 

Penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi sebuah peristiwa yang 

sangat monumental dalam memperkuat bangun demokrasi di tanah air 

setelah berpengalaman tiga kali menyelenggarakannya sejak era 

reformasi, yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Berbagai peraturan 

perundang-undangan Pemilu sejak 1999 pun mengalami beberapa 

perubahan dan penyempurnaan hingga tahun 2014, yang semuanya 

dimaksudkan untuk makin memperkuat tatanan kehidupan demokrasi 

melalui Pemilu di negeri ini, apada pemilu inilah dilaksanakan bersamaan 

antara Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD 

serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

 Oleh karena itu salah satu misi penting dalam menyelenggarakan 

Pemilu yang dapat memperkuat bangun demokrasi tersebut adalah 

dengan memperkecil berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan, baik 

yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, 

pemerintah, peserta Pemilu, pendukung peserta Pemilu, pemilih, media 

massa, pemantau, maupun masyarakat yang secara khusus terlibat dalam 

pelaksanaan Pemilu, seperti pengamat dan penyelenggara hitung cepat 

hasil Pemilu (quick count). Seluruh pihak ini kita sebut sebagai stake-

holder (pemangku kepentingan) penyelenggaraan Pemilu. 

 Menilik pengalaman dari Pemilu-Pemilu sebelumnya, terjadinya 

berbagai pelanggaran yang bersifat administratif maupun kecurangan-

kecurangan yang bersifat pidana (khususnya pidana Pemilu) sudah 

diketahui secara luas. Mulai dari tahapan Pemilu awal, seperti tahap 

verifikasi peserta, pendaftaran pemilih, dan penetapan pemilih tetap 

sudah kerap terjadi pelanggaran dan kecurangan. Lebih dahsyat lagi 

ketika memasuki tahap kampanye dan pemungutan suara. Tak berhenti di 

situ saja, pelanggaran dan kecurangan juga sangat terstruktur, sistematis 

dan massif (meminjam istilah dalam sidang di Mahkamah Kosntitusi) 

pada tahap perhitungan suara dan pengesahan pemenang Pemilu, baik 

pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Untuk mengendalikan, menekan, atau pun memperkecil peluang 

terjadinya berbagai praktek tak sehat berupa pelanggaran dan kecurangan 

Pemilu, maka dibutuhkan efektifitas dalam implementasi pengawasan 

karenanya indikator peningkatan demokrasi adalah tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) dimana masyarakat ikut 

serta dalam menentukan arah demokrasi sebuah bangsa karenanya perlu 

ada kesadaran masyarakat secara kolektif agar tingkat partisipasi bisa 
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meningkat dan terwujud dengan baik, tentu saja aturan yang dibuat 

haruslah memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut 

menentukan arah demokrasi melalui tahapan penyelenggaraan. 

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting sebagai kekuatan 

lain yang bisa mengawasi dan memantau semua tahapan dengan 

maksimal karena sumber daya dan jumlah yang relative banyak, 

ditambah lagi kekuatan media sosial yang saat ini begitu berpengaruh, hal 

ini bisa jadi mempersempit gerak dan upaya terjadinya pelanggaran di 

semua tahapan. 

Pada Jurnal Bawaslu DKI Jakarta edisi September ini akan 

disajikan semua tulisan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam 

penyelengaraan Pemilu 2019, yang terdiri dari para penulis dengan latar 

belakang akademisi dan pemerhati pemilu bahkan tokoh masyarakat yang 

expert dibidangnya masing-masing yang diharapkan mampu memberikan 

warna lain dalam hal tingkat partispasi masyarakat dan perananya dalam 

pemilu 2019, Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi terhadap peran serta pengawasan  yang 

berkualitas 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.   

 

 

Jakarta, September 2019 

Ketua Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

Muhammad Jufri  
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PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF; 

URGENSI DAN IMPLEMENTASI PADA PEMILU 

SERENTAK 2019 
Oleh: Siti Khopipah S.Ag., M.Si.

1
 

 

Abstract  
Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat merupakan sebuah 

momentum tepat bagi masyarakat sebagai warga negara untuk 

dapat berpartisipasi dan melakukan aktualisasi diri dalam 

penentuan jabatan jabatan public yang akan menghasilkan 

kebijakan-kebijakan public yang mengatur hajat hidup serta  wajib 

dipatuhi oleh seluruh warganegara. Dengan berpartisipasi dalam 

pengawasan Pemilu, masyarakat secara tidak langsung turut 

mengawal proses penyelenggaran dan integritas Pemilu.  

Pekerjaan rumah Bawaslu pada saat ini adalah bagaimana 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara sukarela 

berpartisipasi dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu. 

Bawaslu RI kemudian merancang beberapa program besar yang 

didesain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. Secara khusus, 

Pasal 97 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menugaskan 

Bawaslu Provinsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan di 

wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa 

Proses Pemilu, yang kemudian diatur lebih lanjut lagi pada pasal 

98 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa dalam melakukan 

                                                           
1
 Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi 

Humas & Hubal 
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pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses, Bawaslu 

Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. Oleh karena itu, tulisan 

ini dibuat untuk menyampaikan implementasi pengawasan Pemilu 

partisipatif yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 

baik yang berbasis kegiatan provinsi maupun wilayah 

(Kabupaten/Kota). 

 

Kata Kunci: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pengawasan Pemilu 

Partisipatif 

 

I. PENDAHULUAN 

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan 

Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari 

pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari 

seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan 

pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu 

dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang 

demokratis. Pengawas Pemilu diyakini memiliki kontribusi besar 

dan nyata bagi pembangunan integitas penyelenggaraan Pemilu 

diberbagai negara termasuk di Indonesia. 

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya tidak hanya terbatas 

pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama 

ini menjadi domain Komisi Pemilihan Umum. Namun untuk 

melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat 

akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan Pemilu 

memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas 

pemilu. 

Pengawasan Pemilu telah menjadi bagian terpenting dalam 

proses penyelenggaraan pemilu agar Pemilu bisa diselenggarakan 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana 

digariskan oleh Konstitusi yakni bersifat langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu semakin mendapat 

perhatian penting terutama setelah era reformasi. Pasca reformasi, 
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peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemilu semakin 

memperkuat pengawas pemilu baik secara kelembagaan maupun 

secara kewenangan. 

Bawaslu sebagai sebagai lembaga yang mempunyai mandat 

konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu 

membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. 

Secara institusional, tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan 

pemilu memang secara mutlak berada dipundak Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), tetapi seluruh pihak terutama warga negara 

mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses 

pengawasan pemilu. 

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam 

proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu 

dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan 

kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus 

memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu agar 

sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitamasi secara 

penuh dan kuat dari rakyat. 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya secara konsisten 

terus menggalakkan gerakan Pengawasan Pemilu partisipatif. 

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial lima tahunan belaka 

yang harus menafikan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus 

dilibatkan secara aktif dalam proses berdemokrasi agar bisa terus 

mengawal hak suara yang diberikan dalam setiap penyelenggaraan 

pemilu. 

Pada dasarnya, pemilihan umum adalah wajah dari prinsip 

daulat rakyat. Secara filosofis hal ini eksplisit dituangkan dalam 

Preambule UUD 1945 Alinea IV yang pada intinya menegaskan 

NKRI berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 5 (lima) sila 

dalam Pancasila. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi 

―Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.‖ 

Warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tidak 

boleh hanya dijadikan sebagai obyek penyelenggaraan pemilu, dan 

sekedar diharapkan untuk memberikan hak suaranya dibilik suara 

tapi lebih dari itu warga masyarakat harus dijadikan sebagai subyek 
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dalam pemilu dengan melibatkan dalam proses pengawasan pemilu 

untuk memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan dapat 

tersalurkan dengan baik dan konstitusional. 

Selain menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam 

penyelenggaraan pemilu, dengan pemilu partisiaptif dapat 

memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat. 

Masyarakat bisa belajar dan paham bahwa pemilu bukan sekedar 

perebutan kekuasaan, tapi lebih dari itu pemilu adalah sarana bagi 

rakyat untuk mengimplementasikan daulat yang dipunya dan 

dijamin oleh Konstitusi. 

Kehadiran pengawasan oleh masyarakat yang masif secara 

psikologis akan mengingatkan dan mengawal penyelenggara 

pemilu untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam 

menyelenggarakan pemilu. Sebenarnya, baik penyelenggara 

pemilu, peserta pemilu, pemantau dan seluruh pihak yang terkait 

dapat belajar berperan sesuai latar belakang dan kemampuan 

masing-masing. 

Pemilu harus diubah agar tidak dibayangkan sebagai 

sekedar menjadi pesta demokrasi semata, pemilu harus diarahkan 

sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam 

prosesnya, tidak hanya berbagai asas penting pelaksanaan pemilu 

harus dilaksanakan secara konsisten, tetapi secara sungguh-

sungguh mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dengan tidak hanya 

menjadikan sebagai obyek tapi lebih sebagai obyek dalam 

penyelenggaraan pemilu. 

Salah satu ciri penting dari proses penyelenggaraan pemilu 

yang demokratis adalah proses pemilu. Proses pemilu haruslah 

diselenggarakan sebagaimana regulasi dan nir pelanggaran serta 

kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.  

Untuk mencegah semua itu maka dibutuhkan proses pengawasan 

secara aktif dan masif dari pengawas pemilu dan masyarakat, untuk 

memastikan hal diatas tidak pernah terjadi. Karena jika terjadi 

warga masyarakat bisa langsung melaporkan kepada penyelenggara 

pemilu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penindakan jikalau ditemukan pelanggaraan terhadap 

penyelenggaraan pemilu. 
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Penyelenggaraan pemilu yang tidak terjadi pelangggaran atau 

kecurangan pemilu dalam pelaksanaannya atau dapat ditekan 

seminimal mungkin, adalah bentuk atau cara kita merawat 

demokrasi, merawat bangsa dan negara, dan merawat seluruh 

warga negara. 

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara 

pengawas pemilu dengan seluruh pihak terutama dengan warga 

masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan 

pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Kolaborasi antara 

pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat 

mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilu bisa terlaksana 

dengan demokratis. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua pokok 

persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Apa urgensi pengawasan Pemilu partisipatif ? 

2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta dalam mensosialisasikan dan meningkatkan 

pengawasan Pemilu partisipatif? 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Urgensi Pengawasan Pemilu Partisipatif 

 

Ada perbedaan mendasar antara definisi partisipasi 

masyarakat dalam konteks KPU dengan Bawaslu. Bagi Bawaslu, 

partisipasi masyarakat disini dititikberatkan pada upaya-upaya 

Bersama yang bisa masyarakat lakukan dalam pengawasan 

penyelenggaran Pemilu, baik secara mandiri maupun bekerjasama 

dengan Pengawas Pemilu. Pengawasan Pemilu partisipatif ini 

merupakan salah satu implementasi dari tugas Pengawas Pemilu 

dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Sengketa 

proses Pemilu, pun sebagai sebuah wadah kolaborasi para pihak 

dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif yang 

bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, mencegah 

terjadinya konflik (khususnya konflik horizontal yang terjadi 
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dimasyarakat), mendorong partisipasi public, dan membangun 

karakter dan kesadaran politik masyarakat .  

Berdasarkan data hasil pengawasan, menurut penulis 

setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi dasar urgensi 

pengawasan Pemilu partisipatif, yaitu pertama menjalankan 

amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Kedua, dinamika penyelenggaraan tahapan Pemilu yang 

memiliki potensi permasalahan dan potensi pelanggaran dengan 

model dan modus yang terus ―berinovasi‖ dari pemilu satu ke 

pemilu berikutnya pada setiap tahapannya,  ditambah dengan 

keserentakannya di tahun 2019 ini,  tentu merupakan tantangan 

tersendiri dalam melakukan pengawasan yang maksimal dari aspek 

kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia nya. 

Dalam konteks regulasi, pengawasan Pemilu partisipatif 

merupakan salah satu implementasi dari tugas pencegahan yang 

diamanahkan UU Pemilu
2
.  Pengawasan  Pemilu adalah kegiatan  

mengamati, mengkaji, memeriksa, dan  menilai proses 

penyelenggaraan  Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan. 

(Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, Pasal 1,Angka 29), sementara   

Pencegahan merupakan tindakan,  langkah-langkah & upaya 

optimal mencegah secara  dini terhadap potensi pelanggaran.  UU 

Pemilu menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan 

Pencegahan dalam bentuk
3
: 

a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran 

Pemilu di wilayah Provinsi 

b) Mengkoordinasikan , menyupervisi, membimbing, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di 

tingkat provinsi.  

                                                           
2
 Pasal 97 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan di 

wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, yang 

kemudian diatur lebih lanjut lagi pada pasal 98 ayat 1 huruf d yaitu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah 

provinsi. 
3
 Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

huruf (a,) (b), (c), dan  (d)  
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c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah terkait 

d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu diwilayah Provinsi. 

Dalam konteks dukungan Sumber Daya Manusia, sebagaimana 

diketahui, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, setidaknya membawa beberapa implikasi penting bagi 

pengawas pemilu, diantaranya adalah penguatan kelembagaan dan 

penguatan kewenangan pengawas pemilu yang sangat signifikan 

mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan 

tahapan pemilu di tahun 2019 ini. Pada aspek kelembagaan, ada 

perubahan kedudukan pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota 

yang semula bersifat adhoc dan berjumlah tiga orang menjadi 

bersifat permanen dan personilnya menjadi 5 orang per 

kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Administrative Kepulauan 

Seribu yang berjumlah 3 orang.  Penguatan organisasi dengan 

dipermanenkannya Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan menjamin 

kesinambungan dan meningkatkan kualitas kerja kerja pengawasan 

serta penguatan pada kekuatan produk hukum yang dikeluarkan. 

Pada aspek kuantitas, di Pemilu serentak 2019 ini, jumlah 

Pengawas Pemilu di DKI Jakarta mulai dari tingkat provinsi hingga 

Pengawas TPS  dapat  terlihat pada grafik dibawah ini:  
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Ditambah dengan Pengawas TPS sejumlah 29.063 orang, jadi 

secara kumulatif seluruh Jumlah Pengawas Pemilu Se DKI Jakarta, 

mulai dari Tingkat Provinsi hingga Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara adalah 29.497, yang jika ditambah dengan bantuan staff 

pelaksana teknis dan pendukung mulai dari tingkat provinsi hingga 

Kabupaten/Kota  sejumlah 167 sehingga total sejumlah 29.664. 

Jumlah ini tentu tidak sepadan dengan kondisi cakupan 

pengawasan yang cukup luas secara geografis, juga meknisme 

kerja di lapangan yang menuntut Pengawas Pemilu untuk selalu 

siap tanpa mengenal waktu, khususnya pada masa tenang dan 

pemungutan suara serta rekapitulasi suara. Sebagai ilustrasi, 

bagaimana secara fisik, seorang pengawas TPS diuji kekuatannya 

adalah secara sendirian harus mengawasi TPS mulai dari malam 

sebelumnya, hingga hari H yang mengharuskannya ada di TPS 

sebelum pembukaan TPS dimulai, hingga proses penghitungan 

suara selesai yang seringkali mencapai dini hari. Begitu juga 

Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan, yang salah satu tugasnya 

mengawasi proses rekapitulasi suara ditingkat kecamatan. Bisa 

dibayangkan jika Panwaslu Kecamatan yang tiga orang mengatur 

waktu untuk melakukan pengawasan melekat ditempat rekapitulasi 

mulai dari pagi hingga menjelang tengah malam, dengan kondisi 

teknik rekapitulasi dimasing-masing kecamatn tersebut lebih dari 4 

kelas. Disisi lain, setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu 

memiliki potensi rawan, sebagai contoh pada tahapan pemungutan 

suara bisa menjadi salah satu ilustrasi mengenai pentingnya 

masyarakat berpartisipasi mengawasi proses pemungutan dan 

penghitungan suara. Pada tahapan ini potensi rawannya antara lain 

adalah belum terdistribusikannya C6 kepada pemilih, kekurangan 

surat suara akibat banyaknya pengguna A5 ataupun banyak pemilih 

dari luar yang ingin memilih tapi tidak memiliki A5, pelaksanaan 

pemungutan suara tidak dilakukan sesuai prosedur, dll.  Seorang 

Pengawas TPS harus melakukan pengawasan secara melekat mulai 

dari malam sebelum hari H, pas hari H pemungutan hingga 

penghitungan suara yang biasanya baru selesai pada keesokan 

harinya. Bisa dibayangkan dengan kondisi yang menyita tenaga 

dan waktu tersebut jika pengawasan Pemungutan dan penghitungan 
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suara tersebut dilakukan oleh hanya satu orang pengawas pemilu 

saja tanpa ada bantuan dari masyarakat, kemungkinan ada yang 

tidak terawasi secara maksimal. Pada tahapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pada Pemilu 2019 kemarin, masih ada
4
 

kekurangan surat suara di sejumlah TPS, terdapat pemilih yang 

menggunakan C6 orang lain atau memiliki e-KTP luar wilayah 

DKI Jakarta yang ikut mencoblos di dalam TPS, permasalahan 

administrative lainnya, seperti petugas KPPS lupa meminta pemilih 

untuk mengisi daftar hadir dalam form C7, tinta tidak dijaga oleh 

petugas KPPS, ada pemilih yang diminta untuk tanda tangan di 

kertas suara dan lain lain. 

Disinilah kolaborasi antara Pengawas Pemilu dengan 

masyarakat penting dilakukan jauh jauh hari melalui sosialisasi dan  

transfer pengetahuan serta keterampilan Pengawasan Pemilu, 

dengan harapan masyarakat mengetahui mekanisme 

penyelenggaraan Pemilu  sehingga bisa turut mengingatkan dan 

mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.  Pengetahuan mengenai 

Pemilu dan pengawasan Pemilu, tidak hanya akan menghindarkan 

masyarakat untuk melakukan hal hal yang diduga pelanggaran 

Pemilu, tapi juga untuk sama sama mencegah terjadinya 

pelanggaran Pemilu. 

 

B. Implementasi Pengawasan pemilu partisipatif oleh Bawaslu 

DKI Jakarta  

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, sebagai Lembaga yang 

mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi, 

diberi mandat untuk melakukan upaya upaya  pencegahan, salah 

satunya dengan merujuk pada program yang telah dicanangkan 

oleh Bawaslu RI yang memungkinkan dilaksanakan di tingkat 

provinsi.   

Bawaslu RI telah mencanangkan beberapa program 

pengawasan partisipatif yang disebut dengan pusat pengawasan 

partisipatif, bertujuan sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat 

dengan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang 

                                                           
4
 Sumber dari Laporan Akhir Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
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berintegritas dan berkedaulatan. Pusat Pengawas Partisipatif 

tersebut dituangkan dalam program sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut
5
:  

 

PROGR

AM 
TUJUAN 

DESAIN 

MATERI 
METOD

E 

AKTIFIT

AS 

KELOM

POK 

SASAR

AN 

Pengawa

san 

Berbasis 

Aplikasi/

TI 

(GOWA

SLU) 

Memperm

udah 

informasi 

awal 

dugaan 

pelanggara

n Pemilu 

dari 

masyarakat 

kepada 

Pengawas 

Pemilu 

Aplikasi 

berbasis 

android 

dengan 

menyedi

akan 

form 

laporan 

1. Sosialisa

si 

2. Pelatiha

n 

Penggun

aan 

untuk 

Pengawa

s Pemilu 

3. Uji coba 

4. Penerim

aan 

laporan 

5. Tindak 

lanjut 

laporan 

6. Publikas

i  

1. Pem

anta

u 

Pemi

lu/ 

aktiv

is 

2. Mah

asis

wa/

Kam

pus 

Tahapan 

yang 

diawasi 

1. Data 

Pemilih 

2. Kampa

nye 

3. Masa 

Tenang 

4. Politik 

Uang 

5. Hari 

Pemung

utan 

Suara  

Pojok 

Pengawa

san 

1. Sarana 

penyed

iaan 

inform

asi 

tentang 

penga

wasan 

pemilu 

2. Menge

mbang 

penget

ahuan 

Tempat 

(rak 

buku, 

meja, 

computer

, e 

library) 

Penyedia

an 

sumber 

informasi 

kepnega

wasan 

- Mengum

pulkan 

data 

digital 

- Migrasi 

data 

website 

menyusu

n 

tampilan 

data 

- Tersedia

nya 

Umum  - Soft file 

data 

pengawas

an  

- Dokumen 

pengawas

an 

- Materi 

tentang 

pengawas

an pemilu  

                                                           
5
 Bawaslu RI, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Jakarta 2017 

14 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

penga

wasan 

Pemilu 

3. Menin

gkatka

n 

Inform

asi 

public 

penga

wasan 

pemilu 

pemilu pusat 

data 

pengawa

san 

pemilu  

Forum 

Warga 

1. Media 

komun

ikasi 

antara 

penga

was 

pemilu 

dan 

kelomp

ok 

masyar

akat 

2. Media 

sosialis

asi 

penga

wasan 

pemilu 

kepada 

kelomp

ok 

masyar

akat 

- Diskus

i  

- Forum 

warga 

- Forum 

komun

itas  

- Memeta

kan 

kelompo

k 

masyara

kat 

terkait  

- Kesiapa

n daerah 

- Menyiap

kan 

materi 

- Menjalin 

komunik

asi 

dengan 

kelompo

k 

masyara

kat 

- Gerak 

jalan 

pengawa

san 

- Ronda 

pengawa

san 

pemilu 

- Obor 

pengawa

san 

- Komu

nitas 

hobi 

- Pengaj

ian 

- PKK 

- Kelom

pok 

Agam

a 

- Kelom

pok 

diasbil

itas 

- Aparat 

pemeri

ntah 

- LPMK 

- Ormas 

 

- Tahapa

n 

Pemilu/

Pilkada 

- Sistem 

PEngaw

san dan 

pelapor

an dari 

Masyar

akat 
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Saka 

Adhyasta 

Pemilu 

- Memperl

uas 

pengetah

uan 

pengawa

san 

pemilu 

ke 

pemilih 

pemula 

- Mewuju

dkan 

calon 

aparatur 

pengawa

san 

pemilu  

- Mencipt

akan 

actor 

pengawa

s 

partisipa

tif  

Raimuna

/jambore

e 

pramuka 

pengawa

s pemilu 

- Rekrutm

en 

anggota 

pramuka 

(saka 

pengawa

san 

pemilu) 

- Pelatiha

n 

pengawa

san 

- Koordin

asi hasil 

pengawa

san 

pemilu 

- Pramu

ka 

- SMu 

kelas 

XI 

- Mahas

iswa 

semest

er II  

Peningkata

n 

pengetahua

n 

pengawasa

n pemilu 

Pengabdi

an 

Masyara

kat 

Mewujudk

an calon 

aparatur 

pengawasa

n pemilu 

Tugas-

tugas 

kuliah 

terkait 

Pengawa

sann 

Pemilu 

- MoU 

dengan 

pergurua

n Tinggi 

- Diskusi 

pengawa

san  

- Koordin

asi hasil 

pengawa

san 

pemilu 

Mahasis

wa 

perguru

an 

tinggi 

pengawasa

n 

partisipatif 

Media 

social 

- Memban

gun 

kepeduli

an 

pelaku 

media 

social 

- Analisi

s 

perbinc

angan 

di 

media 

social 

Sharing 

informasi 

pemberitaa

n dalam 

pemilu 

Twitter 

Faceboo

k 

google 
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dalam 

pengawa

san 

partisi[at

if pemilu 

- Memban

gun 

kerjasam

a 

perusaha

an media 

social 

dalam 

pengawa

sn 

pemilu 

Rekrutm

en 

Gerakan 

Pengawa

s 

partisipat

is  

Pemilu 

(GEMPA

R) 

Membuka 

kesempata

n untuk 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

membangu

n 

kerelawana

n 

pengawasa

n pemilu 

Rekrutm

en  

- Audiensi 

ke 

kelompo

kmasyar

akat 

sipil,, 

ormas 

berbasis 

keagama

an , 

pergurua

n tinggi 

dan 

kelompo

k hobi 

- Training 

gempar 

melalui 

online 

dan 

offline 

- Proses 

pengawa

san 

pemilu 

partisipa

tif 

- Mahas

iswa 

- Pelajar 

- Umum  

Pengawasa

n partisipaif 

sepanjang 

pemilu 
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- Publikas

i hasil 

pengawa

san 

partisipa

tif  

 

Program  tersebut menjadi salah satu acuan bagi Bawaslu di 

tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan 

pengembangan pengawasan pemilu partisipatif selain juga ada 

beberapa inovasi-inovasi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan 

konteks local masing masing daerah. Dari 7 model tersebut, 

setidaknya ada 5 program yang dapat diimplementasikan di 

Provinsi DKI Jakarta, antara lain yaitu: Pojok Pengawasan, Forum 

Warga, Saka Adhyasta Pemilu, Pengabdian Masyarakat dan 

Pengelolaan Media social.   

Berikut adalah beberapa implementasi Pengawasan pemilu 

partisipatif, baik dalam bentuk program pusat pengawasan 

partisipatif, maupun sosialisasi pengawasan  Pemilu partisipatif 

yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para mitra dan 

masyarakat. 

 

B.1.  POJOK PENGAWASAN 

Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta  

merupakan sebuah ruang (sudut) di gedung Bawaslu Provinsi yang 

menjadi wadah sarana penyediaan berbagai informasi  tentang 

pengawasan Pemilu yang dielngkapi oleh prasarana seperangkat 

meja penerima tamu, lemari, computer dokumentasi lainnya seperti 

buku, jurnal, foto dan perangkat lainnya. Pojok Pengawasan 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di resmikan pada tanggal 24 

November 2017 oleh Ketua Bawaslu RI, Bapak Abhan SH., MH., 

pada saat itu pimpinan Bawaslu DKI Jakarta masih terdiri dari tiga 

orang yaitu M. Jufri, Siti Khopipah, dan Puadi. Pada tahun 2018 

setidaknya terdapat 5 (lima) unsur baik perorangan ataupun 

lembaga yang meminta data terkait pengawasan pemilu pada 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Diantaranya adalah Bawaslu Kota 

Jakarta Utara, DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, FISIP 
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Universitas Muhammadiyah Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi 

Daerah Kemendagri dan perorangan atas nama Valentina Sekar 

Ayu Hapsari sedangan permohonan audensi atas nama lembaga 

terdiri dari Pagelaran Jabodetabek Manortur dan Institut Penelitian 

dan Pendidikan Sosial Indonesia. 

 

B.2. Saka Adhaysta Pemilu 

Satuan Karya Pramuka Adhayasta Pemilu adalah satuan 

karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhaystaan 

(pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan 

pemilu bagi anggota pramuka guna menumbuhkan kesadaran 

berperan serta dalam pengawasan Pemilu. Di Bawaslu DKI, Saka 

Adhaysta Pemilu dilaunching pada bulan Oktober 2017 dengan 

melibatkan 250 orang anggota pramuka ditingkat SMA se DKI 

Jakarta 

 

B.3. Pengabdian Masyarakat 

Program Pengabdian Masyarakat berbasis pengawasan 

pemilu merupakan terobosan baru yang dilakukan Bawaslu berupa 

KKN, Magang, dan tugas belajar yang dilakukan oleh Mahasiswa 

di kantor Bawaslu. Pada tahun 2018 -2019 ini, di Provinsi DKI 

kegiatan magang mahasiswa di Bawaslu DKI Jakarta dilaksanakan 

selama satu bulan oleh Mahasiswa dari Universitas Diponegoro 

Semarang (3 orang). Atas nama Devi Harahap, Faris Mahadika 

Putra dan Rintis Titania (Universitas YAI) 

 

B.4. Forum Warga 

Forum Warga ini merupakan Media komunikasi antara 

pengawas pemilu dan kelompok masyarakat dan kegiatan 

sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat. Di 

DKI Jakarta, kegiatan ini telah dikalsanakan dibeberapa Bawaslu di 

tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat kecamatan dengan melibatkan 

berbagai unsur masyarakat seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama, Organisasi Masyarakat, FKDM, RT/RW, Lurah, Camat, 

Peserta Pemilu dan lain lain.  
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B.5. Pengelolaan Media Social 

Tabel 

Data alamat media informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: 

 

JENIS MEDIA ALAMAT / AKUN 

Website http://Jakarta.bawaslu.go.id/ 

Twitter  @BAWASLUDKI_JKT 

Instagram  @bawasludkijakarta  

Facebook  Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

Youtube Channel Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

Tabel 

Ketersediaan media Informasi di BAWASLU Kabupaten/Kota se-

DKI Jakarta 
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Tabel 

Pengelolaan Media  Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

pertanggal 31 Oktober 2019 

(Website & Medsos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, Bawaslu DKI juga melakukan kerjasama dengan 

berbagai pihak untuk bisa meningkatkan sosialisasi pengawasan 

partisipatif pada masyarakat, sebagaimana terlihat pada table di 

bawah ini:  

 

NO LEMBAGA MITRA MOU 
KETERANGAN/TU

JUAN 

1 SM PROJECT NOMOR: 

391/KJK/PM.00.

00/X/2018 

NOMOR: 

SM/kjsm1/2018 

Membangun 

kemitraaan strategis 

antara Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta 

dengan berbagai 

pihak yang 

berkomitmen 

mewujudkan pemilu 

yang berintegritas 

dan bermartabat. 
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Bentuk kegiatan nya 

sosialisasi di 13 titik 

Car free Day 

menggunakan roda 

tiga selama bulan 

Desember 2019 

2 IGI PROVINSI DKI 

JAKARTA 

NOMOR: 

003/IGI.DKI.01/

I/2019 

NOMOR: 

007/KJK.HM.02

.04/I/2019 

Meningkatkan 

kemitraan dan 

partisipasi aktif 

antara Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta 

dengan guru serta 

siswa/i  sebagai 

perwujudan rasa 

tanggung jawab 

Bersama dalam 

upaya mewujudkan 

penyelenggaraan 

pemilu 2019 yang 

berkualitas , 

partisipatif dan 

akuntabel. Bentuk 

kegiatannya 

sosialisasi 

pengawasan 

partisipatif bagi 

pemilih pemula di 

sekolah 

3 UNIVERSITAS 

IBNNU CHALDUN 

NOMOR: 

070/K.JK/HM.0

2.04/IV/2019 

NOMOR: 

450/031-

UIC.JKT/RI/TU

/IV/2019 

Membangun 

kemitraaan antara 

Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta dengan 

jajaran perguruan 

tinggi sebagai 

perwujudan rasa 

tanggung jawab 

Bersama dalam 

upaya mewujudkan 

penyelenggaraan 
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pemilu 2019 yang 

berkualitas , 

partisipatif dan 

akuntabel. Bentuk 

kegiatannya 

sosialisasi 

pengawasan 

partisipatif bagi 

pemilih   di Kampus 

4 BAWASLU 

PROVINSI DKI 

JAKARTA, KPID 

DKI JAKARTA, 

KPUD DKI  

JAKARTA 

KEPUTUSAN 

BERSAMA 

GUGUS 

TUGAS 

Keputusan Bersama 

dalam mengawasi 

iklan kampanye di 

Media sesuai dengan 

kewenangan masing 

masing Lembaga 

 

 

Tabel 

Perkiraan Jumlah Masyarakat Yang Terpapar Informasi Dalam 

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Melalui Hubungan 

Kelembagaan 

 

NO. KEGIATAN 
JUMLAH 

PESERTA 

1.  PENINGKATAN PEMAHAMAN 

UU POLITIK (KESBANGPOL) 
4420 

2.  SOSIALISASI PENAYANGAN 

IKLAN KAMPANYE PEMILU 

2019 (KPID/GUGUS TUGAS) 

68  

3.  SOSIALISASI PENAYANGAN 

IKLAN KAMPANYE PEMILU 

2019 (KPID/GUGUS TUGAS) 

44 

4.  BADAN EKSEKUTIF 

MAHASISWA PERGURUAN 

TINGGI UNJ 

150 

5.  BADAN EKSEKUTIF 

MAHASISWA PERGURUAN 
100 
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TINGGI UNIVERSITAS BAKRIE 

6 BADAN EKSEKUTIF 

MAHASISWA PERGURUAN 

TINGGI UNIVERSITAS 

JAYABAYA 

50 

7 PGI (8 GEREJA) 400 

8 MAN 7 JAKARTA SELATAN (IGI 

DKI JAKARTA) 
100 

 Total 5332 

 

Pada Pengawasan Pemilu 2019 ini, Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta juga membuka media center melalui SMS (Short Messages 

Services ) dan WA (Whatsapplication) sebagai media yang 

diharapkan dapat menjembatani dan mempermudah masyarakat 

dalam berpartisipasi melakukan pengawasan tahapan 

penyelenggaraan khususnya pada hari H. Untuk tahun ini, media 

center tersebut baru dikhususkan pada hari H yaitu tahapan 

Pemungutan Suara ditanggal 17 April 2019 dengan menggunakan 

nomor +6282114340643. 

Berikut adalah  rekapitulasi jumlah pengirim, asal daerah 

dan jenis informasi yang disampaikan melalui media center 

tersebut; 

 

 JUMLAH PENGIRIM PESAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20, 13% 

136, 87% 

Jumlah Pemberi Informasi Pada Hari H 

sms wa
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 ASAL DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JENIS DAN JUMLAH INFORMASI YANG DISAMPAIKAN 

MELALUI SMS CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48, 35% 

50, 37% 

38, 28% 

ASAL DAERAH 

DKI JAKARTA LUAR DKI JAKARTA TIDAK MENYEBUTKAN ASAL DAERAH

58 

2 

16 

10 

2 

1 

3 

44 

0 10 20 30 40 50 60 70

Penggunaan EKTP dan A5

Politik Uang

Kehabisan Surat Suara

Petugas KPPS tidak professional

Dihalangi menggunakan Hak Pilih

Ada Petugas KPPS yang menyuruh…

Tidak mendapat C6

Lain-Lain

Jenis dan Jumlah Informasi melalui SMS
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 JENIS DAN JUMLAH INFORMASI YANG DISAMPAIKAN 

MELALUI WA CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PENUTUP 

Untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif, selain 

yang telah dicanangkan dalam program pusat pengawasan 

partisiptaif, perlu ada upaya upaya kreatif dan strategis lainnya 

untuk melakukan sosialisasi dan transfer pengetahuan mengenai 

pengawasan Pemilu dengan materi dan metode yang cocok dalam 

menyasar setiap elemen masyarakat dengan harapan peningkatan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan demokrasi 

bagi mereka sebagai warga negara. Masyarakat disini tidak dibatasi 

oleh usia maupun kelompok social tertentu.  Upaya-upaya tersebut 

harus konsisten dan bersifat berkelanjutan yang tidak hanya 

dilakukan oleh pengawas pemilu, tapi harus melibatkan seluruh 

mitra kerja maupun lembaga yang secara langsung atau tidak 

langsung terlibat dalam menjaga integritas dan kualitas Pemilu 

sesuai dengan target sasaran masyarakat yang akan dilibatkan dan 

berkolaborasi dalam pengawasan partisipatif. Sebagai contoh, 

1 

15 

2 

1 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kekurangan Surat Suara

Perihal Penggunaan E-KTP dan A5

Pemilih DPK tidak boleh memilih pada…

Petugas KPPS tidak Professional

Lain lain

JENIS DAN JUMLAH INFORMASI MELALUI 
SMS 

JENIS DAN JUMLAH INFORMASI MELALUI SMS
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untuk meningkatkan kesadaran sejak dini mengenai pengawasan 

Pemilu dan menjaga integritas Pemilu bagi pemilih pemula, 

Bawaslu perlu berkolaborasi dengan kementerian atau Dinas 

Pendidikan untuk memasukan materi pengawasan kepemiluan 

sebagai salah satu mata ajar ataupun muatan local yang diberikan 

bagi para pelajar di kelas XII dan perguruan tinggi. Perlu ada 

perumusan silabus ataupun kurikulum yang disesuaikan dengan 

target sasaran yang mempunyai benang merah sama yaitu 

bagaimana semua pihak menjaga agar pemilu diselenggarakan 

secara jujur adil dan berintegritas. Bawaslu DKI sendiri masih 

perlu  meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan kegiatan 

pengawasan pemilu partisipatif. 

Tiga kata kunci untuk keberhasilan peningkatan 

pengawasan pemilu partisipatif, tepat sasaran, tepat metode dan 

materi serta berkelanjutan.  
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KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN TANTANGANNYA: 

PELAJARAN PEMILU 2019 

 

R. Siti Zuhro
6
 

 

 

Abstrak 

 
Tulisan ini akan membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam 

pemilu presiden (pilpres) 2019. Apa masalah besar yang muncul ketika 

pilpres dan pemilihan legislatif (pileg) diserentakkan. Mengapa 

kompetisi antara Jokowi dan Prabowo dalam pilpres 2019 sangat sengit 

dan keras. Menariknya, partisipasi masyarakat cenderung menguat 

hampir dalam setiap tahapan pilpres. Tulisan ini juga membahas apa 

saja kerawanan pemilu dan sejauhmana dampaknya terhadap urgensi 

menjaga stabilitas nasional.       

       

Pendahuluan 

Demokrasi di Indonesia tampaknya sedang diuji: apakah 

mengarah ke konsolidasi yang berkualitas atau sebaliknya. Boleh 

jadi itulah yang sedang dipertanyakan publik belakangan ini ketika 

melihat situasi dan kondisi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 

dan pemilihan legislatif (pileg) serentak 2019. Keras, panas dan 

agak mencekam. Salah satunya boleh jadi karena kontestasinya 

langsung bersifat head to head. Sebagaimana diketahui, untuk 

                                                           
6
 Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI. 
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kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan 

Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden.  

Lepas dari itu, jauh sebelum dimulainya tahapan pilpres, 

sebagian umat Islam, khususnya, merasakan ada sejumlah 

kekecewaan/ketidakpuasan terhadap pemerintah karena dinilai 

kurang mampu melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.
7
 

Di antaranya adalah isu dugaan penganiayaan terhadap ulama yang 

dilakukan oleh orang gila dan isu dugaan kriminalisasi ulama.
8
 

Persepsi negatif terhadap pemerintah semakin kuat dengan terus 

bergulirnya isu tentang serbuan tenaga kerja asing, khususnya Cina 

ke Indonesia.
9
 Meskipun pemerintah telah memberikan klarifikasi 

tentang ketidakbenaran isu-isu tersebut, kontroversi tentang hal 

tersebut tak kunjung padam. Sebab, di era reformasi teknologi 

informasi saat ini media mainstream, baik cetak, online, maupun 

elektronik, tak bisa lagi memonopoli informasi. Lebih-lebih ketika 

kepercayaan publik terhadapnya rendah. Perannya lebih banyak 

diambil media sosial (medsos). Dampaknya tensi pilpres menjadi 

semakin panas karena berita serta opini yang mengandung hoax 

dan ujaran kebencian sulit diredam.  

Tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena pilpres 2019 

yang merupakan salah satu sarana demokrasi Indonesia untuk 

memilih pemimpin. Ritual politik lima tahunan menarik untuk 

dilihat di tengah tingginya ketidakpuasan sebagian umat Islam pada 

pemerintah dan pentingnya  menjaga stabilitas nasional.  

 

                                                           
7
  Untuk sebagian hal tersebut juga merupakan dampak sosial dari aksi bela 

Islam atas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Meskipun kasusnya 

sudah selesai secara hukum, sulit dinafikan bahwa dampaknya masih terasa. Hal 

tersebut, misalnya, tampak dengan munculnya ormas Gerakkan Nasional 

Pengawal Fatwa GNPF Ulama dan  Presidium Alumni,.l;/ (PA) 212. 
8
   ―GNPF MUI: Presiden Jokowi, Hentikan Kriminalisasi Ulama‖, 6 Juni 2017, 

https://news.detik.com/berita/d-3522178/. Lihat juga ―Aneh, Ustad dan Ulama Jadi 

Incaran Orang Gila‖, 16 Februari 2018, 

https://www.jawapos.com/nasional/16/02/2018/. 
9
 “Laporan Kinerja 3 Tahun: Isu Serbuan Pekerja Asing, Ini Kata Pemerintah‖, 

22 Oktober 2017, https://ekonomi.bisnis.com/read/20171022/12/701663/l.  
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Demokrasi dan Tantangannya 
Sejak awal Indonesia memilih menjadi negara demokrasi, 

yakni sebuah ‗pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat‘. Tetapi, demokrasi bukanlah barang jadi. Demokrasi adalah 

sebuah jalan panjang yang memerlukan proses demokrasi 

(demokratisasi) atau proses perubahan politik (political change) dari 

sistem yang kurang demokratis menuju sistem demokratis.
10

 

Perubahan politik dalam konteks demokratisasi pada dasarnya 

merupakan sebuah usaha yang legitimate yang dilakukan masyarakat 

untuk menciptakan keadaan yang sesuai dengan tuntutan kultur politik 

yang demokratis. 

Dalam kajian demokrasi kontemporer, istilah demokrasi 

cenderung dimaknai sebagai demokrasi perwakilan di mana 

masalah dan keputusan yang diambil dilakukan oleh orang yang 

dipilih rakyat untuk mewakilinya. Bukan oleh semua warga negara. 

Hal tersebut, salah satunya, mengindikasikan pentingnya pemilu.
11

 

Dalam hal ini, Indonesia telah mencatatnya yang diawali pada 

tahun 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bahkan, sejak era Orde 

Baru pemilu menjadi ritual rutin 5 tahunan.  

Lepas dari itu, sejarah politik Indonesia menunjukkan 

bahwa demokrasi bukanlah perkara mudah. Selama 32 tahun dalam 

era Orde Baru, misalnya, Indonesia terjerembab dalam kubangan 

negara otoritarian. Salah satunya karena pemilu lebih menjadi 

sarana pengukuhan kembali kepemimpinan, bukan sarana untuk 

memilih pemimpin yang legitimate.  

Momentum untuk menjadi negara demokrasi kembali 

terbuka sejak tumbangnya kekuasaan rezim Orde Baru 1998. 

Tetapi, sampai sejauh ini tantangan yang dihadapinya juga sangat 

berat. Pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejauh ini belum mampu 

menghasilkan pemerintahan yang efeketif (governable) karena 

proses demokrasi tidak dilalui secara substantif. Selain itu, 

demokratisasi juga gagal membangun budaya politik yang kondusif 

                                                           
10

 Zuhro, R. Siti dkk., 2011, Model Demokrasi Lokal, Jakarta: PT THC Mandiri, 

hlm. 10-11. 
11

  Cassinelli, C.W, 1961, The Politics of Freedom: An Analisis of the Modern 

Democratic State, Seattle: University of Washingtong Press. 
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yang diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai demokratis yang 

legal rasional. Kultur politik paternalistik yang membatasi kritik, 

menciptakan ketergantungan dan mengedepankan aspek unity masih 

menjadi  salah satu penghambat pembangunan demokrasi di 

Indonesia.
12

 

Sulit dinafikan bahwa bergesernya demokrasi perwakilan ke 

demokrasi partisipatoris (dari, oleh dan untuk rakyat) di era Reformasi 

telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku 

pemilih dan preferensinya. Hal yang sama juga tampak pada 

kesadaran pemilih atau rasionalitas politik yang makin meningkat dan 

makin kritis terhadap pemilu dan calon-calon yang ditampilkan partai 

politik, baik dalam pilpres maupun pileg. Gambaran tersebut secara 

jelas tercermin, misalnya, dari besarnya kehendak rakyat untuk 

memiliki wakil rakyat yang tidak pernah menjadi narapidana dan 

resistensi mereka terhadap sejumlah penyimpangan yang terjadi 

selama pemilu 2019.       

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu seharusnya juga 

menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi politik rakyat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi 

politik penting karena setiap keputusan politik (kebijakan 

pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi 

politik masyarakat adalah keikutsertaan warga negara biasa 

(rakyat) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut 

atau mempengauhi hidupnya. Perilaku politik berkaitan langsung 

dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan politik. Menurut Konstitusi, kedaulatan 

berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan dalam 

perubahan sosial menuju demokrasi. 

Di tataran praksis proses pemberdayaan politik masyarakat 

(civil society) tidak jarang terhambat oleh kuatnya praktik politik 

uang yang berpotensi mematikan tumbuhnya pemimpin dari 

                                                           
12

 Zuhro, R. Siti dkk, 2011, op.cit.  
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bawah.
13

 Politik uang tersebut menjadi jurus ampuh karena tingkat 

pendidikan masyarakat Indonesia memang masih rendah. Survey 

yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI, misalnya, 

menunjukkan bahwa hanya 41 persen masyarakat yang tertarik 

mengikuti berita politik atau pemerintahan dan sekitar 18 persen 

sering berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara 
umum.14  

Apapun alasannya kesadaran dan partisipasi politik rakyat 

merupakan suatu prasyarat utama (conditio sine qua non) yang 

harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. 

Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat 

dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 

baik dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. 

Pelembagaan partisipasi masyarakat tersebut penting dilakukan 

agar tidak terjadi aktivitas politik masyarakat yang justru 

mengacaukan proses demokrasi. Pelembagaan partisipasi politik 

dapat dilakukan melalui tiga bentuk
15

: pertama, partai politik 

harus memberikan pencerahan dan edukasi politik kepada warga. 

Partai tak boleh hanya butuh warga untuk mendukungnya, tetapi 

lebih dari itu secara moral memiliki tanggung jawab untuk 

mendewasakan warga agar cerdas dalam menggunakan hak 

politiknya. Kedua, pelembagaan secara formal yaitu pelembagaan 

dengan mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah 

ditetapkan UU, seperti kepesertaan dalam partai. Ketiga, 

                                                           
13

  Mahar politik diyakini publik ada dan menjadi salah satu penyebab mahalnya 

ongkos politik. Tetapi, seperti diakui KPK pembuktiannya sulit karena hal 

tersebut masuk dalam delik aduan (―Mahar politik untuk partai di Indonesia, 

antara ada dan tiada‖, 12 Januari 2018, 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437. 
14

―Kesadaran Berpolitik Masyarakat Masih Rendah‖, 19 Juli 2018, 

https://www.indopos.co.id/read/2018/07/19/144613/kesadaran-berpolitik-

masyarakat-masih-rendah. 

15
 Dowse, Robert E. dan John A, Hughes, 1986. Political Sociology. Great 

Britain: John Wiley &Sons Ltd. Second Edition. 
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pelembagaan partisipasi masyarakat secara substansial, yaitu 

pelembagaan yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran, dan 

sikap sukarela dari individu untuk terlibat dan peduli pada problem 

sosial, ekonomi dan politik. Tugas parpol tersebut tak hanya 

berlangsung ketika pemilu saja, tapi juga dalam proses pembuatan 

kebijakan publik. Pelibatan warga dalam proses pembuatan 

kebijakan publik tersebut diperlukan karena semua kebijakan 

publik akan menyentuh kebutuhan rakyat. Akomodatif tidaknya 

suatu kebijakan bisa dilihat dari puas tidaknya publik terhadap 

pemerintah. 

 

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya 

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana 

dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan 

aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga 

legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Tetapi, 

keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan 

kepala daerah dan pemilihan presiden) serta pelembagaan sistem 

demokrasi pada umumnya – meskipun bersifat permukaan – ternyata 

belum  diikuti oleh kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan 

pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa seperti termaktub 

dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Meskipun hak-hak politik dan 

kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik 

masyarakat semakin luas, pemilu masih belum mampu mengantarkan 

rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. 

Secara singkat pemilu dikatakan sukses jika mendapat 

dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat di mana KPU dan 

Bawaslu berhasil menunjukkan profesionalitas dan 

independensinya yang didukung oleh partai politik yang 

bertanggungjawab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP), pemerintah dan institusi penegak hukum yang bekerja 

secara professional dan bertanggung jawab. Pemilu juga akan 

berlangsung free and fair jika semua tahapan pemilu berlangsung 

transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu 

yang damai mensyaratkan semua institusi terkait penyelenggara 

pemilu mampu berkinerja secara profesional, independen dan netral 
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secara politik (tidak partisan/memihak). Satu hal yang penting 

dipahami adalah bahwa tujuan utama pemilu bukan sekadar sarana 

untuk memperoleh kekuasaan dan ajang suksesi kepemimpinan 

yang legitimate, melainkan juga sebagai sarana untuk 

meningkatkan partisipasi rakyat dan tanggung jawabnya dalam 

bernegara. 

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde 

Baru dan merupakan pemilu serentak pertama pileg dan pilpres. 

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019  menjadi 

test case penguatan sistem presidensial dan parpol serta koalisi 

parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu semua 

pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas 

pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara 

substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi 

dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, 

bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beda pilihan 

seharusnya tak perlu menimbulkan kebencian dan pembelahan 

sosial karena hal tersebut adalah hak pribadi masing-masing yang 

harus dihormati.  

Lepas dari itu, demokrasi memerlukan landasan sistem 

hukum yang berkualitas karena demokrasi mensyaratkan 

pentingnya aspek persamaan di depan hukum (equality before the 

law) selain popular deliberation dan popular control of public 

officials. Penegakan hukum yang konkrit akan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di tataran praksis tidak 

selalu seperti itu. Realitasnya perbaikan sistem hukum tidak 

dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum seolah makin sulit 

diwujudkan ketika masih banyak aparat penegaknya yang 

melanggar hukum.
16

 Equality before the law masih menjadi 

pertanyaan rakyat.  

Di tataran praksis munculnya sejumlah laporan ke Bawaslu 

dan institusi penegak hukum terkait tahapan-tahapan kampanye 

para calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kontroversi 

                                                           
16

  https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-

tempati-posisi-atas-pelanggaran-ham/. 

35 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

tersendiri. Awal kampanye diawali dengan ―perang‖ diksi dan 

narasi antar pasangan calon yang tak terelakkan lagi dan membuat 

bingung rakyat. Kegaduhan muncul karena masing-masing tim 

pemenangan pasangan calon saling beradu argumentasi mencari 

pembenarannya sendiri. Luapan rasa kecewa dan tidak puas yang 

diekspresikan oleh pihak yang merasa dirugikan membuat rasa 

keadilan dalam praktik berdemokrasi dan pemilu tercemari. 

Padahal, pemilu bukan hanya penanda pergantian kepemimpinan 

atau untuk mempertahankan status quo saja, tapi juga merupakan 

koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah serta proses deepening 

democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan 

bermartabat.
17

 

Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku 

utama pemilu idealnya  dapat melaksanakan fungsinya sebagai 

penyedia kader calon pemimpin. Proses konsolidasi demokrasi 

pada pemilu 2019 terhambat karena parpol tidak mampu merespon 

tuntutan publik yang sangat dinamis yang menuntut agar parpol 

mereformasi diri. Trust building sebagai bagian dari konsolidasi 

demokrasi idealnya bisa diwujudkan dalam pemilu melalui 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan 

pemilu. Hal tersebut penting mengingat sejauh ini kepercayaan 

publik (public trust) kepada institusi demokrasi (parpol) sangat 

menurun.
18

 

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan 

landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan 

pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan 

menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal 

electoral threshold sebagai legitimasi kelayakan, namun minim 

wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada 

rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat 

                                                           
17

 Zuhro, R. Siti, 2019, ―Demokrasi: Peluang dan Tantangannya‖, makalah yang 

dipresentasikan dalam Simposium Doktor dan Guru Besar KAHMI yang 

diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, 

Malang, 23 Maret 2019.  
18

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-

lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi  
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pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak 

dan kedaulatan rakyat tercampakkan. 

Meskipun pemilu telah menghasilkan silih bergantinya 

pemerintah, masih saja terlihat indikasi ketidakmampuan negara 

dalam memberikan jaminan keamanan terhadap warganya. Sepanjang 

Juni 2017 hingga Mei 2018 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (Kontras), misalnya, mencatat terjadi 130 kasus 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
19

 Ketiadaan 

kepastian hukum juga telah menjadikan sejumlah kelompok rentan 

terhadap perilaku kekerasan yang difasilitasi oleh lemahnya aparat 

keamanan dan penegak hukum sebagai ujung tombak dari penjamin 

rasa aman di tengah masyarakat. Jargon penegakan hukum yang 

dipersepsikan publik sebagai ‘tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas‘ 

masih kerap terdengar. Keadaan tersebut membuat ketahanan sosial 

menjadi rentan. Apalagi di tengah ketimpangan sosial ekonomi yang 

masih cukup tinggi.
20

  

“Tragedi kemanusiaan” juga terjadi dalam pemilu serentak 

2019, di mana sekitar 382 petugas KPPS meninggal.
21

 Meskipun 

sejauh ini sudah disampaikan ke publik berbagai penyebab kematian 

mereka, masyarakat masih bertanya-tanya mengapa jumlah petugas 

KPPS yang meninggal sangat banyak. Apakah hal itu disebabkan 

pemilu serentak yang telah menguras energi para petugas KPPS, 

ataukah pemilu ini terlalu memberikan tekanan politik (political 

pressure) yang membuat mereka secara mental dan fisik terkuras 

pikiran dan tenaganya. Hal ini tentunya memerlukan suatu kajian yang 

mendalam yang bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemilu 

selanjutnya.     

                                                           
19

  “Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku Terbanyak Kasus 

Penyiksaan‖, 27 Juni 2018, https://kbr.id/nasional/06-2018/. 
20

  Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat 

ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio 

masih berada di level 0,389, 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/. 
21

 Jumlah tersebut yang tercatat sampai 2 Mei 2019, 

https://news.detik.com/berita/d-4532827/kpu-petugas-kpps-meninggal-dunia-

jadi-382-sakit-3538-orang. 

37 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Pertanyaannya kemudian apakah fenomena negatif di atas 

terjadi karena Indonesia sejak Mei 1998 menelan bulat-bulat 

demokrasi yang didorong oleh liberalisme ekonomi global? 

Apakah hal ini bermakna bahwa demokrasi di Indonesia harus 

menggali lagi keindonesiaannya untuk menyelenggarakan 

demokrasi yang substantif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat?  

Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam 

sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, 

dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-

1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk 

masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, 

moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah 

konflik. 

Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi 

tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang 

bersamaan adalah ‘subbudaya etnik dan daerah‘ yang majemuk pula.
22

 

Data tahun 2015 menunjukkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih 

tinggal di desa. Lebih dari itu, menurut BPS rata-rata lama belajar 

penduduk Indonesia pada 2017 hanya 8,56 tahun untuk laki-laki dan 

7,65 tahun untuk perempuan.
23

 Hal tersebut berarti bahwa  rata-rata 

pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah dan belum lulus SMP. 

Dengan kondisi tersebut bisa dipahami jika budaya politik partisipan 

yang menjadi prasyarat demokrasi yang substansial sulit diharapkan 

untuk tumbuh dengan baik. Gambaran itulah yang tampak dalam 

demokrasi Indonesia yang berjalan selama 20 tahun (1998-2019) di 

mana demokrasi prosedural lebih mewarnai ketimbang demokrasi 

substantif.  

Jika selama ini pemilu legislatif dan pemilu presiden 

berlangsung relatif damai, hal tersebut karena bangsa Indonesia 

cenderung mengedepankan keharmonian. Sebagai penduduk 

                                                           
22

Uraian mengenai beberapa budaya politik daerah dengan berbagai karakteristik 

yang berbeda-beda di setiap daerah dapa dilihat dalam Kuntjaraningrat (1983).  
23

https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-

ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-

2017.html 
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mayoritas, umat Islam relatif moderat dan toleran. Tetapi, hal 

tersebut tidak berarti bahwa konflik sosial yang bernuansa SARA 

tidak pernah terjadi. Hanya jika ditelusuri inti utama pemicunya 

sesungguhnya bukan karena persoalan SARA, melainkan lebih 

karena faktor kesenjangan ekonomi, khususnya antara penduduk 

lokal dan pendatang. Keberhasilan para pendatang di bidang 

ekonomi, misalnya, memicu kecemburuan sosial. Bila masalah ini 

tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan akan menimbulkan 

konflik di masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik 

Sampit.
24

      

Sejarah juga mencatat bahwa faktor kesenjangan ekonomi, 

khususnya, telah memberikan andil besar atas runtuhnya rezim 

Orde lama dan Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada  tahun 

1960-an dan tahun 1998 telah membuat ketahanan sosial 

masyarakat menengah bawah kehilangan fondasinya yang 

berakibat pada jatuhnya rezim yang berkuasa.
25

 Oleh karena itu, 

konflik yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pilpres perlu 

dikelola dengan baik mengingat masih cukup tingginya 

ketimpangan ekonomi sosial saat ini.
26

  

Adalah patut menjadi pertanyaan mengapa demokrasi 

Indonesia masih terpuruk, padahal secara konseptual-formal 

demokrasi Indonesia diletakkan di atas empat pilar, yaitu Pancasila, 

UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks 

                                                           
24

 ―Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia berawal 

pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di 

kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu 

kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran 

Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika 

dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak.‖ Lihat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit. 
25

 Lihat misalnya latar belakang kerusuhan Mei 1998, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998. 
26

  Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat 

ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio 

masih berada di angka 0,389, 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-

tercatat-sebesar-0-389.html. 

39 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya 

nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa 

karena keempat pilar tersebut berakar dari falsafah dan sejarah 

hidup bangsa.  

Dalam pemilu/pilpres perbedaan pendapat dan pilihan 

politik sesungguhnya hal yang niscaya dan tak perlu dipersoalkan. 

Dalam kemajemukan bangsa spirit Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-

nilai Pancasila harus selalu menjadi modal sosial perekat persatuan 

bangsa dan keutuhan NKRI.  Oleh karena itu, politisasi identitas 

(SARA) harus dihindari. Demikian juga berita-berita hoax dan 

ujaran kebencian karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-

nilai hidup bangsa.  Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, 

pilpres dan pileg perlu disikapi dengan sikap yang dilandasi oleh 

nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, 

saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat 

dalam nilai-nilai Pancasila.   

Selain itu, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak 

hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga 

kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena 

kotestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan 

hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpartai politik dalam 

pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal 

partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan 

pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter 

oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka 

antarpolitisi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai 

atau dalam proses rekruitmen anggota legislatif sulit untuk 

dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka 

regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada 

pemurnian sistem proporisonal terbuka, di mana politisi yang 

terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil 

meraih suara terbanyak dalam pemilu. 27
 

                                                           
27

 Selain itu, berlangsung pula perubahan prosedur pengisian anggota 

DPR/DPRD. Bila pemilu terdahulu menggunakan sistem proporsional daftar 

calon tertutup, pemilu 2004 menggukanan sistem terbuka. Dengan demikian, 

warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilu 2004 tidak hanya 
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Perubahan sistem rekruimen pejabat politik tersebut juga 

terjadi pada pemilihan presiden dan kepala daerah dari sistem 

pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung. Oleh 

karena itu, ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan 

sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya 

preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. 

Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisi dan antarpartai 

politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (political 

society) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (economic 

society) dan civil society organizations (CSO).  

Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-

satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi 

kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan 

lembaga-lembaga  pengawas extra parlementer yang juga 

melibatkan diri dalam fungsi artikulatif dan pengawasan terhadap 

pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak 

hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media 

- baik media cetak maupun elektronik- yang semakin bebas dan 

berani dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut  

menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada 

tantangan baru, yakni semakin semaraknya  ‗kompetitor‘ yang 

terlibat (engage) dalam isu-isu governance. 

Sebagaimana disebutkan di atas, sistem pemilu 2004 yang 

mencerminkan pilihan langsung pada pemilu presiden, juga sistem 

pilkada langsung yang diperkenalkan tahun 2005 telah membawa 

seperangkat masalah baru. Namun tidak dapat disangkal bahwa hal 

tersebut merupakan upaya demokratik yang menjadikan legislator 

menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan 

demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, 

rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada 

                                                                                                                                   
memilih lambang partai politik, tetapi juga nama calon anggota DPR/DPRD. 

Berbeda dengan sistem pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan DPD 

menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dengan kata lain, di masing-

masing provinsi warga negara yang memiliki hak pilih bisa memilih secara 

langsung anggota DPD yang akan mewakili provinsinya. 
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pemilu lima tahun. Pemilu juga signifikan untuk lebih 

mengenalkan nilai-nilai sekuler di Indonesia yang merupakan 

masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus 

diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah 

demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini. 

Realitasnya, pemilihan umum di Indonesia sebagai 

parameter utama dari demokrasi seperti dipaparkan di atas 

berlangsung bukan tanpa masalah. Umumnya, para analis 

menggunakan parameter keterbukaan, fairness, dan 

competitiveness dalam melihat proses demokrasi di suatu Negara. 

Oleh Freedom House (2009) kategori demokrasi elektoral 

dilekatkan pada Indonesia sejak tahun 1999.
28

 Dengan demikian, 

Indonesia dianggap telah memenuhi empat kriteria, antara lain, (1) 

mempunyai sistem politik multipartai yang bersaing; (2) negara 

yang dengan kategori demokrasi elektoral mampu menjamin hak 

pilih bagi semua warga negara berusia dewasa; (3) 

menyelenggarakan pemilu dalam kondisi kerahasiaan bilik pemilih 

yang terjamin, serta keamanan bilik pemilihan yang rasional selain 

tidak ada penyimpangan suara dalam jumlah besar dan 

menghasilkan hasil pemilu yang mencerminkan keinginan publik; 

(4) adanya akses publik yang signifikan di antara partai-partai 

politik yang besar kepada para pemilihnya melalui media massa 

dan kampanye politik yang terbuka.
29

  

Sejak 2004 Indonesia telah melakukan pilpres langsung. 

Tetapi, berbeda dengan pilpres sebelumnya, pilpres 2019 

merupakan bagian dari pemilu serentak karena diadakan secara 

bersamaan dengan pemilu legislatif. Dalam pemilu serentak 2019 

tercatat ada 16 partai politik (parpol) peserta pemilu. Empat di 

antaranya partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 

Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), 

dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  

                                                           
28

 Aspinal, Edward dan Marcus Mietzner, ed., 2010, Elections, Institutions and 

Society. Singapore: ISEAS. 
29

 Ibid. 
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Meskipun secara teoretis dengan ketentuan parliamentary 

threshold (PT) 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil 

pemilu, pilpres bisa diikuti oleh lebih dari dua paslon, faktanya 

sebagaimana pilpres 2014, pilpres 2019 kembali diikuti oleh 2 

paslon. Hal tersebut bisa dipahami karena terdapat banyak faktor 

yang membuat sulitnya pilpres diikuti oleh lebih dari 2 paslon. 

Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi ke-16 parpol peserta 

pemilu, selain masuk ke dalam satu dari dua kelompok koalisi, 

yakni koalisi Jokowi-Ma‘ruf Amin (01) atau koalisi Prabowo-

Sandiaga Uno (02).
30

  

Sulit dinafikan bahwa berbeda dengan pilkada serentak, 

pemilu (pileg dan pilpres) serentak jauh lebih kompleks dan rumit, 

baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga 

merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan 

adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam 

mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil 

presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan 

mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut 

kursi legislatif. Dengan kata lain, dalam pilpres boleh jadi mereka 

berkawan, tetapi dalam pileg semua adalah lawan. Maka, 

pertanyaan yang menarik adalah bagaimana membangun pileg dan 

pilpres serentak 2019 agar tetap menghasilkan pemilu yang jujur, 

adil, damai, berkualitas dan berkeadaban. 

Meskipun ini merupakan pemilu serentak, yang menarik 

aroma pileg nyaris tenggelam di balik hingar-bingar keriuhan dan 

kegaduhan pilpres. Hal tersebut, bahkan, telah berlangsung jauh 

sebelum penetapan pasangan capres dan cawapres. Politisasi 

identitas
31

 kembali menguat mengingatkan publik pada pemilu 

                                                           
30  Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 01 terdiri atas 10 parpol, yakni 

PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI, PPP, PKPI, dan PBB, sedangkan 

Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 02 terdiri atas 4 parpol, yakni 

Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.  
31

 Politisasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu-isu terkait 

identitas seperti agama, ras/etnisitas, dan suku ke ranah politik. Khususnya hal 

ini digunakan dalam pilkada, pemilu presiden dan pemilu legislative untuk 

mendongkrak elektabilitas.  
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gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 di mana terjadi polemik yang 

panas berkenaan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan 

calon gubernur petahana (Basuki Cahaya Purnama). Bagi umat 

Islam Indonesia, persoalan agama merupakan persoalan yang 

sensitif. Lebih-lebih menyangkut hal-hal yang bersifat simbolik. 

Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam 

dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan 

ijtima‘ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden 

dan wakil presiden yang di dalamnya terdapat representasi ulama. 

Sebagai capres hasil ijtima‘ulama, Prabowo digadang-gadang 

untuk berpasangan dengan wakilnya yang berasal dari ulama. 

Dengan kata lain, pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-

agamis. Sejumlah nama pun disebut-sebut, mulai dari Ketua 

Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf al-Jufri 

hingga Ustad Abdul Somad. 
32

 Tetapi, yang mengejutkan tipe 

pasangan tersebut justru diperlihatkan oleh paslon petahana di 

mana Jokowi memilih Ma‘ruf Amin, ketua MUI dan ketua umum 

syuriah PBNU, sebagai cawapresnya. Selain untuk meraih 

dukungan umat Islam, pilihan yang dilakukan Jokowi tersebut juga 

untuk menampik kebenaran dugaan isu anti Islam yang ditujukan 

padanya. Sementara itu, Prabowo memilih Sandiaga Salahuddin 

Uno yang bukan berlatar belakang ulama sebagai cawapresnya.  

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, 

rebutan suara umat Islam dalam setiap pemilu dan pilpres 

merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. 

Lebih dari itu, masih adanya persepsi tentang dikotomi Muslim 

santri dan abangan telah membuat adanya pendapat tentang 

pentingnya paslon yang merepresentasikan santri dan abangan. 

Tetapi, sejauh ini paslon yang merepresentasikan santri-abangan 

tak terbukti memperoleh dukungan kuat. Sebab, sebelum Ma‘ruf 

Amin, dua tokoh utama NU lainnya, yakni Solahuddin Wahid dan 

Hasyim Muzadi, juga pernah bertarung sebagai cawapres, tetapi 

                                                           
32

 “Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga”, 14 
September 2019, https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-
pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html. 
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keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol Islam pun 

belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Bahkan, 

suaranya semakin mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955, 

gabungan suara parpol Islam mencapai 43,7%, pada pemilu 2014 

suaranya turun menjadi 31.4%.
33

 Gambaran tersebut dengan jelas 

memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan telah semakin 

kurang relevan.  

 

Isu-Isu Krusial Pilpres 2019 

Sebagaimana layaknya sebuah kompetisi, suhu politik 

dalam pemilu juga selalu panas. Kompetisi dan kontestasi dalam 

pilpres dan pileg membuat partai cenderung bersikap all out dan 

tidak jarang juga cenderung menghalalkan semua cara, baik 

melalui politik transaksional maupun beli suara (vote buying). 

Persoalannya, tak ada satu pun partai yang rela kalah. Semua partai 

ingin memenangkan pileg dan sekaligus pilpres karena dengan itu 

partai bisa masuk ke DPR/DPD/DPRD dan juga bisa 

memenangkan pilpres.  

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 juga 

cenderung diramaikan oleh sejumlah pemilik media yang nota bene 

pimpinan partai. Sikap partisan media semakin menonjol dalam 

Pemilu 2019. Adapun yang beda adalah munculnya peran penting 

orang muda (generasi milenial) yang ikut serta dalam menentukan 

politik Indonesia. Fenomena ini tak bisa diabaikan. Peta kekuatan 

politik cenderung bergeser di mana preferensi publik terhadap 

partai dan calon pemimpin juga berubah. Perubahan yang paling 

mencolok adalah semakin asertifnya aspirasi rakyat dalam ikut 

menentukan calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilihat dalam 

penentuan calon, khususnya calon wakil presiden, di mana peran 

                                                           
33

  http://www.skalasurveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-

parpol-nasionalis-kenapa/. 
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mereka cukup menonjol.
34

 Demikian juga dalam proses kampanye, 

baik melalui media sosial maupun komunitas-komunitas di tengah 

masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kompetisi dan kontestasi 

tak hanya melibatkan para elite saja, tapi juga orang muda yang 

jumlahnya lebih dari 50% atau 79 juta. Jika kategoresasinya 

mencapai 40 tahun, jumlah pemilih muda mencapai 100 juta. 

Salah satu permasalahan krusial yang patut dicermati adalah 

ekspektasi rakyat yang terlalu besar di tengah munculnya isu dan 

opini yang simpang siur, tidak jelas, dan suburnya berita-berita 

hoax tentang dugaan ketidaknetralan pemerintah/birokrasi, 

penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Kondisi ini jelas perlu 

disikapi dengan bijak dan proporsional serta solusi konkrit agar 

pemilu dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan konflik dan 

kerusuhan sosial. Kekuatan rakyat (civil society) menuntut agar 

pemilu berlangsung secara jurdil dan mampu menghasilkan calon-

calon pemimpin yang kompeten, memiliki kapasitas, dan aspiratif, 

baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan kompleksitas 

pelaksanaan Pemilu 2019 dan dengan kesinambungan dan 

perubahan (continuity and change) yang ada, pemilu ini diharapkan 

mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan 

hanya bagi sekelompok elite saja.  

Atas dasar hal tersebut, dan belajar dari empat pemilu 

sebelumnya (1999, 2004, 2009, 2014), ada beberapa hal yang juga 

kembali muncul dalam pemilu serentak 2019: Pertama adalah 

masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang menjadi isu akut yang 

senantiasa muncul di setiap pileg, pilpres, dan pilkada. Masalah 

tersebut sangat terkait dengan managemen administrasi 

kependudukan secara nasional yang dilakukan 

kementerian/lembaga terkait. Sejauh ini E-KTP belum bisa 

dijadikan terobosan penting utk memperbaiki DPT. Isu-isu seperti 

tercecernya e-KTP dalam jumlah besar di beberapa daerah, isu 

                                                           
34

  Misalnya Hasil Ijtima Ulama II yang memastikan dukungannya pada 

Prabowo-Sandiaga, https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-

pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html. 
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tentang warga asing yang kemungkinan bisa ikut mencoblos dalam 

pemilu, akurasi jumlah DPT, dan kontroversi dibolehkannya orang 

yang pernah terganggu jiwanya untuk memilih dalam pemilu 

sedikit banyak turut memengaruhi kepercayaan publik kepada 

penyelenggara pemilu (KPU).  

Kedua, masalah logistik pemilu. Masalah tersebut meliputi 

kotak suara (kardus), tinta, fomulir, bilik suara, alat penanda, dan 

berbagai formulir lainnya. Implikasi yang timbul dari kontroversi 

penggunakan kotak suara kardus kiranya perlu mendapat perhatian. 

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau di 

34 provinsi berpotensi menjadi kendala utama dalam hal distribusi 

logistik pemilu. Mahalnya biaya transportasi laut dan 

ketergantungan terhadap kondisi iklim merupakan kesulitan 

tersendiri dalam distribusi logistik pemilu. Tantangan lain adalah 

kondisi cuaca yang kadang di luar harapan. Rusaknya logistik 

pemilu atau terlambatnya logistik pemilu tiba di tempat 

pemungutan suara berpotensi menjadi ancaman yang selalu harus 

diwaspadai. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus 

memastikan dengan menjamin akurasinya secara meyakinkan 

untuk mengurangi ketidakpercayaan publik dan menghindari 

kemungkinan munculnya sengketa pemilu.  

Ketiga, birokrasi. Salah satu syarat menjadikan pemilu 

bersih adalah birokrasi yang profesional, independen dan netral 

secara politik. Harus diakui bahwa birokrasi sangat rentan 

dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada 

satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan 

tersendiri. ―Kewajiban‖ pimpinan kementerian/lembaga/pemda 

menjadi tim pemenangan pilpres, misalnya, juga berpengaruh 

tersendiri terhadap birokrasi pusat/daerah. Pengalaman empirik 

menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya pemilu (2004) dan 

pilkada (2005) yang dipilih oleh rakyat, birokrasi pusat/daerah sulit 

independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus 

penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk 

pemenangan calon tertentu dalam pemilu/pilkada. Penggunaan 

anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit 

dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi. Kongkalikong 
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politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik dalam pemilu/pilkada 

maupun pasca pemilu/pilkada.
35

 

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi 

yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut 

lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari 

pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. 

Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada 

lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan 

hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan 

politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Hal ini 

tampak sangat kuat. Salah satunya adalah adanya video viral yang 

memperlihatkan dugaan dukungan camat se-Makassar kepada 

paslon Joko Widodo-Ma‘ruf Amin.36 Politisasi birokrasi makin 

tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepala-kepala 

lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam 

pilpres. Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, 

tapi juga sampai ke daerah-daerah. Dugaan ketidaknetralan 

birokrasi, antara lain, juga ditengarai berkenaan dengan adanya 

sejumlah kasus pemilih ganda dan adanya sejumlah warga negara 

asing yang masuk dalam daftar pemilih.37  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, kedua 

contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. 

Idealnya demokratisasi dan debirokratisasi38 berjalan secara 

                                                           
35

 Hingga Maret 2019 ―Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, 

Jateng Terbanyak‖, 8 Maret, https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-

165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak. 

 
36

 ―Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!‖, 22 

Februari 2019, https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-

jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral.   
37

https://www.beritasatu.com/nasional/508675/dugaan-25-juta-pemilih-ganda-

ini-penjelasan-kpu. Lihat pula 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8619025d83b/kontroversi-wna-

masuk-daftar-pemilih-tetap-jelang-pemilu-2019. 
38

Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau pengurangan 

hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Debirokratisasi merupakan 

upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan birokrasi publik agar 
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simultan dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan 

sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi 

seharusnya bisa menunjukkan perbaikan dan perubahan yang 

signifikan terhadap politik dan birokrasi, termasuk birokrasi 

kepemiluan.  

Jauh dari harapan tersebut setelah dua dekade berlalu, 

birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi 

patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, 

sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first 

philosophy. Dalam sistem multi partai sekarang ini birokrasi sulit 

netral karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. 

Korupsi terus terjadi dan, bahkan, makin meluas ke daerah-daerah. 

Hampir tiada hari tanpa berita korupsi.  

Sejak era reformasi, khususnya, masalah reformasi birokrasi 

dan demokratisasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan 

perdebatan publik. Krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak 

dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar 

birokrasi menjadi ‗abdi rakyat‘. Adalah sulit diingkari bahwa 

kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber 

keterbelakangan Indonesia.39 Selain infrastruktur dan korupsi, 

birokrasi telah menjadi salah satu penghambat pembangunan.40 

Gambaran tersebut menunjukkan betapa netralitas birokrasi – 

khususnya dalam memperkuat hak politik pegawai negeri 

sipil/aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik – menjadi 

tantangan utama yang harus mendapat perhatian untuk membangun 

iklim demokrasi yang lebih sehat. Salah satunya adalah melakukan 

                                                                                                                                   
disfungsi birokrasi dapat dikurangi.―Debureaucratization or decrease in 

bureaucratism is the process of removing the monopoly of a few bureaucrat-

politicians in the government. This is done by making room for the participation 

of citizen organizations in the country governance, 

https://id.wiktionary.org/wiki/; http://wiki.answers.com/. 
39

Meskipun pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2010 naik menjadi 

$ 3.500 dollar, peringkat Indonesia masih berada di bawah Brunei ($ 51,000), 

Singapura ($ 49,700), Malaysia ($ 13,300),  danThailand ($7,900). 
40

 ―Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi‖ 30 Maret 2018, 

http://www.republika.co.id. 
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pemisahan politik dari karir administrasi (public service) dalam 

pemerintahan dan depolitisasi public service. Seperti dikatakan 

Asmerom dan Reis di bawah ini 

―Politics and policy are separated from administration; public 

servants are appointed and promoted on the basis of merit rather 

than on the basis of party affiliation or contributions; public 

servants do not engage in partisan political activities; public 

servants do not express publicly their personal views on 

government policies or administration; public servants provide 

forthright and objective advice to their political masters in private 

and confidence. In return, political executives protect the 

anonymity of public servants by publicly accepting responsibility 

for departmental decisions‖.41 

 

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik 

cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, 

yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan 

peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. 

Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya 

dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan 

pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses 

pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Masalahnya, semakin 

dominan peran birokrasi akan semakin rendah kualitas demokrasi. 

Sebaliknya, semakin minim peran birokrasi akan semakin tinggi 

pula kualitas demokrasi. 

Sejauh ini pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi 

politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi 

untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam 

penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi 

menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali 

melakukan manuver politik dalam koridor yang melanggar nilai-

nilai demokrasi. Banyak politisi yang memanfaatkan jabatannya 

dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. 

                                                           
41

Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, 1996, Democratization and Bureaucratic 

Neutrality. London: Macmillan Press, hlm. 22-23. 
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Sementara itu, birokrasi belum cukup siap menghadapi manuver 

politik yang sangat dinamis dari para politisi sehingga birokrasi 

pun akhirnya terjebak dalam ―perselingkuhan‖ yang mengkhianati 

rakyat. 

Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas 

menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi.
42

 Birokrasi, 

bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena  memiliki jaringan 

struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang 

memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan 

anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan 

untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung 

menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 

Keempat, kampanye. Salah satu persoalan yang muncul 

adalah adanya persekusi untuk berkampanye. Misalnya yang 

dialami Sandiaga Uno ketika hendak berkampanye di 

Banyuwangi.
43

 Selain itu, perlu pula dicermati dan diwaspadai 

kampanye yang menonjolkan unjuk kekuatan dan kampanye di 

daerah konflik. Aktivitas kampanye hitam yang melibatkan isu 

SARA dan hoax sangat merugikan, karena hal ini akan 

                                                           
42

Politisasi birokrasi dalam Pilkada, misalnya, telah mengoyak soliditas birokrasi 

yang menyebabkan terkotak-kotaknya PNS. Kepala daerah sebagai pembina 

PNS/birokrasi di daerah memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan 

kepentingan politik. Netralitas PNS tergadaikan dalam pilkada karena mereka 

menghadapi dilema: mendukung salah, tidak mendukung juga salah. Tidak 

sedikit pula PNS yang ―dinonjobkan‖ pasca pilkada karena tidak menjadi 

pendukung kepala daerah. Kepala daerah, misalnya, bisa bertindak bebas 

terhadap birokrasi. Bahkan, kepala daerah bisa juga ―memainkan‖ birokrasi 

seperti melakukan mutasi, merekrut dan memasang orang-orang kepercayaan, 

serta memanfaatkan seluruh instrumen birokrasi untuk kepentingan-kepentingan 

politik jangka pendek. 
43

―BPN Prabowo merasa dipersekusi karena Sandiaga ditolak di Banyuwangi‖, 

https://www.suara.com/news/2019/03/19/135325/bpn-prabowo-merasa-

dipersekusi-karena-sandiaga-ditolak-di-banyuwangi. Hal yang sama juga 

dirasakan oleh Ma‘ruf Amin di Madura, https://www.law-

justice.co/artikel/63178/pbnu-minta-kader-tahan-diri-soal-persekusi-maruf-

amin/. 
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membenturkan antarmasyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika 

bisa jadi akan tinggal jargon saja jika isu SARA dijadikan 

―komoditi politik yang seksi‖ oleh para calon/tim pemenangan 

pemilu. 

Selain itu, rendahnya sosialisasi tentang pemilu 

dikhawatirkan bisa memicu kerawanan. Kerawanan pemilu bisa 

dipicu oleh persaingan sengit antarpasangan calon dan antarcaleg. 

Tak hanya persaingan antar parpol, caleg yang jumlahnya ribuan 

pun bisa menimbulkan konflik. Ditambah lagi, kemungkinan 

munculnya penjualan suara oleh parpol yang tidak lolos 

parliamentary threshold (PT).  

Masalah yang tak kalah penting juga adalah dana kampanye 

yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Titik 

rawan dana kampanye lebih disebabkan pertanggungjawaban dana 

masing-masing tim pemenangan capres-cawapres: tentang besaran 

jumlah yang boleh diterima dan hukuman bagi yang melanggar. 

Juga masalah keterlambatan penyerahan laporan awal dana 

kampanye di semua tingkatan dan masalah pelaporan rekening 

caleg mengingat dalam pemilu serentak pileg dan pilpres kampanye 

yang dilakukan caleg cenderung lebih dominan dibandingkan 

dengan parpol. Masalah lain adalah kampanye lewat media dengan 

berbagai modus operandi serta penggunaan rekening fiktif dan 

tidak jelas. 

Kelima, politik uang. Pemilu 2019 juga sangat rawan akan 

politik uang, seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya 

menarik dukungan suara dengan menggunakan program-program 

pemerintah di semua jenjang pemerintahan. Hal yang juga 

mengkhawatirkan banyak pihak adalah dugaan praktik politik 

transaksional yang dilakukan para elite politik dengan pemodal dan 

juga masalah vote buying.  

Keenam, hal-hal teknis juga bisa menimbulkan kerawanan 

pemilu. Masalah pemungutan suara. Misalnya, kemungkinan 

munculnya persoalan akibat pemungutan suara yang melewati 

batas waktu yang ditentukan. Surat suara yang rusak, tapi tetap 

dipakai dan kondisi surat suara tambahan yang kurang. Surat 

undangan pemilih yang tidak sampai, tetapi namanya terdaftar 
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sebagai pemilih. Ada juga kasus di mana nama terdaftar sebagai 

pemilih, tapi tidak memiliki surat undangan pemilih, perbedaan 

persepsi tentang penandaan sahnya surat suara, dugaan 

penggelembungan suara, dan mobilisasi pendataan pemilih tidak 

terdaftar menjadi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). 

Lebih dari itu, yang paling rawan adalah tahapan penghitungan 

suara mulai dari TPS hingga ke KPU nasional. Tudingan adanya 

kecurangan merupakan masalah yang harus dicermati dan 

ditanggapi dengan baik, khususnya oleh KPU dan Bawaslu, karena 

hal tersebut dapat mendelegitimasi hasil pilpres dan pileg.
44

 

Ketujuh, masalah stabilitas politik dan keamanan. 

Stabilitas politik dan keamanan sangat diperlukan dalam pemilu 

serentak 2019. Prakondisi positif relatif sudah terbangun, 

khususnya selama pilkada serentak 2018. Prakondisi tersebut 

semestinya memberi dampak positif terhadap pelaksanaan pemilu 

2019 yang antara lain dapat dilihat dari terbangunnya stabilitas 

politik dan keamanan di mana sinergi antara pemerintah dan aparat 

keamanan/penegak hukum dan stakeholders terkait di tingkat 

nasional dan lokal serta masyarakat juga tampak saling bersinergi. 

‗Perang‘ tagar terjadi antara pendukung petahana dan lawan 

tanding petahana, baik di media sosial maupun media elektronik 

dan cetak. Hal ini mewarna kontestasi/kompetisi kedua kubu yang 

cukup sengit. Apalagi ketika tagar #GANTIPRESIDEN 2019 

dilarang dan dibendung untuk melakukan sosialisasi di daerah-

daerah. Namun, ketegangan relatif mereda ketika Jokowi dan 

Prabowo bertemu di acara Asian Games (arena pencak silat).  Tensi 

konflik perang tagar relatif terkelola dengan baik dengan 

pertemuan antartokoh tersebut.  Ini bisa menjadi awal yang baik 

untuk membangun pemilu 2019 yang damai.  

                                                           
44

Menurut BPN Prabowo kecurangan pemilu yang terjadi bersifat sistematis dan 

brutal, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423180649-20-

388962/bpn-prabowo-tuding-kecurangan-pemilu-sistematis-dan-brutal.  Di pihak 

lain, TKN Jowowi juga menganggap bahwa kubu Prabowo banyak melakukan 

kecurangan,https://www.beritasatu.com/politik/550601/tkn-akan-buktikan-kubu-

prabowo-banyak-lakukan-kecurangan.  
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Permasalahannya adalah bagaimana mengantisipasi dan 

memberi solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat 

terhadap rasa ketidakadilan agar tidak membesar dan mengganggu 

tahapan pemilu. Hal ini memerlukan visi bersama untuk menjaga 

stabilitas dan keamanan. Juga perlunya membangun kesamaan 

perspektif untuk mewujudkan energi sosial yang diharapkan 

mampu memberi rasa aman di lingkungan masyarakat yang 

diyakini akan mampu menimbulkan efek stabilitas. Lebih dari itu, 

diperlukan juga kerjasama/sinergi antaraktor dan elite 

(stakeholders) serta masyarakat untuk menggerakkan mesin 

demokrasi dan pemilu agar demokrasi yang sehat, berkualitas dan 

bermartabat dapat diwujudkan di Indonesia. 

Peran positif media massa (elektronik dan cetak) dan media 

sosial (medsos) perlu ditingkatkan agar tak terjadi kegaduhan 

politik di media dan media sosial yang bisa menjelma ke tataran 

praksis. Berita-erita hoax haram hukumnya karena ini menyulut 

fitnah/rumor politik yang serius. Demikian juga dengan lembaga 

survey yang mempublikasi hasilnya ke publik harus kredibel dan 

akuntabel. Perlu ada penalty yang tegas terhadap lembaga survey 

yang sewenang-wenang dalam menyampaikan hasilnya ke publik. 

Akurasi dan kredibilitas hasil survey harus terjamin dan harus 

diawasi.   

Peran Kampus/mahasiswa/intelektual dalam proses 

demokrasi sangat diperlukan. Indonesia merdeka tak luput dari 

peran penting para intelektual waktu itu yang sangat concern 

dengan perjuangan Indonesia merdeka. Sesuai dengan posisinya, 

kekuatan mahasiswa/kampus adalah tanggungjawab moralnya 

untuk senantiasa berpikir kritis terhadap hal yang tidak benar dan 

kontributif untuk kemajuan Indonesia. Perlu pencerahan dan 

pencerdasan masyarakat pemilih agar pemilu 2019 menjadi ajang 

partisipasi masyarakat yang genuine, bukan mobilisasi dengan 

menggerakkan masyarakat secara tidak berkeadaban melalui vote 

buying. Pada saat yang sama penegakan hukum harus menjadi kata 

kunci utama dalam setiap tahapan pemilu agar pelanggaran hukum 

bisa diminimalisasi sedemikian rupa.  
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Catatan Penutup dan Rekomendasi 

Konsolidasi demokrasi akan berjalan baik ketika pilar-

pilarnya (partai politik, pemilu, civil society, media massa) 

berfungsi efektif dan maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, 

pemilu diperlukam untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi 

kinerja pemerintahan. Pemilu juga harus dilaksanakan secara jujur, 

adil dan damai. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut 

memerlukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang 

memadai. Karena kondisi ekonomi dan penegakan hukum yang 

kurang baik akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Apalagi 

ketika masyarakat sedang mengalami ‗pembelahan sosial‘, 

menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran 

kebencian dan hoax tumbuh subur membuat harmoni sosial makin 

terancam.  

Harapan untuk mendapatkan pilpres yang berkualitas bisa 

jadi tak terpenuhi. Kepercayaan sebagian publik terhadap 

penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum tampak rendah. 

Sementara itu, silang sengkarut pencoblosan kertas suara oleh 

pemilih dan proses penghitungan (situng) dinilai kurang akurat 

karena kesalahan-kesalahan dalam input data dan adanya suara 

rakyat yang dinilai diselewengkan. Masalah ini dianggap sangat 

serius bagi calon yang merasa dirugikan. Hal ini tentunya akan 

memunculkan kerawanan dan risiko politik yang serius dalam 

pilpres karena hasil pemilu akan rawan gugatan dan 

sengketa/konflik yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. 

Semua penyimpangan dan kecurangan tersebut harus ditindak 

secara hukum agar tak terjadi akumulasi rasa saling tidak percaya 

yang meningkat, yang membuat pemilu tidak legitimate. 

Tidak hanya stakeholders terkait pemilu saja yang harus 

berperan penting dalam mengatasi permasalahan pemilu, tapi civil 

society, elite/aktor dan media massa serta lembaga survey juga 

perlu mengawal pilpres secara benar dan akuntabel. Independensi, 

kedewasaan dan empati mereka/societal forces sangat diperlukan. 

Civil society, misalnya, tetap kritis dalam mengawal pemilu. Media 

massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan 

kontrol sosial yang menyejukkan rakyat. Lembaga survey mampu 
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bekerja profesional dan tidak perlu merangkap menjadi konsultan 

atau tim pemenangan calon dalam pilpres/pileg agar hasil survey-

nya tidak bias. Apalagi bila hasil-hasil survey-nya disampaikan ke 

publik, lembaga survey harus akuntabel terkait dengan penyandang 

dananya. Kepentingan NKRI harus dikedepankan oleh siapa pun di 

atas kepentingan politik sempit, jangka pendek, perorangan dan 

golongan. Ketidaknetralan dan ketidakadilan hanya akan 

menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dan menyebabkan 

ketidakpastian hukum yang akan merugikan NKRI. 

Berkenaan dengan hal tersebut partai politik, penyelenggara 

pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan 

daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara 

profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil 

pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu 

sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan 

rakyat. Oleh karena itu, lembaga anti korupsi seperti KPK, 

kepolisian dan kejaksaan juga perlu bekerja lebih keras lagi untuk 

memperkuat peran dan fungsinya, khususnya sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia.  

Berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan perlu 

kiranya antisipasi dan solusi terhadap ketidakpuasan kolektif 

masyarakat terhadap hasil pemilu agar tidak membesar dan 

mengganggu hasil pemilu. Diperlukan kesamaan perspektif dalam 

menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk membangun energi 

sosial yang diharapkan mampu memberi rasa aman dan 

menimbulkan efek stabilitas. 

Trust building merupakan suatu keniscayaan dalam 

demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara 

penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat 

utama terbangunnya stabilitas politik dan keamanan dalam 

masyarakat dan menjadi tolok ukur kesuksesan pemilu 2019. 

Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam 

jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, 

dan institusi penegak hukum mampu memperlihatkan 

profesionalitas, independensinya/tidak partisan dan memiliki 

komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.  
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Salah satu kunci penting keberhasilan pemilu terletak pada 

netralitas ASN/birokrasi. Dalam banyak pemilu dan pilkada posisi 

ASN sangat strategis sehingga rentan dipolitisasi. Untuk itu 

diperlukan dukungan konkret pemerintah berupa political will, 

political commitment, dan law enforcement. Perbaikan birokrasi 

melalui pembenahan pola relasinya dengan  politik dan masyarakat 

sangat diperlukan agar hubungan ini menghasilkan sinergi yang 

bisa saling memperkuat (empowering), bukan saling 

mensubordinasi. Semakin besar pengabaian birokrasi dan kekuatan 

politik terhadap warga masyarakat akan semakin besar pula 

kecenderungan terbangunnya kolaborasi politik antara birokrasi, 

partai politik dan pengusaha/kekuatan modal yang bersifat 

oportunistik. Oleh karea itu, diperlukan aplikasi pola relasi yang 

fungsional (siapa melakukan apa) antara birokrasi,  kekuatan 

politik, dan masyarakat agar hubungan mereka tidak berat sebelah, 

menafikan eksistensi masyarakat. 

Ke depan perlu membangun pola relasi yang lebih seimbang 

antara politik dan birokrasi. Keseimbangan relasi tersebut harus 

didasarkan atas kejelasan dan keseimbangan antara peran dan 

tanggung jawab kedua institusi tersebut. Relasi politik dan 

birokrasi perlu ditempatkan dalam pola yang mengacu pada relasi 

yang relatif sejajar dan seimbang. Sebab, birokrasi bukanlah 

sekadar entitas yang menjadi instumen atau alat untuk 

melaksanakan kebijakan publik.  

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang 

aman dan damai. Pemilu 2019 tak hanya diharapkan menjadi tiang 

pancang bagi sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan 

damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan 

eksistensi NKRI. Dengan tantangan yang cukup besar dalam 

menjalani pemilu 2019, konsolidasi demokrasi yang berkualitas 

sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup 

dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di 

dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya 

sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif. 
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BAGIAN 

3 

 

 

Pengawasan Pemilu dan Tahapan Demokrasi : 

Kasus Pengawasan Bawaslu dan Pengawasan pemilu Partisipatif 

Pada Pemilu Serentak 2019 

Oleh: 

Mulyadi* 

Abstrak 

 

Di negara demokrasi pemilu selalu ada. Sejak demokrasi 

baru memperkenalkan pemerintahan representatif, keberadaan 

pemilu —dan partai politik— merupakan suatu keharusan 

(sekuensi). Fungsi prosedural pemilu sebagai dasar pembentukan 

pemerintahan membuatnya harus diselenggarakan sekalipun oleh 

rezim politik non-demokratis.  

Akan tetapi fungsi subtantifnya sebagai ―panggung audisi‖ 

rekrutmen politik: seleksi pemilihan pejabat politik puncak 

menjadikan pemilu penting bagi setiap warga negara. Fungsi 

ilmiahnya untuk menfasilitasi pengertian rekrutemen politik 

sebagai proses mencari dan menemukan orang-orang paling 

berbakat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 

menyebabkannya memiliki daya tarik bukan hanya bagi unsur infra 

dan supra-struktur, serta kekuatan-kekuatan politik yang ada, 

seperti partai, kelompok kepentingan, media, dan elit politik, tetapi 

juga para oligarkis dan kaum depostis yang ingin mengambil 

keuntungan darinya. Pada level inilah, fungsi psikologis pemilu 

yaitu menyingkirkan orang-orang jahat dan yang tidak cakap 
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memerintah sulit terjadi tanpa suatu sistem pengawasan pemilu 

yang  menggandeng semua pihak melalui kerjasama kemitraan 

fungsional.  

Tulisan ini menyorot pengawasan pemilu dalam tahapan 

demokrasi: tahap transisi demokrasi, tahap konsolidasi demokrasi, 

dan tahap tertib demokrasi dengan menganalisa semua tahapan 

penyelenggaraan pemilu: mulai dari tahap pembuatan regulasi 

pemilu, tahap pendaftaran partai politik peserta pemilu, tahap 

pendaftaran calon perseorangan peserta pemilu, tahap kampanye, 

tahap pencoblosan, tahap perhitungan dan rekapitulasi perolehan 

suara hingga tahap penetapan hasil pemilu. Sementara dua 

indikator lainnya yang dibahas, yakni: (1) pengawasan pemilu 

Bawaslu dan pengawasan pemilu Pengawas Pemilu Partisipatif 

pada Pemilu Serentak 2019, dan (2) sekolah kader pengawas 

pemilu Bawaslu, hanya digunakan untuk membantu analisis.  

Menggunakan metode kualitatif, tulisan ini menjawab dua 

pertanyaan pokok: (1) mengapa pengawasan pemilu dibutuhkan 

pada semua tahapan demokrasi? Pertanyaan kasusnya, mengapa 

pengawasan pemilu Pengawas Pemilu Partisipatif tidak memiliki 

ruang gerak yang memadai pada penyelenggaraan Pemilu 

Serentak 2019? (2) bagaimana pengawasan pemilu pada setiap 

tahapan demokrasi? Pertanyaan  praktisnya adalah bagaimana 

pengawasan pemilu Pengawas Pemilu Partisipatif tidak memiliki 

ruang gerak yang memadai pada penyelenggaraan Pemilu 

Serentak 2019 era transisi demokrasi? Kedua pertanyaan tersebut 

mengacu pada pokok masalah tulisan ini, yakni pengawasan 

Pengawas Pemilu Partisipatif tidak memiliki ruang gerak yang 

memadai pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 era transisi 

demokrasi. 

Hasil analisis kualitatif terhadap kasus pengawasan pemilu 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawasan pemilu 

Pengawas Pemilu Partisipatif pada Pemilu Serentak 2019 

menyimpulkan bahwa alasan dan sebab pengawasan pemilu 

partisipatif tidak memiliki ruang gerak yang memadai pada 

penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, antara lain:       (1) alasan 

obyektif berupa keberadaan lembaga pemantau dan pengawasan 
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Bawaslu  dengan  ruang gerak yang sangat luas; (2) alasan 

subyektik, berupa masih rendahnya minat individu warganegara 

untuk melakukan pengawasan mandiri; (3) sebab-sebab obyektik 

berupa beban-beban pertimbangan dan kemustahilan praktis, 

seperti resiko politik dan finansial yang dihadapi; (4) sebab-sebab 

subyektif berupa belum meluasnya dukungan terhadap pengawasan 

individual yang otonom dan mandiri. Hal lain yang ditemukan 

adalah konsekuensi dari belum maksimalnya pengawasan pemilu 

Bawaslu dan pengawasan pemilu Partisipatif pada Pemilu 

Serentak 2019 merupakan salah satu faktor penyebab  naiknya 

angka pelanggaran pemilu, dari 10.750 kasus pada Pemilu 2014 

menjadi 15.052 kasus pada Pemilu Serentak 2019.  

Belum maksimalnya pengawasan pemilu baik oleh Bawaslu 

dan Pemantau Pemilu  maupun oleh Pengawas Pemilu Partisipatif 

mendorong Bawaslu menfasilitasi ―penggandaan‖ personil 

Pengawas Pemilu Partisipatif melalui program Sekolah Kader 

Pengawas Pemilu. Namun demikian ke depan semua jenis 

pengawasan pemilu tetap dibutuhkan untuk dua tujuan sekaligus: 

(1) mempercepat penyelesaian proses transisi demokrasi; (2) 

melaksnakan pengawasan pemilu era konsolidasi demokrasi dan 

persiapan pengawasan pemilu era tertib demokrasi. Olehnya itu, 

dibutuhkan keseriusan dan kerjasama kemitraan fungsional antar 

dan antara berbagai pihak berdasarkan garis demarkasi politik 

masing-masing. 

 

I. Pengantar 
Disorot dari berbagai sudut pandang, pemilu merupakan 

perwujudan (manifestasi), sarana (instrumen), sekaligus ukuran 

(indikator) demokrasi. Manifestasi karena tujuan penyelenggaraan 

pemilu sebagai dasar pembentukan pemerintahan sendiri (self 

government): dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan perwujudan 

penggunaan hak politik warga negara berupa hak memilih dan 

dipilih. Instrumen karena pemilu merupakan sarana bagi partisipasi 

politik warga negara: wadah implementasi tiga nilai fundamen 

demokrasi: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Indikator 

karena sasaran penyelenggaraan pemilu adalah terpilihnya pejabat 
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politik sebai representasi perwakilan politik dan keterwakilan 

politik. 

Sebagai perwujudan (manifestasi), pemilu merupakan upaya 

strategis, taktik, dan operasional semua warga negara yang 

memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara langsung dalam 

mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Hasil 

dari pemilu sebagai manifestasi adalah ―terbentuknya pemerintahan 

sendiri‖ dalam rangka melaksanakan kebijakan (policy) dan 

keputusan (decision) yang oleh warga negara diyakini sebagai 

upaya strategis yang mampu mengantarkan pada pencapaian 

kepentingan umum.  

Sebagai instrumen, pemilu merupakan pertemuan tiga nilai 

dasar demokrasi: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik 

untuk menghasilkan kekuasaan yang legitimate berupa 

kepemimpinan politik yang kredibel: pejabat politik puncak yang 

memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas politik yang memadai 

dalam menjalankan pemerintahan demokrasi. Ketiga nilai dasar 

demokrasi itu masing-masing akan mengambil bentuk ke dalam 

implementasi hak politik warga negara: hak berbicara-berpendapat, 

hak berkumpul-berserikat, dan hak memilih-dipilih dalam bentuk 

partisipasi politik.  

Sebagai indikator, pemilu merupakan ―urat nadi‖ kedaulatan 

rakyat yang akan mengubahnya menjadi kekuasaan, pengaruh, dan 

kewenangan untuk mewujudkan kebaikan umum:  kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat. Hasil pemilu berupa kepemimpinan 

politik nasional dan lokal untuk melaksanakan fungsi sistem politik 

dan sistem pemerintahan negara itulah nantinya yang akan 

menentukan nasib masyarakat, bangsa, dan negara ke depan secara 

priodik. Konsekuensi dari pemilu sebagai indikator adalah 

menjamin kepemimpinan politik dapat melaksanakan kedaulatan 

rakyat. Pada titik inilah pemilu harus diselenggarakan secara 

demokratis dengan dua indikator: (1) proses: melalui pelaksanaan 

asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), dan; 

(2) hasil: melalui pelaksanaan prinsip pemilu, yaitu jujur, adil, 

berskala, dan kompetitif (jurdillatif), dimana keduanya tidak hanya 

menghasilkan pejabat publik yang representatif: terpenuhinya 
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aspek perwakilan politik dan keterwakilan politik, tetapi juga 

kekuasaan politik yang legitimate: pemerintahan yang absah.  

Namun menjamin penyelenggaraan pemilu sebagai 

manifestasi, instrumen, dan indikator demokrasi bukanlah hal 

mudah. Selain mensyaratkan penyelenggara pemilu yang memiliki 

otonomi dan  kemandirian: profesionalisasi dan spesialisasi, serta 

resistensi terhadap intervensi, juga peserta pemilu dan pemilih yang 

menganut budaya politik partisipant (partisipant political culture) 

dan partisipasi politik otonomus (otonomus political participation). 

Selain itu dibutuhkan kesadaran individual untuk terlibat dalam 

pengawasan partisipatif untuk bersama-sama ambil bagian dalam 

mengawal laju gerak demokrasi prosedural menuju demokrasi 

substantif. 

 

II. Pendahuluan 
Amat sulit membayangkan demokrasi tanpa pemerintahan 

representatif dan tanpa pemilu (election): tanpa peserta pemilu, 

tanpa pemilih, dan tanpa penyelenggara pemilu. Bila diurutkan dari 

segi kemutlakannya tidak perlu ragu mengatakan bahwa tidak akan 

ada pemilu bila tidak ada pemerintahan representatif. Dalam 

kalimat lain yang lebih sederhana, inti demokrasi adalah 

pemerintahan representatif, dan inti pemerintahan representatif 

adalah pemilu, serta inti pemilu adalah peserta pemilu dan pemilih. 

Jadi demokrasi, pemerintahan representatif, dan pemilu adalah tiga 

unsur penting yang keberadaannya merupakan keharusan  

(sekwensi) dalam konsep pemerintahan sendiri (self government). 

Pemerintahan sendiri (self government) yang sangat 

mengakar pada teori kedaulatan Rakyat adalah suatu bentuk 

pemerintahan dimana ‗banyak orang‘ yang memerintah ‗orang 

banyak‘ (democratein: demokrasi). Dasar religius  bentuk 

pemerintahan ini adalah suara rakyat suara Tuhan (vov populi vox 

dey).  Dua ciri khusus dan khas itulah yang membedakannya 

dengan dua bentuk pemerintahan sebelumnya yang juga pernah 

menjadi rujukan umum, yaitu:       (1) bentuk pemerintahan 

monarki, dimana ‗satu orang‘ yang memerintah ‗orang banyak‘ 

(monocratein) yang mengakar pada teori kedaulatan Raja. Pada 
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bentuk ini, dasar religiusnya adalah raja merupakan titisan Tuhan, 

dan; (2) bentuk pemerintahan teokrasi dan aristokrasi, dimana 

‗sedikit orang‘ yang memerintah ‗orang banyak‘ (otocratein) yang 

mengakar pada teori kedaulatan Tuhan. Pada bentuk ini, dasar 

religiusnya adalah pemegang otoritas agama dan aristokrat 

merupakan wakil dan pelayan Tuhan.  

Pada teori kedaulan rakyat tiga unsur yang ada: demokrasi, 

pemerintahan representatif, dan pemilu merupakan inti dari 

gagasan pemerintahan sendiri: dari, oleh, dan untuk rakyat. 

Gagasan ini secara implisit menempatkan rakyat sebagai pusat inti 

pemerintahan yang memiliki dan menyimpan ―energi pengaya‖ bila 

pemerintahan mengalami disfungsional. Rakyat menginginkan 

demokrasi, menyetujui pemerintahan representatif, dan  bersedia 

menyelenggarakan pemilu semata-mata untuk menjamin dirinya 

memperoleh kehidupan yang lebih baik: aman, makmur dan 

sejahtera. Ketiganya diadakan oleh rakyat untuk dirinya sendiri,  

bukan untuk yang lain, dan tidak ada selain itu. Pada gagasan 

pemerintahan sendiri, rakyat tidak hanya menjadi subyek, tapi juga 

sekaligus obyek dari keberadaan demokrasi, pemerintahan 

representatif, dan pemilu.  

Oleh sebab itu pada tingkatan teori normatif yang terstandar 

dapat dikatakan bahwa tak satupun pihak yang akan berani 

mengambil resiko untuk berhadapan dengan pemikiran politik yang 

diusung oleh teori kedaulatan rakyat, kecuali para penentang 

pemerintahan rakyat, seperti kaum oligarkis dan kaum demagog, 

yang  memang terbukti telah merusak demokrasi, pemerintahan 

representatif, dan pemilu. Penekanan itu penting mengingat di 

negara demokrasi, pemerintahan representatif dan pemilu 

merupakan jantung dari semua proses politik. Fungsi strategis 

pemilu sebagai dasar pembentukan pemerintahan mendorong 

seluruh kekuatan-kekuatan politik untuk ikut ambil bagian dalam 

kompetisi beragam kepentingan.  

Disebut jantung proses politik, karena pada pemilu-lah 

bertemu dua elemen dasar warga negara yang sangat menentukan 

proses politik, yaitu budaya politik yang berfungsi sebagai 

masukan (outcome) dan partisipasi politik sebagai luaran (output) 
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dimana yang pertama merupakan faktor determinan dari yang 

kedua. Jika budaya politik diartikan sebagai pola orientasi warga 

negara terhadap sistem politiknya, maka partisipasi politik diartikan 

sebagai keterlibatan warga negara dalam proses politik.
45

 

Sedangkan proses politik adalah rangkaian aktivitas yang bermula 

dari pelaksanaan fungsi-fungsi input sistem politik berupa tuntutan 

dan dukungan politik lalu dikonversi menjadi output berupa 

kebijakan politik dan keputusan politik,  kemudian ke pelaksanaan 

dan pengawasannya hingga berakhir pada respon terhadap 

lingkungannya.  

Jika seorang warga negara, misalnya, menganut budaya 

politik jenis partisipant (partisipasi), maka jenis partisipasi 

politiknya adalah otonomus (otonom). Sebaliknya, jika seorang 

warga negara menganut budaya politik jenis parokial dan subyek,  

maka jenis partisipasi politiknya adalah mobilize (mobilisasi). 

Dengan bahasa yang lebih jelas, jenis partisipasi politik otonomus 

lahir dari budaya politik partisipant, yaitu warga negara yang sadar 

betul untuk apa mereka terlibat dalam proses politik. Sedangkan 

jenis partisipasi mobilisasi (mobilize)  lahir dari budaya politik 

parokial dan subjek atau campuran keduanya, yaitu warga negara 

yang tidak peduli atau tidak sadar untuk apa mereka terlibat dalam 

politik.   

Akan tetapi, secara politik, kedua jenis partisipasi politik itu 

merupakan ekspresi dari kebebasan politik warga negara dalam 

menggunakan tiga hak politik yang dimilikinya secara alamiah, 

yakni: (1) hak berbicara-berpendapat;     (2) hak berkumpul-

berserikat, dan; (3) hak memilih dan dipilih. Ketiga hak politik itu 

merupakan fitur politik negara demokrasi yang bertumpu pada 

                                                           
45

 Tentang budaya politik dan partisispasi politik lihat Syamsuddin, 

Nazaruddin, Profil Budaya Politik Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 

Jakarta, 1991. 

 Huntington, Samuel P.,  and Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara 

Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. dan Miriam Budiardjo, (ed.), 

Partisipasi Politik dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia, 1981.  
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kedaulan rakyat dalam ―memerintah diri sendiri.‖ Namun sebagai 

konsekuensi logisnya, bila pemilu diibaratkan dengan lomba 

halang-rintang,  maka di depan ketiga hak politik itu juga berdiri 

tiga ras politik, ―oligarki kembar tiga‖, yang siap mengganggu, 

mengancam, dan atau menghambat jenis partisipasi politik otonom 

warga negara dalam pemilu, dimana pada tingkatan yang sangat 

ekstrem akan memperdaya jenis partisipasi politik mobilisasi. 

Ketiga ras politik yang dimaksud, yakni: (1) para badut politik 

(oligarki politik); (2) para bandar politik (oligarki ekonomi), dan 

(3) para bandit politik (oligarki sosial).  

Ras pertama, yaitu para badut politik, menunjuk pada 

sekelompok kecil orang yang sangat berambisi berkuasa namun 

tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas politik, serta integritas 

politik yang memadai untuk memerintah dengan cakap. Ras politik 

ini berambisi  berkuasa bukan karena melihat kekuasaan itu 

potensial mewujudkan kebaikan umum: kemakmuran dan 

kesejahteraan umum (power to do) melalui alokasi dan distribusi 

politik. Melainkan karena memandang kekuasaan itu dapat 

menguntungkannya (power over). Kekuasaan itu penting baginya 

karena dilihatnya mengandung sejumlah hak-hak istimewa yang 

dapat dinikmatinya sendiri, seperti kepatuhan, ketaatan, kemuliaan, 

dan kehormatan.  

Ras kedua, yaitu para bandar politik, menunjuk pada 

sekelompok kecil orang yang sangat bernafsu memiliki atau 

menguasai seluruh sumber daya politik yang ada: sumber daya 

alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya 

buatan (SDB). Pada sistem politik yang sudah dikendalikannya, ras 

politik ini bahkan tidak ragu tampil sebagai politisi untuk duduk 

sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang dimotivasi oleh 

keraguannya terhadap oligarki politik. Akan tetapi pada kompetisi 

pemilu yang penuh ketidakpastian, para bandar politik ini akan 

memilih berada di belakang panggung menjadi aktor di belakang 

layar dalam menggerakkan ―adik kembarnya‖ yaitu bandit politik 

(oligarki sosial) dalam mendukung ―kakak kembarnya‖ yaitu badut 

politik (oligarki politik) melalui suap politik; uang, barang, jasa, 

pangkat, jabatan, dan seks.  
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Lalu ras ketiga, para bandit politik, menunjuk pada 

sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol dan kendali 

terhadap mobilisasi massa. Sebagai ―adik bungsu‖ dari tiga saudara 

kembar oligarki: oligarki politik dan oliagrki ekonomi, ras politik 

ini berkerja untuk kepentingan ―dua kakak kembarnya‖ dengan 

konsesi suaka politik dan ekonomi. Ras ini dapat dibilang 

fenomenal karena keberadaannya tidak termasuk ke dalam kategori 

lima level elit politik yang ada: elit penentu, elit penguasa, elit 

tandingan, elit antara, dan yang paling bawah elit penghubung. 

Namun kemampuannya dalam menggerakkan dukungan massa 

menjadikan ras ini sangat berbahaya bagi demokrasi, pemerintahan 

representatif, dan pemilu.      

Dalam konteks pemilu sebagai arena partisipasi politik 

warga negara, pengawasan pemilu Bawaslu dan pengawasan 

pemilu Pengawas  Pemilu Partisipatif sangat potensial mengalami 

disfungsional bila tidak mampu membaca pemilu sebagai even 

investasi politik bagi para bandar politik untuk kepentingan 

investasi ekonominya dan para bandit politik untuk kepentingan 

investasi sosialnya. Perlunya pengawasan pemilu bagi Bawaslu dan 

Pengawas Partisipatif karena pemilu merupakan momentum 

terbuka bagi kaum oligarkis untuk menguasai  akses kekuasaan, 

akses sumber daya politik, dan akses jaringan massa melalui 

penguasaan sirkulasi kekuasaan.   

Pada pengawasan pemilu yang amat longgar, yaitu kompetisi 

antar dan antara warga negara yang amat bebas, trah politik ini 

akan memanfaatkan  kebebasan berbicara-berpendapat, kebebasan 

berkumpul-berserikat, dan kebebasan memilih-dipilih yang 

difasilitasi oleh partai, kelompok kepentingan, media, dan elit, 

sehingga  potensial merusak proses dan hasil pemilu.  Padahal 

pemilu yang demokratis ditandai oleh minimnya pelanggaran 

pemilu baik dari sisi jumlah maupun sisi kualitas. Sebab 

pelanggaran terhadap azas pemilu: langsung, umum, bebas, dan 

rahasia (luber), serta prinsip pemilu: jujur, adil, kompetitif, dan 

berskala tidak hanya membuat pemilu tidak legitimate, tetapi juga 

membuat pemerintahan yang dihasilkannya tidak stabil, tidak 

adapatif, dan tidak integratif.  
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Tanpa pengawasan ketat berupa kontrol dan kendali politik 

terhadap ketiga oligarki itu, maka aneka tontonan kompetisi politik 

yang dapat merusak proses dan hasil pemilu bisa terjadi di semua  

tahapan pemilu. Pada peragaan kebebasan penggunaan hak politik 

warga negara, misalnya, beragam ―akrobat politik‖ dapat 

dipentaskan oleh ―oligarki kembar tiga‖ tadi secara 

mencengangkan bila tanpa pengawasan pemilu signifikan. 

Misalnya badut politik (oligarki politik) yang kemunculannya 

sebagai peserta pemilu melalui ―partai rental‖ dengan sejumlah 

―mahar politik‖ atau melalui para bandar politik (oligarki ekonomi) 

dengan ―pertukaran politik‖ berupa konsesi kebijakan atau sumber 

daya ekonomi. Itu belum termasuk potensi pelanggaran pemilu 

yang dipromotori oleh para bandit politik (oligarki sosial) yang 

menggunakan koersi politik: teror dan intimidasi politik, serta 

iming-iming/bujukan politik: operasi rahasia suap politik dalam 

memobilisasi dukungan massa pemilih untuk memenangkan 

oligarki politiknya atau menolak calon lain yang potensial 

memenangkan pemilu. 

Dalam jangka pendek, pengawasan pemilu penting untuk 

menjamin hasil pemilu diterima oleh semua pihak terutama peserta 

pemilu. Sedangkan untuk jangka panjang, pengawasan pemilu 

dibutuhkan untuk mencegah krisis legitimasi politik yang timbul 

dari pemerintahan hasil pemilu yang tidak legitimate: tidak 

memiliki cukup dukungan politik untuk bekerja atau bertahan. 

Semua itu dimungkinkan karena dalam sistem demokrasi, 

pergantian kekuasaan secara periodik dan prosedural semuanya 

harus bermula dari dan berakhir pada pemilu.  

  

II.  Tahapan Demokrasi  
Demokrasi tumbuh dan berkembang secara bertahap dalam 

proses demokratisasi melalui mekanisme demokratis. 

Demokratisasi sendiri merupakan turunan dari demokratisme 

sebagai bentuk lain dari liberalisme  politik, yang ―sedarah‖ dengan 

liberalisme sosial (individualisme) dan liberalisme ekonomi 

(kapitalisme). Pada proses itu, demokrasi tumbuh dan berkembang 

dengan cara menata dirinya dalam suatu sistem yang stabil, adaptif, 
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dan integratif melalui tiga tahapan yang bergerak secara simultan, 

yakni: (1) tahap transisi demokrasi;      (2) tahap konsolidasi 

demokrasi, dan; (3) tahap tertib demokrasi.  

Pada tahapan pertama, tahap transisi, demokrasi tumbuh dan 

berkembang melalui suatu proses demokratisasi yang bekerja 

dalam suatu sistem politik yang demokratis.
46

 Pada tahap ini proses 

demokratisasi bekerja untuk menuntaskan dua ―tugas sucinya,‖ 

yakni: (1) membubarkan seluruh institusi-institusi non-demokratis, 

yang oleh rezim politik non-demokratis: otoriter, totaliter, diktator, 

atau despotis digunakan sebagai instrumen dalam meraih dan 

mempertahankan kekuasaannya yang patologis: menindas, anti-

kritik, anti-perubahan, status quo, dan korup; (2) mengganti seluruh 

pejabat politik yang menjadi penyokong dari rezim politik non-

demokratis.
47

  

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua ―tugas suci‖ itu adalah 

situasi politik yang dipenuhi resistensi dan diselimuti konflik 

politik. Para penyokong rezim yang ada dalam jaring-jaring 

kekuasaan terutama kaum oligarkis: oligarki politik, oligarki 

ekonomi, dan oligarki sosial yang selama masa penindasan sangat 

menikmati berbagai privilese kekuasaan berusaha mempertahankan 

sistem yang menguntungkannya dengan berbagai cara  termasuk 

cara non-demokratis yaitu membajak proses dan hasil pemilu. 

Pada tahap ini pengawasan pemilu sangat menentukan 

apakah demokrasi tumbuh dan berkembang ke tahap berikutnya 

yaitu tahap konsolidasi demokrasi atau justru akan kembali ke 

                                                           
46

 Demokratisasi menurut Adam Przeworsi (1991: 138) mencakup tiga proses 

yang terkadang saling tumpang tindih: (1) runtuhnya rezim lama: ini biasanya 

melibatkan hilangnya legitimasi dan hilangnya loyalitas dari kepolisian dan 

militer; (2) transisi demokrasi: melibatkan pembentukan struktur-struktur dan 

proses-proses demokrasi liberal baru; (3) konsolidasi demokrasi: berlangsung 

ketika struktur-struktur dan proses-proses baru ini menjadi tertanam dalam 

pikiran elite dan masyarakat sehingga masdemokrasi menjadi satu-satunya 

mekanisme yang berlaku; 
47 Tentang gambaran rezim politik non-demokatis lihat  Paul Brooker, Non-

Democratic Regimes, Theory, Government and Politics, London: Macmillan 

Press Ltd., 2000.  
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sistem otoritarianisme melalui proses pembusukan politik (political 

decay). Pada tahap transisi ini, berbagai kompromi politik akan 

ditawarkan oleh kaum oligarkis sebagai strategi untuk mencapai 

dua tujuan politiknya sekaligus, yakni:  (1) mengakhiri konflik 

politik yang merugikannya dengan cara mengubahnya menjadi 

konsensus politik, dan; (2)  beradaptasi dengan lingkungan 

barunya, yang pada tingkatan ekstrem justru lebih tepat disebut 

sebagai ―politik dagang sapi‖ ketimbang reformasi politik. Dengan 

demikian indikator keberhasilan tahap ini hanya ditandai oleh dua 

hal pokok, yakni: (1) likuidasi semua institusi-institusi non-

demokratis, dan;  (2) pergantian seluruh pejabat politik puncak: 

pejabat publik non-demokratis. Melalui pemilu para pejabat politik 

demokratis: yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif 

akan menggantikan pejabat politik non-demokratis.  

Berikutnya adalah tahap konsolidasi demokrasi. Pada tahap 

ini pelembagaan politik berupa pelembagaan konflik politik dan 

konsensus politik merupakan indikator utama keberhasilan 

pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Upaya mencapai 

keberhasilan itu, proses demokratisasi akan bekerja untuk 

menuntaskan tiga tugas pokoknya, yakni: (1) penyelesaian konflik 

politik melalui pelembagaan politik, dan;   (2) pencapaian 

konsensus politik melalui mekanisme  institusional dan 

konstitusional. Melalui kedua mekanisme itu,  semua penyelesaian 

konflik politik dan pembentukan konsensus politik tidak lagi 

dilakukan secara personal, melainkan secara impersonal; (3) 

mengganti sistem politik tradisional dengan sistem politik modern. 

Pada tahap ini, sistem politik tradisional yang tadinya tidak 

mengenal fungsionalisme struktural: spesialisasi fungsi dan 

profesionalisasi struktur diganti dengan sistem politik modern yang 

akrab dengan fungsionalisme struktural yang ditandai oleh adanya 

spesialisasi dan profesionalisasi melalui diferensiasi fungsional  

dan diferensiasi struktural. Pada praktiknya, diferensiasi fungsional  

akan tampak oleh adanya satu fungsi hanya dilaksanakan atau 

dijalankan oleh satu struktur saja, dan pada diferensiasi struktural 

juga akan terlihat setiap satu struktur hanya melaksanakan atau 

menjalankan satu fungsi saja.  
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Keberhasilan dari tahap konsolidasi demokrasi dapat dilihat 

manakala terdapat diferensiasi fungsional dan diferensiasi 

struktural yang indikatornya tidak ditemukannya lagi lima hal 

pokok, yakni: (1) struktur dan fungsi yang terduplikasi; (2) 

kompetisi yang tidak sehat antar struktur;      (3) arogansi struktur, 

dan (4) pemborosan dalam hal regulasi, struktur, anggaran, 

personil, dan sarana-prasarana.  

Pada tahap ini implementasinya yang terkait pemilu dapat 

dilihat dari pemisahan struktur dan fungsi, seperti Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dengan fungsi khusus pelaksana, dan 

pembentukan dua struktur baru dengan fungsi khusus yaitu 

Bawaslu untuk fungsi pengawasan pemilu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk fungsi penegakan kode etik 

penyelenggara pemilu. Khusus pada  fungsi pengawasan pemilu 

juga terjadi struktur yang telah terspesialisasikan berupa 

pengawasan pemilu Bawaslu di level supra-struktur politik dan 

lembaga pemantau dan pengawas pemilu partisipatif di level infra-

struktur politik. Dengan pengawasan berlapis itu maka kekuatan 

pengawasan pemilu juga menjadi berlipat.  

Terakhir tahap tertib demokrasi yang dicirikan oleh 

internalisasi nilai-nilai demokrasi. Pada tahap ini nilai-nilai 

demokrasi: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik 

dinternalisasi dalam wujud etika politik yang menjadi bagian dari 

tatanan politik yang ada. Kehidupan masyarakat, penduduk, warga 

negara, pemerintah, dan seluruh institusi politik kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan kenegaraan seluruhnya dikendalikan oleh etika 

politik. Internalisasi nilai-nilai demokrasi berupa etika politik 

diartikan sebagai kemampuan individu,  masyarakat, kelompok, 

dan organisasi mengendalikan dirinya untuk tidak melampui batas-

batas tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, peran dan 

tanggung jawabnya, serta otoritasnya: kekuasaan dan kewenangan 

absahnya.  

 

III. Pengawasan Pemilu dalam Tahapan Demokrasi 
Pada aspek efektivitas, pengawasan pemilu di era tahapan 

transisi demokrasi harus dilakukan tiga kali lipat dari kekuatan 
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pengawasan pemilu di era tahap tertib demokrasi atau dua kali lipat 

dari tahapan konsolidasi demokrasi. Hal itu diperlukan karena pada 

tahap transisi demokrasi, tugas suci pemilu amatlah berat, yaitu 

melaksanakan ―fungsi daruratnya‖ berupa likuidasi institusi non-

demokratis dan pergantian seluruh para pejabat rezim politik non-

demokratis. Fungsi pemilu di era transisi sejalan dengan fungsi 

alamiah dan ilmiah pemilu, yaitu menyingkirkan calon pejabat 

politik puncak yang tidak berbakat: tidak memiliki kompetensi 

akademik, kompetensi praktis, dan kompetensi sosial memadai 

dalam menjalankan urusan pemerintahan negara. 

Pada tahap transisi, tiga kekuatan pengawasan pemilu: satu 

pengawasan organik oleh Bawaslu dan tiga pengawasan non-

organik oleh pemantau pemilu internal, pemantau pemilu eksternal, 

dan pengawasan partisipatif dapat melakukan kerja sama kemitraan 

fungsional untuk mencegah kekuatan-kekuatan politik non-

demokratis tidak merusak proses dan hasil pemilu,  seperti militer, 

polisi, intelijen, birokrasi, kelompok-kelompok oligarkis terutama 

oligarki ekonomi (bandar politik) dan oligarki sosial (bandit 

politik).  

Pada kasus penolakan hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 

2019 oleh peserta pemilu yang kalah di meja Mahkamah Konstitusi 

(MK),  setidaknya memberi isyarat adanya masalah pada 

pengawasan pemilu. Argumen yang diajukan bahwa telah terjadi 

pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) 

ibarat menebas pengawas dengan pedang bermata dua. Di satu 

sisinya berhasil ―memenggal‖ citra Bawaslu: dapat menjadi bukti 

kegagalan pengawasan Bawaslu, dan di satu lagi sisinya berhasil 

―menggagalkan‖ proses transisi demokrasi: dapat menjadi bukti 

masih eksisnya lembaga non-demokratis atau peran dominan dari 

kekuatan politik non-demokratis, seperti  oligarki politik (badut 

politik), oligarki ekonomi (bandar politik), dan oligarki sosial 

(bandit politik).  

Meskipun semua argumen penolakan itu tidak terbukti di 

meja persidangan MK, tetap tidak otomatis berarti pulihnya citra 

pengawasan pemilu Bawaslu dan berakhirnya masa transisi 

demokrasi. Meningkatnya pelanggaran pemilu pada Pemilu 
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Serentak 2019 bisa menjadi bukti lain kalau pengawasan pemilu 

Bawaslu khususnya pencegahan belum maksimal. Padahal 

keberhasilan pengawasan pemilu Bawaslu pada masa transisi 

menjadi prasyarat bagi keberhasilan pengawasan pemilu Bawaslu 

di tahapan konsolidasi dan tahapan tertib demokrasi.       

Pada tahapan konsolidasi demokrasi, pengawasan Bawaslu 

tidak lagi berpusat pada tahapan penyelenggaraan pemilu. 

Melainkan pada kemampuan koordinasi dan mobilisasi dukungan 

signifikan dari kementerian dan lembaga dalam penecegahan 

pelanggaran pemilu. Adanya tudingan terhadap kementerian dan 

lembaga yang tidak mampu mengontrol personilnya pada Pemilu 

Serentak 2019 tidak hanya memberi isyarat kalau pengawasan 

pemilu masih berlangsung di era transisi demokrasi, tetapi juga 

dapat menjadi ukuran belum signifikannya pengawasan pemilu 

Bawaslu dalam koordinasi dan mobilisasi dukungan kementerian 

dan lembaga terhadap penecegahan pelanggaran pemilu. Padahal 

pengawasan pemilu Bawaslu selain harus merangkul semua 

institusi dan kekuatan-kekuatan politik yang ada, juga harus 

mendorong deferensiasi struktural dan deferensiasi fungsional yang 

berarti mengajak kementerian dan lembaga untuk terlibat dalam 

pencegahan pemilu. 

Atas penjelasan tersebut, maka pengawasan pemilu Bawaslu 

pada tahap tertib demokrasi hanya bersifat persiapan saja. Pada 

tahap ini, pengawasan pemilu Bawaslu masih tetap dibutuhkan 

dengan fokus pada sosialisasi politik untuk mendorong internalisasi 

nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan yang 

menjadi ciri pokok dari tahap tertib demokrasi. Sebagai persiapan, 

maka ukuran keberhasilan pengawasan pemilu Bawaslu adalah 

mendorong warga negara menganut budaya politik participant dan  

partisipasi politik otonom untuk terlibat dalam pemberian hak suara 

dan pengawasan pemilu partisipatif.  

 

IV. Pengawasan Pemilu Serentak 2019: Pengawasan Bawaslu 

dan Pengawasan Partisipatif 

Sejatinya desain institusional pengawasan pemilu Bawaslu 

adalah penyatuan kekuatan pengawasan negara (organik) dan 
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pengawasan masyarakat (non-organik). Desain itu dirancang untuk 

mendamaikan kedua pengawasan tersebut yang secara politik 

potensial saling menyandera bila dipisahkan. Pengawasan negara 

yang cenderung fokus pada masyarakat membuatnya terkesan 

mudah berdamai dengan aparatnya, dan pengawasan masyarakat 

yang cenderung fokus pada negara membuatnya terkesan mudah 

berdamai dengan individunya.  

Sistim Komisioner dalam desain pengawasan pemilu 

Bawaslu diyakini mampu mengontrol seluruh kekuatan-kekuatan 

politik non-demokratis yang ada dalam negara dan masyarakat 

yang potensial mengancam penyelenggaraan pemilu. Dalam 

kalimat sederhana, dengan desain sistim komisioner maka 

pengawasan pemilu Bawaslu diharapkan dapat menjangkau seluruh 

institusi non-demokratis yang potensial mengganggu pemilu dan 

mengubahnya menjadi institusi partisipan dan kekuatan dalam 

mendukung pemilu demokratis. 

  

4.1. Pelanggaran dan Pengawasan Pemilu 
Naiknya angka pelanggaran pemilu pada Pemilu Serentak 

2019 yang mencapai 15.052 kasus: naik hampir 50% dari 

pelanggaran pada Pemilu 2014 yang mencapai 10.750 kasus 

membuat desain pengawasan pemilu Bawaslu diragukan.
48

 Lebih 

dari itu, klaim Bawaslu tentang adanya peningkatan pengawasan 

yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Serentak 

2019 juga dipertanyakan. Bahkan dari jenis pelanggaran pemilu 

yang tidak terdapat perbedaan antara Pemilu 2014 dan Pemilu 

Serentak 2019: pelanggaran administrasi pemilu masih menjadi 

jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan dapat menjadi bukti 

lemahnya prediksi dan antisipasi: pencegahan pengawasan pemilu 

Bawaslu.  

                                                           
48

 Provinsi Jawa Timur menjadi tempat pelanggaran terbanyak, yaitu sebanyak 

3.002 kasus         atau sekitar 20% dari total pelanggaran pemilu se-Indonesia, 

disusul Sulawesi Selatan (806 kasus), Jawa Barat: 582 kasus, Sulawesi Tengah: 

475 kasus, Jawa Tengah: 399 kasus.                      Tentang pelanggaran pemilu 

Serentak 2019 lihat https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/nih-

data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat, Selasa, 25 Juni 2019 
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Alasan itu bertambah kuat setelah angka: temuan dan  

laporan tersebut juga terungkap bahwa pemasangan alat peraga 

kampanye (APK) masih merupakan pelanggaran mayoritas 

dilakukan pada masa kampanye. Begitu pula jumlah pelanggaran 

pidana pemilu yang relatif kecil bila dibandingkan dengan jenis 

pelanggaran administrasi atau keseluruhan jenis pelanggaran 

pemilu, yaitu 533 kasus dari total 15.052 kasus pelanggaran pemilu 

juga tidak serta merta menjadi indikator keberhasilan pengawasan 

Bawaslu. Sebaliknya, angka kuantitatif dan kualitatif itu justru 

dapat menjadi data penguat argumen tentang pengawasan pemilu 

Bawaslu khususnya pencegahan yang belum maksimal. Bawaslu 

bisa saja berdalih bahwa kenaikan angka itu dikontribusi oleh 

keserentakan pemilu,  namun dalih itu tidak cukup kuat untuk 

menjelaskan alasan dan sebab-sebab angka pelanggaran itu 

meroket.  

Bawaslu juga dapat mengajukan tiga argumen baru 

pembelaan diri bahwa tingginya angka pelanggaran Pemilu 2019 

disebabkan oleh: (1) ketatnya pengawasan Bawaslu; (2) semakin 

responsifnya Bawaslu terhadap Pengawasan Partisipatif, dan; (3) 

masih rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu. Namun ketiga 

argumen itu tetap saja sulit membantah tudingan bahwa fungsi 

pencegahan dari Pengawasan Bawaslu justru menurun dibanding 

pemilu sebelumnya, Pemilu 2014. Padahal tangan panjang 

pengawasan Bawaslu:  Pengawas TPS sudah sampai di tingkat 

paling bawah, yaitu TPS-TPS, dimana pada Pemilu 2014 tangan itu 

hanya sampai di tingkat kelurahan/desa. Semua dalil itu hanya bisa 

menguatkan argumen Bawaslu tentang kemampuannya mencatat 

temuan atau laporan pelanggaran pemilu yang sesungguhnya juga 

bisa dikerjakan oleh empirium birokrasi. Akan tetapi Bawaslu lupa 

argumen dasar tujuan pendiriannya, yaitu penyelenggaraan pemilu 

demokratis dengan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, 

yang berarti bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

pelanggaran dan legitimasi pemilu, yaitu: (1) semakin rendah 

pelanggaran pemilu semakin tinggi legitimasi hasil pemilu, dan 

sebaliknya,       (2) semakin tinggi pelanggaran pemilu semakin 

rendah legitimasi hasil pemilu.  
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Masih tentang Pengawasan Bawaslu. Pada bulan September 

2018, misalnya, Bawaslu merilis dugaan pelanggaran Pemilu 2019 

sejak dimulainya tahapan kampanye Pemilu 2019, yaitu sebanyak 

6.274 kasus. Dari jumlah itu, terdapat 10 persen atau sebanyak 601 

kasus merupakan laporan masyarakat dan sebanyak 5.985 kasus 

adalah temuan Bawaslu. Dari 6.274 kasus yang ada itu, sebanyak 

45 putusan pidana pemilu, dengan rincian 12 putusan terkait 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 6 putusan politik uang, dan 

3 putusan terkait tindakan menguntungkan salah satu calon.
49

 Satu 

aspek yang menarik dari data (angka) itu adalah meski seluruhnya 

tidak disertai substansi pelaporan, seperti syarat formil materil, 

namun angka itu memuat trend baru berupa saling lapor antar-kubu 

peserta pemilu. Sepintas trend itu bisa saja dinilai merupakan 

gangguan terhadap kinerja penindakan hukum Bawaslu dan 

merugikan nama baik Bawaslu, akan tetapi trend itu dapat pula 

dimaknai sebagai meluasnya pengawasan Pemilu Partisipatif 

(pengawasan non-organik) sekaligus merupkan indikator 

rendahnya kinerja pengawasan Bawaslu dalam melakukan ―tugas-

tugas patroli‖ pengawasan pemilu. Bagaimana pun juga trend itu 

tidak muncul sekiranya Bawaslu memaksimalkan ―tugas-tugas  

patroli‖ pengawasan pemilunya.  

 

4.2. Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak 2019: 

Alasan dan Sebab-Sebab Terbatasnya Ruang Gerak Pengawas 

Pemilu Partisipatif 
Fungsi psikologi politik pemilu untuk menyingkirkan 

orang-orang jahat dan orang-orang tidak berkompeten dalam 

rekrutmen politik dapat dipastikan tidak terlaksana pada Pemilu 

Serentak 2019. Penyebabnya adalah regulasi pemilu dan regulasi 

terkait yang mengandung ancaman pidana bagi warga negara yang 

menggunakan hak politiknya khususnya kebebasan politik 

berbicara–berpendapat. Diakui atau tidak diakui, ancaman pidana 

bagi pelaku pencemaran nama baik, pelaku perbuatan tidak 

                                                           
49

 https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-

catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019, Senin, 11 Maret 2019. 

78 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

menyenangkan, pelaku penyebaran berita bohong (hoax), dan 

perbuatan lainnya sangat menguntungkan orang-orang jahat dan 

orang-orang tidak berkompeten yang ikut dalam proses rekrutmen 

politik.  Sebaliknya, ancaman tersebut justru membuat terbatas 

ruang gerak pengawasan pemilu partisipatif oleh para Pengawas 

Pemilu Partisipatif.  

Secara umum terbatasnya ruang gerak pengawasan pemilu 

partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, 

didasarkan pada sejumlah alasan dan sebab, antara lain: (1) alasan 

obyektif berupa keberadaan lembaga pemantau dan pengawasan 

Bawaslu  dengan ruang gerak yang sangat luas. Regulasi pemilu 

yang memberi tempat terhormat bagi pengawasan pemilu Bawaslu 

dan pengawasan pemilu lembaga pemantau dalam dan luar negeri 

menjadi alasan obyektif dari terbatasnya ruang gerak warga negara 

untuk terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif;  (2) alasan 

subyektik, berupa masih rendahnya minat individu warga negara 

untuk melakukan pengawasan mandiri dan otonom. Rendahnya 

minat individu warga negara untuk terlibat dalam pengawasan 

pemilu partisipatif dikontribusi oleh jenis budaya politik dan 

partisipasi politik yang dianutnya; (3) sebab-sebab obyektik, berupa 

beban-beban pertimbangan dan kemustahilan praktis. Resiko 

politik dan finansial yang dihadapi oleh warga negara menjadi 

beban-beban pertimbangan umum dan kemustahilan praktis untuk 

tidak terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Konsekuensi 

dari sebab ini melahirkan efek negatif ganda, di satu sisi membuat 

warga negara takut ambil bagian dalam pengawasan partisipatif, 

tetapi di lain sisi mendorong trend saling lapor antar-kubu 

pasangan calon yang membuat citra pengawasan Bawaslu 

menurun; (4) sebab-sebab subyektif berupa belum meluasnya 

dukungan dan penghargaan terhadap pengawasan partisipatif yang 

dicirikan peran individual, otonomi, dan kkemandiran.  

 

4.3. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 

Belum maksimalnya fungsi pencegahan pengawasan pemilu 

Bawaslu dan kecilnya ruang gerak Pengawas Pemilu Partisipatif 

pada Pemilu Serentak 2019 merupakan salah satu penyebab 
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naiknya angka pelanggaran pemilu: dari 10.750 kasus pada Pemilu 

2014 menjadi 15.052 kasus pada Pemilu Serentak 2019. Berpijak 

pada Pasal 104 huruf f Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 

2017 tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota mengembangkan 

pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berusaha memaksimalkan 

pengawasan partisipatif. Bawaslu menafsirkan Pasal 104 huruf f itu 

ke dalam program Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP). 

Tujuan dari program ini untuk membangun  kesadaran pengawasan 

partisipatif masyarakat. Program Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif yang dimulai pada tahun 2018 di lima provinsi 

merupakan pilot project dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Program ini merupakan bentuk 

persiapan Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu pada 

Pilkada 2020.  

Rekrutmen peserta didik sekolah tersebut dilaksanakan oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, seperti Jawa Barat yang 

merekrut 82 kader dari 27 kabupaten/kota dan Jawa Tengah yang 

merekrut kader dari kabupaten/dari Wonosobo, Wonogiri, 

Purbalingga, Rembang, Grobogan, Klaten, Boyolali, Purworejo, 

Pekalongan, Pemalang, dan Kota Semarang, serta Bawaslu 

Kabupaten Semarang yang memiliki 42 orang pengawas 

partisipatif dari kalangan pelajar, santri pondok pesantren, 

mahasiswa, hingga anggota organisasi kemasyarakatan yang 

berasal dari 19 kecamatan. 

Dalam pelaksanaannya, seperti di Jawa Tengah, pengiriman 

berkas dan pendaftaran dibatasi 8-12 September 2019 untuk  

diseleksi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang 

pengumumannya dilakukan pada 14 September 2019. Syarat 

peserta berumur minimal 19 tahun dan maksimal 30 tahun, 

pendidikan minimal SLTA, tidak sedang menjadi tim sukses, dan 

tidak pernah menjadi anggota partai, sehat jasmani-rohani, 

membuat makalah pengawasan partisipatif. Tes berikutnya adalah 

wawancara berlangsung 16-19 September 2019, hingga 

pengumuman lulus seleksi pada 20 September 2019. Selanjutnya, 

peserta yang dinyatakan lolos seleksi  diberangkatkan ke Jakarta 

pada 24 September 2019 untuk mengikuti sekolah yang dimulai 
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pada 25 September 2019 hingga 9 Oktober 2019, biaya akomodasi 

seluruhnya ditanggung oleh Bawaslu. Peserta dari kabupaten/Kota 

se-Indonesia mengikuti pendidikan dan latihan                  di Jakarta 

dengan biaya ditanggung oleh Bawaslu RI.  

Selama mengikuti Diklat di SKPP, peserta diberi materi 

pembangunan karakter kader, jiwa kerelawanan, etika, 

kepemimpinan, gender, dan sejarah pengawasan. Selain itu, peserta 

juga diberi materi komunikasi dan analisa sosial.   Sebagai kader 

pengawas partisipatif dari kabupaten/kota se-Indonesia, para 

peserta Diklat dibekali tata cara pengawasan dan  regulasi 

pengawasan Pemilu dan Pilkada. 

 

V. Penutup 

Pengawasan pemilu dibutuhkan di semua tahapan 

demokrasi: tahap transisi, tahap konsolidasi, dan tahap tertib 

demokrasi.  Pemikiran politik yang mendasari perlunya pemilu 

diawasi secara ketat adalah institusi-institusi dan kekuatan-

kekuatan politik non-demokratis potensial dan aktual merusak 

proses dan hasil pemilu. Sentral dari pemikiran politik tersebut 

adalah agar institusi-institusi dan kekuatan-kekuatan politik non-

demokratis tidak merusak proses dan hasil pemilu.  

Pada tahap transisi demokrasi, kekuatan pengawasan 

pemilu dibutuhkan tiga kali lipat dari tahapan tertib demokrasi atau 

dua kali lipat dari tahapan konsolidasi demokrasi. Hal itu 

didasarkan pada pertimbangan beban pengawasan pemilu di era 

transisi lebih berat dibanding pengawasan pemilu      di era 

konsolidasi dan tertib demokrasi. 

Upaya melipatgandakan pengawasan pemilu dapat 

dilakukan dengan menyatukan berbagai jenis pengawasan pemilu: 

pengawasan organik Bawaslu dan pengawasan non-organik 

pemantau (internal dan eksternal), serta pengawasan non-organik 

Pengawas Pemilu Partisipatif. Namun efektivitas pengawasan 

pemilu tetap sangat bergantung pada persamaan orientasi, nilai-

nilai, dan cita-cita politik warga negara.   
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4 

 

 

MENDORONG PENGUATAN 

PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA 

Oleh: Sidarta GM 

 

 

ABSTRAKSI 

 

Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan negara menjadi keniscayaan di dalam negara 

demokrasi. Tidak hanya keterlibatan dalam arti peran serta 

memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga 

keterlibatan di dalam merumuskan kebijakan negara (public 

service), mengawasi pelaksanaannya (control), dan melakukan 

proses evaluasi (evaluating) untuk memberikan umpan balik (feed-

back) yang menjamin kesinambungan, kedayagunaan dan 

ketepatgunaan penyelenggaraan negara itu sendiri. 

 Keterlibatan masyarakat tersebut sering dikonsepsikan 

sebagai partisipasi politik (political participation). Dalam 

spektrum sempit, partisipasi politik seringkali hanya diukur dari 

kuantitas warga yang ikut serta dalam aktivitas kampanye pemilu 

sekaligus memberikan suaranya dalam pemilu. Padahal semua 

aktivitas yang terkait dengan kepentingan umum (publik) 

merupakan bentuk partisipasi politik. Tentu saja kegiatan 

unjukrasa (demonstration), memboikot, dan menyampaikan petisi 

oleh warga negara biasa (preman) merupakan bagian dari bentuk 

partisipasi politik dalam spektrum luas.  
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Konsep partisipasi menjadi popular dalam memaknai 

peranan masyarakat dalam pemilu, proses pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan. Kata ‗partisipasi‘ itu sendiri 

membanjiri ruang diskursus akademik maupun pada tataran 

praktis manakala dihadapkan dengan usaha mengatasi atau 

memecahkan problematika sosial akut. 

 Persoalannya adalah bagaimana mengelola dan 

mendorong penguatan keterlibatan aktif warga negara dalam 

penyelenggaraan negara, seperti berpartisipasi dalam 

merealisasikan program pembangunan, mengawasi dan 

memberikan umpan balik guna meningkatkan dan memperbaiki 

kinerja realisasi program berikutnya. 

  

A. PENDAHULUAN 

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta 

dan sekitarnya menggelar aksi unjukrasa secara bergelombang, 

sepanjang siang dan malam, di depan Gedung DPR RI, Senayan 

Jakarta, medio bulan September 2019. Mereka menyampaikan 

protes keras dan menuntut agar usulan pemerintah kepada DPR RI 

untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan 

pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dibatalkan. Aksi memprotes revisi 

UU KPK itu atas alasan bahwa pemerintah dan DPR diduga 

melakukan upaya untuk memperlemah fungsi dan peranan lembaga 

anti rasuah tersebut melalui pasal-pasal baru yang diusulkan dalam 

revisi tersebut. Sementara pengesahan RUU KUHP ditolak karena 

beresiko akan banyak membatasi hak privat warga negara dengan 

ancaman pidana. 

Apakah tuntutan tersebut akan diabaikan begitu saja oleh 

pemerintah dan DPR, ataukah justru akan memenuhinya, 

merupakan salah satu dari kemungkinan hasil yang dipetik dengan 

menggelar gelombang aksi unjukrasa tadi. Kegiatan melakukan 

tekanan (pressure) dengan suatu tuntutan, seperti yang dilakukan 

oleh para mahasiswa tersebut, merupakan aktivitas ekstra-

parlementer yang lazim dilakukan di negeri demokrasi di mana pun 
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juga. Aksi memprotes melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang 

dilakukan mahasiswa itu dalam perspektif teoritik disebut sebagai 

bentuk partisipasi politik (political participation). 

Carole Jean Uhlaner (2015) dengan jelas menunjuk bahwa 

tidak hanya keterlibatan dalam aktivitas penggunaan hak dalam 

pemilu, seperti terlibat dalam kampanye dan menyumbangkan 

suara dalam pemilu saja yang disebut partisipasi politik. Kegiatan 

memboikot sebuah kebijakan pemerintah, menyampaikan petisi 

tidak percaya, bahkan pembangkangan (disobedience) sekali pun, 

merupakan wujud nyata dari partisipasi politik. Ketika pemerintah 

memutuskan untuk menyelenggarakan program pembangunan 

negeri, maka partisipasi politik ini menjadi faktor determinasi yang 

menentukan keberhasilannya. Sebaliknya, partisipasi politik juga 

bisa berbentuk penolakan (resistensi) atau complain terhadap 

sebuah keputusan pemerintah dalam mana masyarakat menekan 

dan mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan. 

Partisipasi politik dari warga negara menjadi elemen 

terpenting bagi suksesnya pelaksanaan program pembangunan. 

Menurut catatan sebuah penelitian, misalnya, kemiskinan semakin 

memperihatinkan, antara lain, karena disebabkan oleh kurangnya 

partisipasi warga dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pemberdayaan yang digagas pemerintah untuk dilaksanakan di 

sekitar pemukiman warga tersebut. Berbagai kasus penggusuran 

perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan 

pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya 

dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan 

keputusan. Rendahnya partisipasi warga dalam perumusan 

kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik 

mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme 

perumusan yang  memungkinkan keterlibatan mereka.50   
Esensi filosofis dari partisipasi politik warga adalah 

menghendaki adanya keterlibatan aktif masyarakat baik secara 

individual maupun kelompok dalam proses perencanaan, 
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 Balitbangda Jabar & LP Unpad, Pemetaan Pemanfaatan Modal Sosial dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat, Bandung, 2008. 
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pelaksanaan, dan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan 

kekuasaan dalam sebuah negara. Hak untuk terlibat aktif dalam 

proses ini sudah memperoleh perlindungan yuridis.51
  

Di Indonesia level kekuasaan penyelenggaraan negara itu 

adalah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, propinsi 

hingga kekuasaan pemerintah pusat. Di semua level 

penyelenggaraan kekuasaan inilah pelibatan aktif masyarakat 

dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi 

keniscayaan dalam sebuah bangunan kekuasaan demokratis. 

Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka negara berusaha 

mendekatkan dirinya dengan masyarakat melalui perencanaan 

partisipatif dan pelayanan publik.
52 

 

B. Konsep Partisipasi Politik 

Setiap warga, baik secara perseorangan maupun 

berkelompok berusaha meningkatkan penguatan, keterbukaan, dan 

keberlangsungan sebuah masyarakat (sustainable communities), 

merupakan suatu keniscayaan tanggung jawab, perilaku dan sikap 

bagi setiap warga negara atas dasar hak-hak sipil yang dimilikinya 

(a citizen‘s responsibility).53  Dari sinilah kemudian Ilmu Politik 

melahirkan sebuah konsep partisipasi. Konsep ini mengacu pada 
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Dasar perlindungan kepada warga yang ingin terlibat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik itu setidaknya diatur dalam Partisipasi politik di 

Indonesia dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak dasar warga negara.  

UUD 1945 yang diamandemen menyatakan,  ―….Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat…. UUD 1945 

juga menjamin ―…hak dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian diimplementasikan 

antara lain dalam  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). 
52

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
53

 Bigman Sirait, Democracy is about a Good Balance of Life, artikel, CAMPUS 

ASIA, August-October, 2009, hlm. 80 
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definisi oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.54 Dimana 

subjek partisipasi itu adalah kegiatan warganegara preman (privat 

citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 

pemerintah.  
Ada tiga hal penting tentang konsep partisipasi ini. 

Pertama, ia hanya mencakup kegiatan warga negara, dan tidak 

termasuk sikap-sikap, perasaan, dan pikiran. Kedua, partisipasi 

politik itu hanya menyangkut kegiatan politik warganegara preman, 

atau lebih tepat lagi, individu dan kelompok dalam peranannya 

sebagai warga preman. Artinya, partisipasi tidak meliputi mereka 

yang memang profesional di bidang politik, seperti politisi dan 

pejabat pemerintahan. Dan ketiga, partisipasi itu hanyalah kegiatan 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah terutama pada masalah-masalah publik (kepentingan 

masyarakat luas secara langsung). Misalnya, sejauh mana 

keterlibatan warga dalam menyetujui rencana pembangunan 

jembatan yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. 

Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan atas 

rencana inilah yang disebut partisipasi politik. 

Namun realitas keseharian menunjukkan bahwa tidak setiap 

warga negara yang memiliki hak sipil (civil rights) tersebut, secara 

sadar, aktif, dan berinisiasi untuk mempergunakannya dalam 

sebuah proses demokrasi. Ada kalanya warga hanya aktif dalam 

memilih (voting) pejabat publik (Bupati/ Walikota, Gubernur, 

DPRD, DPR, dan Presiden/ Wapres) dalam pemilu. Tetapi 

cenderung absen dalam memberikan masukan (input), kontrol, dan 

evaluasi terhadap kebijakan publik atau kebijakan pembangunan di 

lingkungannya.  

Terbukti tidak selalu proses pengambilan keputusan publik 

melibatkan peran aktif warga. Boleh jadi karena tidak ada ruang 

untuk terlibat, dan bisa pula karena ketidaktahuan warga akan 

                                                           
54

 Samuel P Huntington & Joan M Nelson, Partisipasi Politik di Negara 

Berkembang (No Easy Choice: Political    Participation in Developing 

Countries), PT Rineka Cipta, 1990, hlm. 5 
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haknya. Kondisi demikian menunjukkan tingkat partisipasi itu 

masih rendah. Ketika bergulirnya era desentralisasi dimana 

otonomi daerah diletakkan pada kabupaten dan kota, barulah ada 

kemauan politik untuk membangun pemerintahan berbasis 

demokrasi partisipatif. Setiap kebijakan publik yang dirumuskan 

pemerintah pusat maupun daerah seyogyanya melibatkan 

masyarakat. 

Oleh karena itu sudah ada instrumen hukum yang membuka 

dua sarana penting partisipasi warga di Kabupaten dan Kota. 

Pertama, adanya Komite/Dewan warga di tingkat daerah sebagai 

wahana representasi warga. Kedua, adanya Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi 

publik sebagai forum deliberatif bagi warga.55 Sejak 

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 

yang direvisi kembali dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, 

diharapkan mampu menumbuhkan modal sosial (kepercayaan) 

masyarakat terhadap pelayanan publik (public service) yang 

dianggap buruk pada era sebelumnya. Dengan otonomi daerah 

diharapkan pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan 

pemerintah daerah paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakatnya.56
 

Sebagai sebuah konsep dalam ilmu politik, partisipasi 

politik warga secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 

Negara dan, secara langsung maupun tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah.  Ada banyak ilmuwan politik 

yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik. Herbert 
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 Suhirman, Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi Warga di 

Indonesia, Kertas Kerja, Bandung, 2004, hlm. i 
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 Badarudin,  Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial 

Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga 

Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera 

Barat), Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, DP2M-Dikti, Depdiknas, 2005-2006. 
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Mc Closky,57 misalnya, menyebut ―The term political participation 

will refer to those voluntary activities by which members of a 

society share in the selection of rulers and, direcly or indirectly, in 

the formation of public policy‖. Atau, partisipasi politik sebagai 

kegiatan–kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung, dan dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. 

Sementara Profesor Ramlan Surbakti mendefinisikan 

partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi 

hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara 

biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
58 

Dimana di 

dalam partisipasi itu keterlibatan individu sampai pada beragam 

tingkatan di dalam sistem politik. Dengan begitu partisipasi politik 

bisa muncul dalam tingkatan proses pengambilan kebijakan pada 

pemerintah pusat maupun pada lapis pemerintahan lokal.59
 

Dalam konteks negara berkembang Samuel P. Hunington 

dan Joan M. Nelson memberikan tafsiran yang lebih luas dengan 

memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan yang 

disebutnya juga sebagai bentuk partisipasi. Menurut Huntington 

dan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang 

bertindak sebagai pribadi–pribadi, yang dimaksud untuk 

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 

bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, 

mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal 

atau ilegal, efektif atau tidak efektif.  

Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga Negara 

berdasarkannya kemampuannya sendiri untuk mempengaruhi 
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Dalam John Christman, 2002, Social and Political Philosophy: A 

Contemporary Introduction, Routledge Taylor & Francis e-Library
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proses pengambilan keputusan pemerintah. Bisa saja secara 

individual, kelompok, spontan atau terorganisir, legal atau illegal, 

efektif maupun tidak efektif.60 
Definisi partisipasi warga ini masih sangat terbatas pada 

perumusan keputusan pemerintah saja, dan tidak meliputi 

keterlibatan warga dalam pelaksanaan. Namun pendapat Samuel 

Huntington dan Joan Nelson ini memberikan pemahaman bahwa 

unit analisis dari pada tingkat partisipasi politik warga adalah 

individu dan kelompok sekaligus.  

Itulah sebabnya tingkat partisipasi warga yang tinggi dapat 

menggambarkan mengenai kehidupan civil society dari sebuah 

negara demokrasi maupun negara otoritarian. Dalam mana, 

menurut Larry Diamond, civil society yang berfungsi dengan baik 

dapat mendorong penguatan tingkat partisipasi yang tinggi di 

masyarakat yang pada akhirnya akan memperkokoh kehidupan 

demokrasi sebuah negara.61 Bahkan, menurut Gabriel A Almond 

dan Sidney Verba, peranan warga negara dalam arti tertentu 

mendeskripsikan bentuk tertinggi keikutsertaan demokrasi. Almond 

dan Verba lebih jauh menyatakan, di setiap kebudayaan politik 

maka individu memiliki wewenang sebagai warga negara (untuk 

mempengaruhi keputusan politik). Wewenang itu oleh Almond dan 

Verba disebut sebagai kompetensi politik (political competency).  

Warga negara dengan kompetensi politik yang tinggi akan penuh 

percaya diri, menjadi partisan aktif, mengikuti politik, dan menjadi 

warga negara demokratis.62
 

Konsep partisipasi politik yang dimaksud Huntington dan 

Nelson  sering diartikan sama dengan makna partisipasi warga dari 

beberapa ahli. Hetifah Sj. Sumarto (2008), misalnya, mengartikan 

Partisipasi Warga sebagi proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-

                                                           
60

 Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, Op. Cit. 
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 Gabriel A. Almond & Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik 
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kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam 

konteks pembangunan lokal maka yang dimaksud partisipasi warga 

adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai 

penggunaan sumberdaya publik dan pemecahan masalah publik 

untuk pembangunan daerah.63  
Gaventa dan Valderama juga menggunakan istilah 

partisipasi warga, dimana ia mengatakan bahwa partisipasi warga 

telah mengalihkan konsep partisipasi ―….dari sekedar kepedulian 

terhadap ‗penerima derma‘ atau ‗kaum tersisih‘ menuju ke suatu 

kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam 

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai 

gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka‖.64 
Partisipasi politik warga tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat 

beberapa faktor prakondisi yang mendorong timbulnya partisipasi 

itu. Menurut Myron Weiner terdapat lima penyebab timbulnya 

gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu 

sebagai berikut :65 
a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang 

menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk 

ikut dalam kekuasaan politik. 

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa 

yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik 

menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola 

partisipasi politik. 

c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. 

Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-

bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi 

dan industrialisasi yang cukup matang. 
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64

 John Gaventa dan Camilo Valderama, Partisipasi, Kewargaan, dan 

Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudan Partisipasi: Teknik 

Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, yang diterbitkan oleh The British 

Council dan New Economics Foundation, 2001. 
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Gramedia Jakarta, 1985, hlm. 21-22 

91 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul 

konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan 

rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum 

aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu 

memperluas hak pilih rakyat. 

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, 

ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup 

aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-

tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut 

serta dalam pembuatan keputusan politik. 

 
Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya 

partisipasi politik itu meliputi beberapa aspek. Di antaranya adalah 

faktor sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan dan jumlah keluarga, kemudian faktor politik. 

Sebagaimana dikatakan Arnstein S.R (1969), peran serta politik 

masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu 

produk akhir. Faktor politik meliputi komunikasi politik, kesadaran 

politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian 

seseorang terhadap lingkungan masyarakat, lalu pengetahuan 

masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan (kognitif), dan 

kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.66 
 Partisipasi politik memiliki derajat atau level yang berbeda-

beda dari setiap masyarakat. Sejak diperkenalkan oleh Sherry 

Arnstein, kurang lebih 20 tahun yang lalu, banyak pihak yang 

mencoba merumuskan tangga partisipasi. Menarik untuk dicatat, 

adalah seringkali pemaknaan atas suatu tingkat partisipasi politik 

berbeda satu dengan yang lain. New Economic Foundation (2001) 

merumuskan tangga partisipasi –dari yang terendah sampai 

tertinggi- sebagai berikut:67 
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1. Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak 

hal berupa   informasi dan kepercayaan yang keliru (false 

assumsion), kepada warga. Dalam beberapa hal pemerintah 

melakukan mobilisasi warga yang mendukung/dibuat 

mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa 

kebijakannya populer (memperoleh dukungan). 

2. Penentraman, pemerintah memberikan informasi dengan 

tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas 

keputusan yang telah ditetapkan. Pemberian informasi 

seringkali didukung oleh pengerahan kekuatan (baik hukum 

maupun psikologis). 

3. Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi mengenai 

keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk 

melaksanakan keputusan tersebut. 

4. Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari 

masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. 

5. Kemitraan, masyarakat dilibatkan untuk merancang dan 

mengambil keputusan bersama dengan pemerintah. 

6. Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan 

keputusan untuk ditetapkan oleh warga. 

7. Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan 

mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan 

menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 
Dalam tangga partisipasi, para praktisi umumnya menerima konsep 

bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. 

Penentraman, informasi, dan konsultasi pada dasarnya adalah 

bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan skedarnya.  

UNDP (1997) menyusun tangga partisipasi sebagai berikut: 

1) manipulasi, 2) informasi, 3) konsultasi, 4) membangun 

konsensus, 5) pembuatan keputusan, 6) berbagi resiko, 7) kerja 
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sama, 8) mengatur sendiri. Secara lebih khusus yaitu dalam proses 

formulasi kebijakan publik. Creighton, James. L, dkk (1992) 

mengemukakan empat tangga partisipasi warga yaitu: 1) informasi 

publik (menerima informasi keputusa n), partisipasi formalitas 

(didengarkan sebelum keputusan), 3) konsultasi (mempengaruhi 

keputusan), dan 4) membangun konsensus (sepakat dengan 

keputusan).
68 

Dari berbagai sumber yang merumuskan konsep partisipasi 

di atas, maka dalam konteks perumusan kebijakan publik di daerah 

otonom, setidaknya memiliki elemen-elemen penting, yaitu 

kesukarelaan warga untuk terlibat (tanpa tekanan, paksaan, atau 

perintah dari atas), adanya alasan berupa kepentingan atau pun 

solidaritas, dan memiliki tujuan kolektif (bukan bersifat individual) 

setidaknya tujuan kelompok. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

konsep partisipasi politik dirumuskan sebagai kegiatan warga yang 

aktif secara sukarela dalam memberikan masukan (input) melalui 

kelompoknya kepada pemerintah daerah dalam proses perumusan 

kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan langsung 

terhadap masyarakat.  

Menurut catatan William R Bridges (1974), ada lima 

keuntungan yang bisa diperoleh ketika terjadi partisipasi 

masyarakat untuk kepentingan-kepentingan komunitas, yakni; (a) 

Tersalurkannya kepentingan untuk perubahan yang diekspresikan 

secara pribadi maupun melalui kelompok komunitas; (b) Seorang 

individu dapat belajar bagaimana mewujudkan keinginan 

untuk melakukan perubahan; (c) Adanya pembelajaran untuk 

memahami dan mengapresiasi kepentinganindividu dan 

kebutuhannya melalui kelompok komunitas; (d) Belajar untuk 

menyelesaikan konflik kepentingan bagi kesejahteraankelompok; 

e) Mulai memahami dinamika kelompok yang terjadi dalam 

kumpulan-kumpulan kelompok yang berbeda.
69

 

Dari berbagai pemikiran para ahli di atas, maka dapat 

dirumuskan pemahaman bahwa parisipasi warga merupakan bentuk 
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keikutsertaan atau keterlibatan aktif warga negara secara individu 

maupun kelompok baik dalam arti sempit, berupa memberikan 

suara dalam mekanisme voting pada pemilihan umum dan terlibat 

sebagai anggota dalam organisasi politik, maupun dalam arti luas 

dimana warga secara aktif turut serta dalam merumuskan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik 

terhadap kebijakan publik atau keputusan politik. Studi ini 

menekankan pada pengertian yang lebih luas, yaitu warga aktif 

dalam mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan politik yang 

membentuk nilai otoritatif sebagaimana dimaksudkan David 

Easton. Pengertian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik 

warga merupakan elemen amat penting dalam proses dan 

mekanisme demokrasi. 

 

C. Berbagai Studi Partisipasi Politik 

Di Indonesia sejumlah ahli dan kalangan LSM cukup 

banyak yang telah melakukan studi partisipasi politik. Baik studi 

yang menekankan partisipasi dalam konteks keterlibatan warga di 

pemilihan umum, maupun partisipasi dengan pengertian 

keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan 

kebijakan publik.70 Apalagi setelah diberlakukannya kebijakan 

desentralisasi melalui UU Pemda Nomor 22 tahun 1999 dan UU 

PKPD Nomor 25 tahun 1999, studi partisipasi warga di daerah 

otonom semakin banyak. Partisipasi politik menjadi salah satu 

tujuan kebijakan otonomi daerah selain akuntabilitas dan 

transparansi.  

Fokus studi ini adalah sejauh mana kinerja pemda 

kabupaten /kota dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik, 

dicerminkan dari adanya keterlibatan aktif masyarakatnya dalam 

proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik, termasuk 

dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

di daerah bersangkutan. Dalam hal keterlibatan pada proses 
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 Karya-karya yang diterbitkan bisa dilihat pada Mansour Fakih, Masyarakat 

Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 1996. Bisa juga dilihat pada Soegeng Sarjadi, Kaum 

Pinggiran, Kelas Menengah, Quo Vadis?, Gramedia, Jakarta, 1994. 
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pengambilan keputusan dan kebijakan publik, partisipasi warga 

diperlukan setidaknya melalui forum warga. Yang dimaksud Forum 

Warga adalah suatu forum konsultasi dan penyaluran aspirasi 

warga untuk urusan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat 

lokal.
71

 

Salah satu studi mengenai partisipasi politik terkait evaluasi 

pemberlakuan kedua regulasi tadi di Indonesia pernah tercakup di 

dalam laporan bertajuk ―Reformasi Tata Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah  sebagai hasil penelitian dengan tema Government 

and Decentralization Survey (GDS): 2002 oleh PSKK Universitas 

Gadjamada dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di 

Indonesia. Penelitian ini diselenggarakan di 20 propinsi (150 

kabupaten/kota) dengan responden pejabat propinsi, 

kabupaten/kota, aparat desa, dan rumahtangga. Dalam studi GDS 

2002 itu partisipasi politik diukur dengan menggunakan indikator 

yang disusun UNDP (1997), yaitu: (a) Seberapa jauh pemda 

memberikan ruang kepada publik dalam menyampaikan 

aspirasinya untuk hal-hal yang terkait dengan masalah 

pembangunan, pelayanan publik, maupun tugas-tugas 

pemerintahan pada umumnya; (b) Sarana apakah yang 

dipergunakan untuk menampung aspirasi tersebut; (c) Apa saja 

bentuk-bentuk aspirasi publik, dan; (d) Bagaimanakah publik 

memanfaatkan ruang partisipasi tersebut. 

Penelitian yang didanai USAID itu kemudian menentukan 

definisi ‗tinggi‘ kemudian ‗sedang‘ dan ‗rendah‘ untuk tingkat 

partisipasi politik warga.  

Tingkat partisipasinya ‗tinggi‘ apabila responden (warga) 

menjawab: (1) ‗lebih sering datang daripada tidak datang‘ untuk 

pertanyaan mengenai kehadiran dalam perencanaan 

program/kegiatan; (2) ‗lebih sering usul‘ pada pertanyaan 

mengenai keaktifan dalam rapat perencanaan program/kegiatan; (3) 

‗ya‘ pada pertanyaan tentang keterlibatan dalam proses 

pengambilan keputusan; (4) ‗ya‘ pada pertanyaan apakah ikut 
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menyumbang dalam program/kegiatan; (5) ‗sudah sewajarnya 

memberikan kontribusi‘ atau ‗karena memang ingin memberikan 
kontribusi’ pada pertanyaan tentang alasan ikut menyumbang 

program/kegiatan. Tingkat partisipasi ‗sedang‘ jika responden 

menjawab: (1) idem ditto; (2) ‗lebih sering diam‘ pada pertanyaan 

mengenai keaktifan pada rapat perencanaan program/kegiatan; (3) 

‗ya‘ atau ‗tidak‘ pada pertanyaan mengenai keterlibatan dalam 

proses pengambilan keputusan; (4) ‗ya‘ atau ‗tidak‘ pada 

pertanyaan apakah ikut menyumbang; (5) ‗terpaksa karena sudah 

menjadi putusan rapat‘ atau ‗terpaksa karena orang lain tidak ada 

yang mau memberi‘ pada pertanyaan tentang alasan ikut 

menyumbang pada program/kegiatan. Dan definisi ‗rendah‘ 

partisipasinya jika responden menjawab: (1) ‗tidak pernah‘ atau 

‗lebih sering tidak datang‘ pada pertanyaan mengenai kehadira 

dalam perencanaan program/kegiatan; (2) ‗tidak pernah‘ pada 

pertanyaan mengenai keaktifan dalam rapat perencanaan 

program/kegiatan; (3) ‗tidak‘ pada pertanyaan keterlibatan dalam 

proses pengambilan keputusan; (4) ‗tidak‘ pada pertanyaan apakah 

ikut menyumbang; (5) ‗terpaksa karena sudah diputuskan 

pemerintah‘ pada pertanyaan mengenai alasan ikut menyumbang. 

Temuan penelitian GDS 2002 ini cukup menarik, 

setidaknya dari bunyi kesimpulannya. Bahwa mekanisme yang 

digunakan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaring 

partisipasi masyarakat secara umum belum mengalami banyak 

perubahan (dibandingkan dengan situasi masa Orde Baru). 

Musbangdes (kelembagaan yang dibentuk pemerinta Orde Baru) 

masih menjadi andalan utama dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan daerah, dan bukan sarana lain yang tumbuh dan 

hidup di masyarakat atas inisiatif masyarakat sendiri. Musbangdes 

lebih banyak didominasi oleh kepentingan pemerintah untuk 

mengkomunikasikan keinginannya dan bukan untuk menampung 

aspirasi dan kepentingan publik. 

Studi partisipasi politik dengan dimensi yang lebih luas 

dilakukan Harianto (2008) di Kelurahan Karangrejo Kabupaten 
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Magetan.72  Partisipasi politik diukur dengan enam dimensi 

sekaligus yang bersumber dari teori politik bahwa partisipasi 

politik meliputi: aktivitas voting warga dalam pemilu, keterlibatan 

dalam diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dengan 

kelompok kepentingan, dan melakukan komunikasi dengan pejabat 

politik dan administrasi.73 Empat dimensi yang pertama adalah 

konsep politik yang menekankan pada keterlibatan aktif warga 

dalam pemilihan umum (yang di Indonesia termasuk pemilihan 

kepala daerah). Sedangkan dua dimensi terakhir merupakan 

keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan program dan 

kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan 

keputusan dan kebijakan publik seperti perumusan peraturan 

daerah (perda). Harianto menguji pengaruh variabel Status Sosial 

Ekonomi (SSE) terhadap variabel partisipasi politik dengan 

hipotesis bahwa status SSE warga akan menunjang tingkat 

partisipasi politiknya. Harianto menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif kualitatif dan analisis eksploratif. Data setiap 

dimensi partisipasi dikumpulkan melalui pertanyaan dalam 

kuesioner dengan pilihan ganda kepada 65 responden dari 649 KK. 

Dengan menetapkan skala ‗tinggi‘ kemudian ‗sedang‘ dan ‗rendah‘ 

untuk tingkat partisipasi politik, hasil studi ini menyimpulkan 

bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh status SSE secara positif 

dan signifikan, meski partisipasi politik warga relatif ‗sedang‘. 

Penelitian untuk menguji tingkat partisipasi politik, dalam 

pengertian keikutsertaan dalam pemilu, juga dilakukan Sri 

Herwindya Baskara Wijaya dari Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan 

dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2008: Studi Kasus di Kecamatan 

Karanggede, Boyolali. Dua variabel pokok dalam penelitian ini: 

Sumber Informasi (variabel independen) dan Partisipasi Politik 

(variabel dependen). Selain kedua variabel ini, dihadirkan juga 

variabel kontrol berupa latar belakang sosio -demografis yakni 
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 Dalam Cheppy Heri Cahyono, Ilmu Politik dan Perspektifnya, Penerbit Tiara 

Wacana, 1990, hlm. 201 
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tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan. 

Sementara hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah (a) 

ada hubungan signifikan antara sumber informasi dengan 

partisipasi politik, (b) ada hubungan signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan partisipasi politik, (c) ada hubungan signifikan 

antara jenis pekerjaan dengan partisipasi politik, (d) ada hubungan 

signifikan antara tingkat penghasilan dengan partisipasi politik.  

Variabel sumber informasi dalam penelitian ini 

dikategorikan dalam lima indikator sumber informasi yaitu (a) 

tokoh masyarakat, (b) tetangga, (c) media massa, (d) partai politik 

dan (e) teman. Variabel partisipasi politik dalam penelitian ini 

diukur dengan enam indikator yaitu (a) membicarakan 

(diskusi/ngobrol) dengan orang lain mengenai Pilgub Jateng 2008, 

(b) mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilgub Jateng 2008, (c) 

mengajak orang lain mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilgub 

Jateng 2008, (d) memberikan suara (mencoblos) dalam Pilgub 

Jateng 2008, (e) mengikuti kegiatan penghitungan suara dalam 

Pilgub Jateng 2008, (f) mengajak orang lain untuk mengikuti 

kegiatan penghitungan suara dalam Pilgub Jateng 2008.  

Hasil penelitian secara umum menunjukkan, masyarakat 

pedesaan di Kecamatan Karanggede, Boyolali memiliki tingkat 

partisipasi tergolong rendah dalam Pilgub Jateng 2008. Hal ini 

dibuktikan dari hasil analisis survei peneliti bahwa sebagian besar 

responden (85,3% n=75) memiliki tingkat partisipasi politik rendah 

dalam Pilgub Jateng 2008. Hanya 14,7% yang memiliki tingkat 

partisipasi tinggi.  Rendahnya partisipasi politik masyarakat 

pedesaan ini secara umum disebabkan: rasa jenuh dengan Pemilu 

(faktor psikologis); dan lebih mementingkan pekerjaan (faktor 

ekonomis).  

Rasa jenuh dengan Pemilu karena terlalu seringnya 

penyelenggaraan Pemilu baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, 

serta hasil Pemilu tidak sesuai harapan masyarakat yakni 

belum/tidak adanya perubahan yang berarti terutama perubahan di 

sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja di 

masyarakat. Dari enam indikator partisipasi politik yang 

ditetapkan, hanya satu indikator yang memiliki nilai partisipasi 
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politik tinggi yakni pemberian suara (voting) dalam Pilgub Jateng 

2008 (96,0%; n=75). Sementara lima indikator partisipasi politik 

lainnya (diskusi, kampanye, mengajak kampanye, mengikuti 

perhitungan suara dan mengajak mengikuti perhitungan suara) 

menunjukkan nilai partisipasi rendah (rata-rata kurang dari 10%; 

n=75). 

 

D. PENUTUP 

Partisipasi politik jelaslah tidak sekedar ikut serta 

mensukseskan program politik pemerintah. Menghalangi 

berlakunya kebijakan pemerintah adalah juga bentuk partisipasi 

politik. Contoh-contoh beberapa studi di atas menunjukkan bahwa 

perhatian kalangan akademik terhadap partisipasi sudah cukup 

banyak, baik dalam meneliti konsep partisipasi politik sebagai 

penggunaan hak pilih dalam pemilu, maupun partisipasi warga 

sebagai keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik 

dan program pembangunan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat. 

Sayangnya dalam mengukur tingkat partisipasi politik 

warga negara di Indonesia banyak pandangan praktisi hanya pada 

aspek pemberian suara pemilih pada pemilu. Bahkan dalam pemilu, 

aspek-aspek penting lain, seperti kehadiran masyarakat dalam 

forum diskusi masalah pemerintahan, ikut serta dalam kampanye, 

inisiatif mengajak kampanye, dan mengawal proses perhitungan 

suara jarang sekali diukur sebagai bentuk partisipasi politik. Lebih 

jauh lagi sedikit sekali studi yang mengukur partisipasi politik 

warga dengan menggunakan indicator keterlibatan dalam proses 

penyenggaraan program pembangunan. 

Sekedar catatan bahwa pada Pilpres 2019 lalu, partisipasi 

politik juga masih diukur dari jumlah pemilih yang mencoblos 

kertas suara di TPS. Padahal partisipasi politik tertinggi dari 

masyarakat Indonesia pada Pilpres 2019 lalu justru ditampakkan 

oleh antusiasme yang massif pada saat pelaksanaan kampanye, 

inisiatif pengawasan perhitungan suara, dan nuansa hangat 

menjelang penetapan pemenang. Hanya saja partisipasi politik ini 

memang agak sulit diukur karena membutuhkan riset mendalam. 
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BAGIAN 

5 

 

PEMILU SERENTAK 2019; 

PARTISIPASI DAN PERSEPSI 

 

Oleh : Pandu Yuhsina Adaba 

 

 

Abstraksi 

 

Partispasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu kunci 

terwujudnya pemilu yang berkualitas. Partisipasi ini mencakup 

juga aspek pengawasannya yang lazim disebut dengan istipah 

pengawasan partisipatif. Upaya mendorong peningkata 

pengawasan partisipatif ini harus terus dilakukan dengan berbagai 

strategi. Kemajuan teknologi digital merupakan salah satu peluang 

meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu. 

 

Sekilas tentang Partisipasi Politik Masyarakat dan Pemilu 

Serentak 2019 

 

Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu hal yang penting 

dalam proses-proses politik, terlebih pada sebuah rezim yang 

mengklaim demokratis.  Salah satu ide utama dari demokrasi itu 

sendiri adalah memperluas keterlibatan masyarakat. Dapat 

disaksikan, walaupun secara normatif, pemerintahan orde baru 

yang dianggap otoriter itupun berusaha mencitrakan bahwa 
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pemerintahan dihasilkan dari sebuah proses yang partisipatif yaitu 

dipilih secara demokratis oleh wakil-wakil rakyat melalui sidang 

MPR.
74

 Saat ini, terkait dengan dunia kepemiluan, partisipasi 

masyarakat secara langsung dinilai lebih baik jika dibandingkan 

melalui format perwakilan.  Hal ini dipandang sebagai perluasan 

partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi pembajakan aspirasi 

masyarakat oleh elit politik. Dengan kata lain, kita dapat melihat 

bahwa partisipasi masyarakat khususnya dalam proses elektoral 

sangat berkaitan erat dengan legitimasi pemimpin terpilih. 

Secara sederhana, partisipasi politik dapat diartikan sebagai 

keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses politik. 

Permasalahannya makna partisipasi politik seringkali direduksi 

pada tahap pemungutan suara saja. Lantas sejauhmanakah 

keikutsertaan masyarakat itu mempunyai batasan hinga disebut 

sebagai partisipasi politik? Terkait dengan itu ada baiknya untuk 

menengok kembali beberapa konsep dan cara pandang mengenai 

partisipasi politik. 

Idealnya, partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela 

dan otonom, bukan merupakan suatu hasil paksaan maupun arahan 

pihak tertentu.
75

 Namun pada kenyataanya kita melihat ada 

beberapa macam latar belakang belakang partisipasi contohnya 
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yang dimobilisasi oleh negara/pemerintah, partai politik, organisasi 

masyarakat, kekuatan adat maupun agama, dan bahkan ada pula 

yang digerakkan oleh politik uang. Disisi lain, tindakan tidak 

memilih yang didasari suatu pemikiran dan pertimbangan politis 

dalam suatu  proses pemilihan juga kadangkala merupakan suatu 

bentuk partisipasi yang seringkali bersifat sadar maupun otonom. 

Ada beberapa keadaan dimana pemilih merasa bahwa proses 

elektoral tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kehidupanya dan hanya menganggap proses pemilihan sebagai 

kepentingan elite.
76

 

Samuel Huntington dan Joan Nelson berpendapat bahwa 

bentuk partisipasi politik ada lima yaitu; kegiatan dalam pemilihan 

(memberi suara, sumbangan kampanye, dukung-mendukung 

calon), lobi kebijakan menyangkut kepentingan publik, aktivitas 

ngurus keorganisasian, membangun jejaring dengan pejabat, dan 

tindakan kekerasan (kudeta, revolusi, demonstrasi dengan 

kerusuhan). Tidak dibedakan apakah tindakan tindakan partisipasi 

tersebut merupakan pilihan rasional otonom ataupun hasil 

mobilisasi. Tidak dibedakan juga apakah tindakan-tindakan 

tersebut bersifat legal ataupun ilegal. Jadi tindakan seperti suap, 
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money politics, intimidasi, tipu daya, dan beberapa metode ilegal 

lain bisa dikategorikan sebagai tindakan partisipasi juga.
77

 

 

Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 

Selama ini tingkat partisipasi politik masyarakat dalam 

Pemilu secara umum diukur dengan tingkat prosentase penggunaan 

hak memilih. Secara sederhana hal itu dimaknai bahwa semakin 

banyak warga yang mempunyai hak pilih menggunakan hak 

pilihnya, maka kualitas Pemilu dianggap semakin baik pula. Hal itu 

tidaklah salah, memang idealnya Pemilu yang baik tingkat 

golputnya semestinya serendah-rendahnya. Namun di sisi lain, 

kualitas pemilu juga mesti diukur dari banyaknya pelanggaran 

aturan aturan yang berlaku. Semakin sedikit pelanggaran, berarti 

Pemilu semakin baik.  

Terkait dengan persoalan pencegahan dan penanganan 

pelanggaran Pemilu, maka fungsi pengawasan menjadi sangat 

krusial. Di titik inilah partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemilu menjadi penting. Bawaslu sendiri sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 diamanatkan untuk mengembangkan pengawasan yang 

bersifat partisipatif. Pada titik minimalnya, Bawaslu diharapkan 
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 Samuel Huntington dan Joan Nelson ―Partisipasi Politik di Negara 

Berkembang‘, Jakarta, Rineka Cipta, 1994. Hlm 16-19. 
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dapat mendorong masyarakat untuk menjadi informan bagi 

pengawas Pemilu.
78

 

Pada tahun 2015, kemitraan mengusulkan dua bentuk 

strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal 

pengawasan Pemilu. Strategi pertama adalah pemberian dana hibah 

yang bersumber dari APBN kepada lembaga-lembaga indepeden 

pemantau Pemilu. Hal ini didasarakan analisis yang 

memperlihatkan bahwa tren keikutsertaan masyarakat dalam 

pengawasan pemilu cenderung menurun di tiap periode. Salah satu 

sebabnya adalah kurangnya dana. Strategi  kedua adalah 

pengembangan pengawasan partisipatif berbasis teknologi 

informasi. Dengan cara ini masyarakat dimudahkan untuk 

memberikan laporan terkait pelanggaran Pemilu yang terjadi di 

wilayahnya.
79

 

Beberapa kemajuan dalam aspek pangawasan partisipatif 

Sejak Agustus 2016, Bawaslu RI telah meluncurkan 

aplikasi khusus bernama Gowaslu. Aplikasi ini dapat diinstal pada 

ponsel android oleh semua pemilih yang terdaftar di DPT. Dengan 

aplikasi ini pengguna ponsel android dapat mendaftarkan diri 

sebagai pelapor dengn menyertakan beberapa data diri yang 

dijamin kerahasiaannya oleh pihak Bawaslu. Ada empat kategori 
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 Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin ―Pentingnya Pengawasan 

Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis‘ dalam Jurnal 

Wacana Politik Vo 3 No 1, Maret 2018. Hlm 14-26. 
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 Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto ―Transformasi Bawaslu dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu‖, Jakarta, Kemitraan, 2015. Hlm 59-62. 
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pelanggaran Pemilu yang dapat dilaporkan via Gowaslu yaitu : 

pelanggaran data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye, dan 

politik uang.
80

 

Hadirnya Gowaslu ini merupakn salah satu langkah maju 

dalam peningkatan pengawasan Pemilu yang bersifat partisipatif. 

Pemilu memang sejatinya bukan hanya milik penyelenggara (KPU 

dan Bawaslu) maupun peserta (partai politik dan kandidat), namun 

milik seluruh rakyat Indonesia. Karena masih baru, kehadiran 

aplikasi Gowaslu ini masih sangat perlu sosialisasi sehingga bisa 

lebh dikenal dan digunakan masyarakat luas. 

Selain hadirnya Gowaslu, Bawaslu juga telah menghadirkan 

Siwaslu, sebuah sistem rekap pnghitungan hasil pemungutan suara 

dalam format digital. Setiap pengawas di TPS diwajibkan 

menggunakan sistem ini. Dengan adanya Siwaslu, diharapkan 

proses penghitungan dan rekap hasil pemilu bisa didapat lebih 

cepat. Sebenarnya kehadiran Siwaslu ini sangat potensial untuk 

menambal beberapa celah yang ada di sistem penghitungan KPU 

yaitu Situng.  

Dalam pemilihan presiden 2019 kemarin, pihak Badan 

Pemenangan Nasonal (BPN) Prabowo-Sandi memprotes 

banyaknya kesalahan input data di Situng KPU. Bawaslu sendiri 

                                                           
80

 Kompas.com 27 Juni 2018.  Sumber : 

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/12095081/laporkan-indikasi-

kecurangan-pelaksanaan-pilkada-melalui-aplikasi-gowaslu?page=all diakses 13 

September 2019. 
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telah menyaakan bahwa KPU melakukan kesalahan prosedur dalam 

proses penginputan Situng. Keberadaan Situng sebagai suatu sistem 

tetap layak dipertahankan dan masih sangat diperlukan. Yang 

menjadi masalah adalah pada pengelolaan Situng dimana prosesnya 

banyak terdapat celah. Salah satunya adalah faktor petugas yang 

menginput. Seharusnya diterapkan prosedur yang lebih ketat dalam 

verifikasi dokumen ketika diinput maupun ketika diolah. Baru 

kemudian setelah dipastikan validitasnya, data disajikan ke 

publik.
81

 Terkait dengan permasalahan yang ada di Situng KPU 

tersebut, kehadiran Siwaslu semestinya dapat dijadikan dapat 

pembanding manakala terdapat ketidaksesuaian hasil penghitungan.  

Selain keberadaan Situng dan Siwaslu, saat ini uga terdapat 

beberapa website maupun platform online yang juga menyajikan 

data perkembangan perolehan suara pemilu. Kehadiran hal-hal 

semacam ini bisa dimaknai juga sebagai pertisipasi masyarakat, 

namun juga harus dilihat secara seksama. Ditengah situasi 

masyarakat yang mendapatkan banjir informasi dunia maya 

sedemkian rupa, verifikasi terhdap platform penyedia informasi 

penghitungan suara pemilu perlu dilakukan. Hal ini penting agar 

publik tidak mudah diombang-ambingkan informasi yang 

menyesatkan.  
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 Sumber : https://tirto.id/mengapa-situng-kpu-bermasalah-dan-bagaimana-

implikasinya-dKS6 diakses 14 September 2019. 
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Gambaran umum persepsi masyarakat seputar Pemilu 

serentak 2019 

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Pusat 

Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pngetahuan Indonesia (P2P-LIPI) 

telah melakukan survei dengan tema pemilu serentak dan 

penguatan demokrasi. Ada dua macam survei yang dilakukan yaitu 

survei publik dan survei tokoh. Survei publik dilakukan pada 

periode 27 April sampai dengan 5 Mei 2019 dengan jumlah 

responden sebanyak 1500 orang. Tingkat kepercayaan survei ini 

adalah 95% dengan margin of error 2,53%. Survei tokoh 

mewawancarai 119 tokoh secara purposif di 5 kota yaitu Jakarta, 

Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makassar. Kategori tokoh 

meliputi akademisi, politisi partai, jurnalis, asosiasi pengusaha, 

pemuka agama, pegiat kebudayaan, aktivis NGO, tokoh 

perempuan, dan tokoh kepemudaan.   

Terkait dengan pemilu serentak sebagai suatu hal yang 

baru, ternyata hal ini masih menyulitkan pemilih. Dalam hitungan 

survei publik, sebagian besar responden yaitu sebesar 74% 

menyatakan teknis pemilu serentak dengan menggunakan 5 kertas 

suara menyebabkan pemilih merasa kesulitan jika dibandingkan 

model pemilu sebelumnya. Pada level survei tokoh, sebagian besar 

juga mengkonfirmasi pendapat yang sama. Bahkan secara angka, 

tokoh yang menyatakan pemilu serentak menyulitkan pemilih 

mencapai 86%. Hal ini tentunya perlu diperhatikan. Sebenarnya 
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pemilu serentak hanya menambahkan 1 kertas suara  saja pada 

pemilu sebelumya yaitu kertas suara Pilpres. Namun kenyataanya, 

baik publik maupun okoh banyak menyatakan penambahan jumlah 

kertas suara ini membuat pemilih merasa kesulitan. 

Sesungguhnya permasalahan kesulitan dalam pemilu 

serentak bukan hanya terjadi pada pemilih, namun juga pada 

penyelenggara. Perhitungan dari KPU RI menyatakan bahwa total 

petugas yang sakit sebanyak 883 orang sedangkan yang meninggal 

sebanyak 144 orang. Faktor kelelahan saat bertugas dianggap 

menjadi penyebab utama sakit dan meninggalnya sejumlah petugas 

KPPS tersebut.
82

 Banyak petugas KPPS yang bertugas dalam 

waktu yang lama tanpa kesempatan istirahat yang cukup. 

Usulan perubahan terhadap pemilu serentak mulai muncul. 

Beberapa pihak pemerhati pemilu seperti Perludem, Fitra, maupun 

kelompok akademisi menyuarakan evaluasi terhadap pemilu 

serentak. Bahkan kemudian KPU RI sendiripun juga menyatakan 

bahwa pelaksanaan pemilu serentak perlu ditinjau ulang.
83

 Salah 

satu opsi yang dianggap memungkinkan adalah pemisahan antara 

pemilu serentak nasional (pemilihan presiden, DPR-RI, DPD-RI) 

dan pemilu serentak daerah (pemilihan gubernur, bupati/walikota, 

DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota). 
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 Sumber : https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-pemilu-serentak-

2019/ diakses 15 September 2019. 
83

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423112158-32-

388749/evaluasi-2019-kpu-wacanakan-pemilu-serentak-dipisah diakses 15 

September 2019. 
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Menurut hasil survei tokoh yang dilakukan P2P-LIPI, 

sebagian besar responden yaitu 82% menyatakan bahwa pemilu 

serentak perlu diubah. Dari keseluruhan responden yang 

menyatakan demikian, sebagian besar (46,9%) menyatakan 

kembali ke format pemilu sebelumnya yaitu pemilihan legislatif 

dipisahkan dengan eksekutif ( pemilihan presiden dan pilkada). 

Sebesar 34,7% responden menyatakan bahwa sebaiknya pemilu 

dipisahkan antara pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak 

daerah. 

Salah satu poin yang diharapkan dari diselenggarakannya 

pemilu secara serentak adalah adanya kongruensi/kesebangunan 

antara pilihan politik pada lembaga legislatif dengan eksekutif, 

sehingga jalannya proses pemerintahan menjadi stabil. 

Kenyatannya, dari hasil survei P2P LIPI terlihat bahwa fenomena 

―efek ekor jas‖ ternyata sangat minim. Secara umum, sebagian 

besar responden (65%) lebih memilih caleg dibandingkan memilih 

partai politik. Dari sebagian kecil (35%) responden yang mengaku 

memilih partai politik tersebut, hanya 16,9% yang menyatakan 

bahwa pilihannya diakibatkan partai yang dipilihnya mencalonkan 

kandidat presiden pilihannya. 

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa 

integritas penyelenggara pemilu baik. Sebanyak 71% responden 

tidak banyak ditemukan kasus penyelenggara pemilu yang tidak 

netral. Hanya 27% responden yang menyatakan bahwa 
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ketidaknetralan penyelenggara pemilu banyak terjadi. Secara 

khusus 83,8% responden menyatakan bahwa Bawaslu telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu sebanyak 

82,5% responden menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

Berkaitan dengan politik uang, hasil survei P2P LIPI 

menunjukkan bahwa sekitar 28% sampai dengan 29% reponden 

menyatakan bahwa dirinya maupun keluarganya pernah menerima 

pemberian uang, barang, ataupun jasa dari peserta pemilu. Dari 

jumlah tersebut, sekitar 37% menyatakan bahwa pemberian 

uang/barang/jasa itu menjadi pertimbangan dalam menentukan 

calon pilihannya. Jadi jika melihat dari angka tersebut, 

sesungguhnya politik uang sudah tidak begitu efektif lagi untuk 

digunakan. Penilaian lain dari survei tokoh menunjukkan bahwa 

sekitar 83% tokoh menganggap bahwa politik uang menjadi 

pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan. Dari kedua hasil 

itu nampak ada ketidaksepahaman di level elite dan level publik. 

Masih berkaitan dengan politik uang, sebanyak 47,4% responden 

menyatakan bahwa politik uang banyak terjadi dalam pemilu 

serentak 2019 meskipun mereka tidak selalu mengalaminya secara 

langsung. Sekitar 40,3% responden menyatakan politik uang tidak 

menyak terjadi. Tentu ini adalah jumlah yang cukup besar 

mengingat hampir setengah responden menyatakan bahwa politik 

uang sering terjadi. Selanjutnya sekitar 46,7% responden 
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menyatakan bahwa politik uang merupakan suatu hal bisa 

dimaklumi dalam pemilu. Tentu ini juga merupakan jumlah yang 

cukup besar mengingat hampir dari setengah responden terindikasi 

permisif terhadap politik uang dalam pemilu.  

Masalah Saksi Pemilu 

Salah satu titik krusial dalam pengawasan proses 

pemungutan dan penghitungan suara pemilu adalah keberadaan 

saksi. Dalam pemilu serentak 2019 sendiri terdapat berbagai 

macam saksi baik itu saksi dari pihak penyelenggara (KPU dan 

Bawaslu) maupun saksi dari peserta (partai politik dan kandidat). 

Para peserta pemilu agaknya belum sepenuhnya bersedia 

mempercayakan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan 

suara pada saksi pihak penyelenggara sehingga mereka berinisiatif 

mengirimkan saksinya masing-masing. 

Keberadaan saksi dari pihak peserta pemilu ini ternyata 

masih menyimpan sejumlah permasalahan terutama untuk aspek 

pembiayaannya. Dari sudut pandang peserta ternyata beban 

pembiayaan untuk membyar saksi ternyata sangat besar. Angka 

taksiran yang pernah disebutkan oleh pihak PPP misalnya 

menyebutkan bahwa dibutuhkan dana sekitar 54 milyar untuk 

membiayai saksi partai mereka pada saat pemilu. Angka itu didapat 

dengan asumsi bahwa saksi partai mereka di tiap TPS diberikan 

honor sebesar Rp. 100.000,- tiap orang. Angka itu belum termasuk 
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biaya konsumsi, transportasi, dan pelatihan saksi.
84

 Kenyataanya 

banyak partai memberikan honor lebih dari Rp 100.000,- tiap saksi. 

Kisaran angka yang menjadi banyak ditemui adalah antara Rp. 

300.000,- hingga Rp. 500.000,-. Angka ini tentunya masih bisa 

melonjak mengingat ada banyak daerah yang relatif lebih sulit 

dijangkau. Keterangan salah seorang pimpinan badan saksi tim 

kampanye pilpres menyebutkan bahwa honor dibawah Rp. 

300.000,- menyebabkan banyak kader mereka di Indonesi timur 

enggan menjadi saksi pemilu. 

Keberadaan saksi partai dengan biaya yang sangat mahal ini 

sesungguhnya merupakan suatu ironi tersendiri. Pada pemilu 

serentak 2019 ini untuk pertama kalinya bawaslu mempunyai 

petugas pengawas di tiap TPS. Artinya secara ideal semestinya 

partai mempercayakan pengawasan kepada petugas pengawas dari 

Bawaslu ini. Nyatanya partai-partai yang lewat para legislator 

mereka di DPR RI telah menyetujui pembiayaan petugas pengwas 

dari Bawaslu tersebut masih belum sepanuhnya percaya integritas 

saksi dari pihak penyelenggara. Sebagai gambaran, dengan 

perkiraan honor setar Rp. 500.000,- tiap pengawas TPS, maka 

biaya yang dikeluarkan adalah sekitar Rp. 402,5 miliar untuk 

sekitar 800.000 TPS di seluruh Indonesia. 

Penutup 
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 Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/honor-saksi-tps-rp12-t-terlarang-

pakai-dana-kampanye diakses 15 september 2019. 
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Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu bukan hanya 

dalam hal pemberian suara saja, namun juga pada aspek 

pengawasan. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas pemilu yang 

dilaksakan. Upaya-upaya untuk mendorong peningkatan 

pengawasan partisipatif harus terus dilakukan. Telah terdapat 

beberapa kemajuan terkait dengan peningkatan pengwasan 

partisipatif, terutama dengan kemajuan teknologi digital. Di sisi 

lain, kemajuan teknoogi digital ini juga harus disikapi dengan baik 

agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontraproduktif 

khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.  
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BAGIAN 

6 
 

CALON TUNGGAL: 

INKONSISTESI DEMOKRASI DI INDONESIA  

 

Meisanti  

Endang Rudiatin  

Universitas Muhammadiyah Jakarta 

 
Abstract 

Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dimana 

demokrasi politik local berkembang seiring perluasan partisipasi dan 

desentralisasi melalui otonomi daerah. Sistem demokrasi diwujudkan 

melalui pemilihan umum kepala daerah (disingkat PILKADA) secara 

langsung sejak tahun 2005 dimana mekanisme ini diyakini mampu 

mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat PILKADA 

merupakan produk dari otonomi daerah yang diberikan kepada 

masyarakat lokal. Dinamika politik yang berlangsung dalam PILKADA 

selama ini mulai memunculkan fenomena ―calon tunggal‖ yang semakin 

menguat dari Pemilu tahun 2015, 2017 dan 2018. Tulisan ini 

menganalisis faktor-faktor penyebab kemunculannya melalui pendekatan 

kualitatif fenomenologi yaitu menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang 

diamati pada berbagai kasus calon tunggal di Pemilu Indonesia sejak 

tahun 2015, 2017 hingga tahun 2018. Penelitian dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian kualitatif 

terhadap beberapa daerah kabupaten/kota yang menghasilkan calon 

tunggal, disimpulkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal  adalah 
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inkonsistensi demokrasi dalam proses PILKADA karena tidak 

dipenuhinya salah satu unsur demokrasi yaitu kompetisi yang setara. 

Munculnya pasangan calon tunggal terjadi disebabkan oleh enam faktor: 

besarnya hasrat calon untuk memuluskan jalannya memenangkan 

Pilkada, beratnya persyaratan yang ditetapkan KPU, besarnya biaya 

politik, fungsi kaderisasi politik dari partai politik tidak berjalan dengan 

baik, regulasi yang ada belum memberikan ruang bagi pemerintah 

sebagai regulator terhadap partai politik dan belum ada political will 

dari pemerintah untuk membenahi partai politik. Apakah inkonsistensi 

tersebut akan mengarah pada penguatan demokratisasi atau akan 

mengalami kemunduran atau malah menemukan bentuk baru.  

Kata Kunci: Pasangan calon tunggal, Pilkada, demokrasi, 

Politik 

1. Pendahuluan 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi bagi sebuah 

bangsa. Pemilu dilakukan untuk memilih orang yang akan duduk sebagai 

wakil rakyat di DPRD/DPRRI atau memilih calon presiden ataupun 

kepala daerah. Indonesia adalah negara demokrasi ke-tiga terbesar di 

dunia setelah India dan Amerika Serikat. Setelah Indonesia berdiri, 

negara ini telah menjalani pemilu sejak tahun 1955. Meski demikian 

kehidupan demokrasi baru berjalan dengan baik setelah reformasi. 

Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru dan era reformasi dimulai maka 

kesadaran politik masyarakat lokal di daerah yang selama ini berada di 

bawah kuasa otoriter militer Soeharto bangkit untuk berotonom. 

Keinginan yang kuat mengatur daerahnya sendiri mendorong lahirnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ini diwujudkan melalui pemilu kepala daerah pertama secara langsung 

yang dilaksanakan pada tahun 1999. Kehidupan demokratis dipraktikkan 

hingga ke tingkat Desa dimana setiap 6 (enam) tahun sekali Kepala desa 

dipilih oleh warganya.  
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Praktik demokrasi di Indonesia mengalami pembaharuan dari waktu 

ke waktu yang dipengaruhi kondisi yang ada. Salah satu perubahan yang 

terjadi adalah adanya calon tunggal yang merupakan inkonsistensi dari 

praktik demokrasi. Mengapa penulis menyebutnya sebagai inkonsistensi? 

Ini disebabkan demokrasi secara universal diterima masyarakat sebagai 

kompetisi dan partisipasi. Dahl yang merupakan pendukung teori pluralis 

dalam Heywood (2014:172-173) menyatakan bahwa ciri utama 

demokrasi adalah kompetisi antara partai-partai pada saat pemilihan dan 

kemampuan dari kelompok masing-masing kepentingan untuk 

mengartikulasikan pandangan-pandangan mereka secara bebas, 

membentuk sebuah hubungan kuat antara yang memerintah dan 

diperintah, dan menciptakan sebuah saluran komunikasi diantara 

keduanya. Rodee et.al. (2006: 218) menyatakan bahwa ukuran demokrasi 

yang paling jelas ialah hak pilih universal: hak setiap warga negara untuk 

memilih. Dengan demikian jika terjadi calon tunggal dalam Pemilu, maka 

tidak akan ada kompetisi dalam sebuah sistem yang demokratis. Partai-

partai yang ada seharusnya menjadi sarana bagi rakyat Indonesia untuk 

berpartisipasi dalam arena politik untuk memilih calon pemimpin terbaik 

bagi bangsa ini. Apabila hanya ada satu partai atau terjadi koalisi penuh 

yang menyebabkan hanya ada calon tunggal dalam pemilu maka tidak 

ada demokrasi. Rodee et.al. (2006: 2019) menegaskan bahwa untuk 

memberi ekspresi yang bermakna bagi hak pilih universal dalam konteks 

pemilihan perwakilan, warga negara harus mampu ikut serta dalam 

pemilihan kompetitif, yang pilihan pribadi dan kebijaksanaan 

distrukturkan oleh persaingan dua atu lebih partai politik. Beberapa 

kritikus politik mungkin memandang partai politik sebagai sesuatu yang 

dibenci, atau paling tidak suatu yang mengacaukan pendapat umum. 

Akan tetapi jelas bahwa tidak akan ada demokrasi yang efektif tanpa 

kompetisi partai politik.  

Realitas politik sejak era reformasi tahun 1998 menunjukkan bahwa 

selama lebih dua dekade, sistem kepartaian belum mampu menghasilkan 

pemerintahan yang efetktif sebagaimana cita-cita reformasi. Haris 

(2019:16) menyebutnya sebagai stagnasi demokrasi Indonesia sehingga 

terperangkap dalam demokrasi electoral yang bersifat procedural.  
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Calon tunggal di Indonesia mulai menjadi fenomena setelah 

keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-

XIII/2015 sebagai jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali 

aturan pilkada 2015. Pada tahun yang sama, praktik pilkada langsung di 

Indonesia diwarnai oleh pilkada paslon tunggal. Lahirnya Putusan MK 

tersebut mendorong KPU menerbitkan peraturan yang mengatur soal 

pelaksanaan teknis pilkada paslon tunggal. Selanjutnya, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menetapkan UU 

Pilkada No. 10 tahun 2016 yang telah mengakomodasi pilkada paslon 

tunggal dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tulisan ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana calon tunggal menjadi 

fenomena yang makin menguat dari pemilu ke pemilu yang berlangsung 

di Indonesia dan menganalisis peluang terjadinya Pemilu Presiden Calon 

Tunggal di masa depan.   

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi 

yaitu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta 

dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai kasus calon 

tunggal di Pemilu Indonesia dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka pada 28 daerah yang 

melakukan Pilkada calon tunggal, observasi langsung dilakukan di Kota 

Makassar pada Pilkada tahun 2018 disebabkan keterbatasan peneliti 

untuk menjangkau semua daerah pada waktu yang sama. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan ahli politik local dan petugas Pemilu yang 

mengawal pilkada calon tunggal. 

3. Perspektif Teori 

 

Sistem politik adalah seperangkat lembaga hukum formal yang 

merupakan pemerintahan atau negara. Inilah definisi yang diadopsi oleh 

banyak kajian tentang pengaturan hukum atau konstitusional terhadap 

tatanan politik tingkat lanjut. Lebih luas didefinisikan sebagai istilah 

untuk memahami bentuk perilaku actual dari politik yang ditentukan, 

tidak hanya organisasi hukum negara tetapi juga realitas fungsi Negara 
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(Duignan, 2013: 1). Sistem politik demokratis terdiri dari empat elemen 

utama: Pertama, Ada seperangkat institusi yang stabil dan didefinisikan 

dengan jelas untuk kolektif pengambilan keputusan dan seperangkat 

aturan yang mengatur hubungan antara dan dalam lembaga-lembaga ini. 

Kedua, warga dan kelompok sosial berusaha mewujudkan keinginan 

politik mereka melalui sistem politik, baik secara langsung atau melalui 

perantara organisasi seperti kelompok kepentingan dan partai politik. 

Ketiga, keputusan kolektif dalam sistem politik memiliki dampak yang 

signifikan pada distribusi sumber daya ekonomi dan alokasi nilai-nilai 

sosial dan politik di seluruh sistem. Keempat, ada interaksi yang 

berkelanjutan (feedback) antara hal-hal politis ini berupa output, tuntutan 

baru pada sistem, keputusan baru dan sebagainya. (Simon Hix: 2005: 2). 

Sistem politik demokratis yang berkembang di Indonesia pasca 

reformasi membawa kemajuan dengan hadirnya Pemilu secara langsung. 

Pemilihan umum secara langsung diawali oleh pemilihan presiden secara 

langsung pada tahun 2004. Mekanisme pilpres secara langsung ini 

menunjukkan karakter demokratis yaitu merepresentasikan kehendak 

rakyat. Heywood (2014:155) menjelaskan pemilihan karakter demokratis 

adalah apabila pemilihan tersebut bersifat kompetitif, memberdayakan 

masyarakat untuk ‗menyingkirkan orang-orang yang curang‘ dan ia 

karenanya menjadikan para politisi akuntabel secara public. Setelah 

Pilpres pertama secara langsung menuai kesuksesan, pemilu secara 

langsung mulai dilaksanakan di Indonesia. Pilkada pertama tahun 2005 

yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Berkembangnya demokrasi melalui Pemilu langsung, membawa 

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi yang terbaik di Asia 

Tenggara, sekalipun berkembangnya demokrasi belum menjamin 

kesejahteraan rakyat meningkat. Menurut Dahl (1971), dalam sistem 

yang demikian maju, demokrasi bukan hanya sistem politik tetapi juga 

sosial dan ekonomi tertentu. Terdapat tiga tuntutan dalam demokrasi 

yang maju yaitu inklusifitas/partisipasi, kompetisi dan kebebasan sipil. 

Doorenspleet (2006: 18-19) menjelaskan bahwa dalam demokrasi 

maju, orang benar-benar memerintah diri sendiri, hari demi hari, di 

sekolah, tempat kerja, di rumah, dan dalam semua hal yang memengaruhi 

mereka dalam usaha mereka adalah ideal. jadi partisipasi tidak hanya 

menyangkut lembaga-lembaga politik, tetapi juga diperluas ke lembaga-

lembaga sosial dan ekonomi. Persyaratan kompetisi dan kebebasan juga 
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diperluas dengan cara yang lebih substansial dan ke bidang ekonomi. 

dalam demokrasi yang maju, warga negara dijamin haknya sama dan 

negara mencegah kemiskinan materi yang ekstrem dan kesenjangan 

sosial ekonomi. 

Selanjutnya Nugroho (2012: 15) menjelaskan bagaimana 

meningkatkan akselerasi praktek demokratisasi, upaya-upaya konkrit 

yang harus dilakukan diantaranya adalah penanaman atas pemahaman 

nilai-nilai demokrasi secara individual ditingkatkan, pembentukan 

masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan 

peningkatan kepekaan pemerintah. 

4. Pembahasan 

 

Pelaksanaan Pemilu selalu melibatkan partai politik. Agar terjadi 

kompetisi, setidaknya harus ada dua partai yang bertarung dalam pemilu. 

sebagai institusi, masing-masing partai menanggapi tuntutan bersaing 

dengan partai lain dan sistem partai mencerminkan logika interaksi 

kompetitif (dan kerja sama). Partai dipahami sebagai aktor yang 

mementingkan diri sendiri menanggapi logika situasi di mana mereka 

menemukan diri mereka sendiri — logika yang didiktekan oleh 

kebutuhan untuk bersaing memperebutkan suara (Ware, 1996: 9).  

Pemilihan kepala daerah di Indonesia berlangsung secara demokratis 

melalui pemilihan langsung. Dari 548 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

ada terdapat 5 daerah yang tidak melakukan Pilkada. Daerah tersebut 

adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan empat Kota 

administrative di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Kota Jakarta 

Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Penyelenggaraan 

Pilkada di 543 Kabupaten Kota mulai dilakukan secara serentak sejak 

tahun 2015. Hingga saat ini Pilkada serentak telah berlangsung pada 541 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu 

Tahun 2015, 2017 dan 2018. Fenomena pasangan calon tunggal terjadi 

pada ketiga Pemilu serentak tersebut.  
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 Pada tahun 2015, dari 543 Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat 

269 daerah (49,5%) yang melaksanakan pilkada serentak secara 

langsung. Daerah tersebut terdiri dari 9 Provinsi, 36 Kota dan 224 

Kabupaten. Diantara 269 daerah terdapat 3 daerah (1,1%) yang 

melaksanakan pilkada dengan pasangan calon tunggal. Daerah tersebut 

adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten timor 

Tengah Utara. Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2015 

untuk pertama kalinya terjadi pasangan calon tunggal yang disebabkan 

hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat KPUD untuk 

mengikuti Pilkada pada ketiga daerah (Kabupaten Blitar, Kabupaten 

Tasikmalaya dan Kabupaten timor Tengah Utara). Sementara KPUD 

setempat masing-masing telah melakukan perpanjangan pendaftaran 

sesuai aturan berlaku namun tidak terdapat pasangan lain yang mendaftar 

dan lolos verifikasi KPUD. Di Kabupaten Blitar, petahana Rijanto-

Marheinis Urip Widodo (Ridho) yang diusung koalisi PDI Perjuangan 

dan Partai Gerindra tidak mendapat saingan dari koalisi besar partai 

lainnya (PKB, PAN, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura 

dan PKS). Partai-partai ini memilih tidak mendaftarkan calon. Fenomena 

ini menyalahi fungsi partai di negara demokratis seperti Indonesia 

diantaranya melakukan fungsi pelaksana pendidikan politik, partisipasi 

politik, rekrutmen politik, pemadu kepentingan, mencari dan 

mempertahankan kekuasaan, komunikasi politik, pengendali konflik, 

pembuat keputusan politik dan control politik (Setiadi dan Kolip, 

2015:281-287). Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dimana 

petahana Uu Ruzhanul Ulum bersama wakilnya Ade Sugianto yang 

diusung PDI Perjuangan, PAN dan PKS tidak mendapat lawan tanding. 

Demikian juga di Kabupaten Timor Tengah Utara, pasangan Raymonds 

Sau Fernandes dan Aloysius Kobes menjadi pasangan calon tunggal yang 

diusung oleh PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang memiliki 8 

kursi di DPRD dan memenuhi persyaratan 20% minimal untuk 

mendukung calon di pilkada. Sembilan (9) partai politik lainnya tidak 

mengajukan calon melalui koalisi partai. Karena ketiadaan lawan, KPUD 

setempat memutuskan ketiga Kabupaten dianggap gagal melaksanakan 

Pilkada serentak tahun 2015 dan akan melaksanakan pada periode 
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berikutnya yaitu tahun 2017. Akan tetapi adanya keputusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materiil calon tunggal dalam 

UU No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

maka KPU RI menyambut keputusan tersebut dengan membuka kembali 

peluang Pilkada tahun 2015 di ketiga Kabupaten dengan memutuskan 

bahwa pasangan calon tunggal harus berhadapan dengan kolom kosong 

agar terjadi kompetisi sebagaimana tuntutan dari nilai-nilai demokrasi 

yaitu partisipasi, kompetisi dan kebebasan sipil. 

Ada tiga hal yang menarik dari Pilkada pasangan calon tunggal 

tahun 2015 yaitu pertama, semua pasangan calon yang bertanding 

melawan kolom kosong diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan baik dengan atau tanpa koalisi dengan partai lainnya. Ini 

menjadi catatan apakah pada Pemilu-pemilu selanjutnya, PDI Perjuangan 

akan menjadikan fenomena pasangan calon tunggal sebagai jalan untuk 

mendudukan kader partainya di pemerintah daerah melalui Pilkada di 

masa-masa yang akan datang. Kedua, terjadinya kompetisi melawan 

kolom kosong dianggap sebagian masyarakat tidak mencerminkan nilai-

nilai demokrasi sebab bukan sebuah kompetisi. Kompetisi terjadi jika 

terdapat lawan yang setara disertai visi misi pembangunan untuk dipilih 

rakyat. Ketiga, partai politik yang ada gagal menjalankan fungsinya dan 

tereduksi oleh kepentingan pragmatis elit tertentu, hal ini terlihat dari 

keengganan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah 

sekalipun peluang koalisi terbuka lebar. Menurut wawancara dengan ahli 

politik local, terjadi politik transaksional dengan partai pendukung 

pasangan calon tunggal baik dalam bentuk money politik yang tidak 

dapat dibuktikan, pembagian jabatan di pemerintah local maupun 

keuntungan ekonomi melalui proyek-proyek pembangunan. 

Pemilu serentak tahap kedua berlangsung 15 Februari tahun 2017. 

Pilkada serentak ini diikuti oleh 101 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 

18 Kota dan 76 Kabupaten. Fenomena pasangan calon tunggal kembali 

terjadi pada 9 daerah (8,9%) yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, 

Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kota Sorong, Kota Jayapura dan Kota 
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Tebing Tinggi.  Jumlah daerah dengan pasangan calon tunggal 

meningkat cukup signifikan dari 3 daerah menjadi 9 daerah. Terdapat 

beberapa hal menarik pada Pilkada dengan pasangan calon tunggal pada 

Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017. Pertama, semua calon tunggal 

adalah petahana yang maju baik bersama wakilnya maupun orang lain. 

Ini menunjukkan bahwa petahana berusaha melanggengkan jalannya 

untuk tetap mempertahankan kuasa politiknya dengan menyingkirkan 

saingannya melalui penciptaan kondisi hanya satu pasangan calon yang 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi politik di Pilkada. 

Kedua, Koalisi partai yang mendukung pasangan calon tunggal pada 

Pilkada 2019 adalah koalisi besar 7-10 partai politik (hampir semua 

partai yang memiliki kursi di DPRD). Ini makin menguatkan pemikiran 

bahwa petahana ‗memborong‘ semua partai untuk mengamankan 

jalannya ke kursi kekuasaan. Ketiga, terdapat hal yang unik pada 

pasangan calon tunggal dari Kabupaten Buton yaitu Samsu Umar Abdul 

Samiun-La Bakry dimana pasangan ini mampu memenangkan pilkada 

sekalipun Samsu Umar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. La 

Bakry pada akhirnya dilantik sebagai Bupati Buton karena Bupati 

terpilih Samsu Umar harus menjalani tahanan oleh KPK. Meski 

demikian terlihat adanya kompromi politik diantara pasangan ini 

dimana istri dari Samsu Umar yaitu Lis Eliyanti menjadi wakil Bupati 

Buton setelah dipilih oleh DPRD dengan suara cukup besar yaitu 22 

dari 25 suara. Dengan demikian semua pasangan calon tunggal yang 

merupakan petahana pada Pilkada langsung tahap kedua berhasil 

memuluskan jalannya menjadi kepala daerah. 

Pemilu serentak ketiga dilaksanakan pada 27 Juni 2018 diikuti oleh 

17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Pada tahap ketiga ini, terjadi 

peningkatan jumlah pasangan calon tunggal menjadi 16 daerah. Daerah 

tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli 

Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pasuruan, 

Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, 

Kabupaten Mamasa, Kabupaten Bone, Kabupaten Jayawijaya, 

Kabupaten Puncak, Kabupaten Membrano Tengah, Kabupaten 

Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Makasar.  
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Pasangan calon tunggal pada Pilkada 2018 sebagian besar (11 

pasangan calon) adalah petahana. Lainnya meski bukan petahana namun 

bagian dari oligarki politik di daerah masing-masing. Petahana berasal 

dari Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten 

Minahasa Tenggara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Mamasa, Kabupaten 

Jayawijaya, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut adalah 

gambaran pasangan calon tunggal di 16 Daerah pada Pilkada 2018.  

Tabel.1. Pasangan Calon Tunggal dan Partai Politik Pendukungnya Pada 

Pilkada 2018 

No Daerah Pasangan Calon 
Tunggal 

Partai Pendukung Status 

1 Kabupaten 
Padang Lawas 
Utara 

Andar Amin 
Harahap-Hariro 
Harahap 
 

11 Parpol: Partai 

Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, 

PAN, PPP, NasDem, PKPI, PKB, 
Demokrat dan PBB 

Petahana-
Menang 

2 Kabupaten Deli 
Serdang 

H. Ashari 
Tambunan-
H.M. Ali Yusuf 
Siregar 

11 parpol PPP, PKS, PKPI, PKB, PDIP, 
PAN, Nasdem, Hanura, Golkar, 
Gerindra dan Demokrat 

Menang 

3 Kabupaten 
Prabumulih 

Ridho Yahya-
Ardiansyah Fikri 

10 Parpol: Partai Nasdem, PAN, 

Partai  Gerindra, PKS, Partai 

Demokrat, PKB, PKPI, PBB, 
Partai Golkar, dan PDI Perjuangan 

Petahana- 
Menang 

4 Kabupaten 
Lebak 

Iti Octavia-Ade 
Sumardi 

10 parpol: Demokrat, PDIP, Golkar, 
Nasdem, PKS, PPP, PKB, Hanura, 
Gerindra dan PAN. 

Petahana-
Menang  

5 Kabupaten 
Pasuruan 

M. Irsyad Yusuf- 
Mujib Imron 

9 parpol: NasDem, Hanura, 
Demokrat, PPP, PKS, PDIP, 
Gerindra, PKB, dan Golkar 

Petahana-
Menang  

6 Kota Tangerang  Arief R 
Wismansyah-
Sachrudin  

12 Parpol: Partai Demokrat, PDI-P, 
Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, 
Gerindra, Hanura Nasdem, PSI dan 
Perindo 

Petahana-
Menang  

7 Kabupaten 
Tangerang 

Ahmed Zaki 
Iskandar-Mad 
Romli 

12 parpol: Golkar, Gerindra, PKB, 
PPP, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, 
PDIP, Nasdem, PKPI, dan Perindo 

Petahana-
Menang  

8 Kabupaten 
Tapin 

H.M. Arifin 
Arpan-H. 
Syafruddin 
Noor 

8 Parpol: Partai Golkar, PKB, PDIP, 
Partai Demokrat, Partai Gerindra, 
PPP, PKS, dan PAN  

Petahana- 
Menang  

9 Kabupaten 
Minahasa 

James 
Sumendap-

8 Parpol: PDI-Perjuangan, Partai 
Golkar,  Partai Demokrat, PAN, 

Petahana-
Menang  
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Tenggara Jesaja Jocke 
Oscar Legi 

Partai Gerindra, Partai Hanura, 
PKPI, PPP 

10 Kabupaten 
Enrekang 

Muslimin 
Bando-Asman 
 

 7 Parpol: Partai Golkar, PAN, Partai 
Demokrat, Partai Gerindra, Partai 
Nasdem, Partai Hanura, dan PDIP.  

Petahana-
Menang  

11 Kota Makassar Munafri 
Arifuddin-Andi 
Rachmatika 
Dewi 

10 Parpol: Golkar, Nasdem, 
P a r t a i  Hanura, PAN, PBB, PKPI, 
PDIP, Partai Gerindra, PKS, dan PPP.  

Kalah 

12 Kabupaten 
Mamasa 

Ramlan Badawi-
Marthinus 
Tiranda 

10 Parpol: Partai Golkar, PKB, PKPI, 
PDI-P, Partai Nasdem, Partai 
Demokrat, PPP, PBB, PAN dan PKS 

Petahana-
Menang 

13 Kabupaten 
Jayawijaya 

John Richard 
Banua-Marthin 
Yogobi 
 

10 Parpol: PDI-P, Partai Demokrat, 
Partai Gerindra, PKB, Partai Hanura, 
PAN, PKS, Partai Nasem, PKPI dan 
PBB 

Petahana-
Menang 

14 Kabupaten 
Bone 

H Andi Fahsar 
M Padjalangi - 
H Ambo Dalle 

10 parpol: Partai Golkar, PAN, 
Partai Gerindra, Partai Nasdem, 
Partai Demokrat, PKS, PDIP, PPP, 
Partai Hanura dan PKB  
 

Menang 

15 Kabupaten 
Puncak 

Willem Wandik 
- Alus Murib 

9 Parpol: PDIP, PKS, Partai Hanura, 
PKB, Partai Demokrat, Partai 
Gerindra, Partai Nasdem, PKPI dan 
Partai Golkar 

Menang 

16 Kabupaten 
Membrano 
Tengah 

Ricky Ham 
Pagawak- Yonas 
Kenelak 

10 Parpol: PDI Perjuangan, PAN, 

partai  Demokrat,  PKB, Partai  
Gerindra,  Partai  Hanura,  PKS, 

Partai Nasdem, PBB dan PKPI 

Menang 

 

Dari hasil wawancara dan studi pustaka yang dilakukan maka dapat 

diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan fenomena pasangan 

calon tunggal semakin meningkat dari waktu ke waktu (2015, 2017 dan 

2018). Pertama, besarnya hasrat calon untuk memuluskan jalannya 

memenangkan Pilkada. Hal ini terutama dilakukan oleh petahana. Pada 

Pilkada 2017 semua pasangan calon tunggal yang berjumlah Sembilan 

pasangan adalah petahana, sedang pada Pilkada 2018 meningkat menjadi 

11 (sebelas) dari 16 (enambelas) pasangan calon tunggal. Langkah yang 

ditempuh adalah memborong partai-partai yang ada sehingga lawan tidak 

dapat maju untuk ikut berkompetisi. Kedua, beratnya persyaratan yang 

ditetapkan KPU sehingga calon perseorangan tidak dapat lolos dalam 

verifikasi KPU. Dan sekiranya lolos, maka dilakukan berbagai upaya 

untuk mencegah calon bertanding dengan mencari kelemahan lawan 
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seperti yang terjadi di Kota Makassar. Selain syarat perseorangan, syarat 

20% kursi parpol dari hasil pemilu terakhir menyebabkan hanya sedikit 

partai yang dapat mengusung tanpa koalisi. Ini menjadi jualan bagi partai 

untuk memberikan pintu bagi elit-elit yang memiliki capital (oligarki) 

yang mampu membayar. Ketiga, besarnya cost politik menyebabkan 

calon dengan kondisi keuangan pas-pasan akan mundur ketika 

berhadapan dengan calon kuat yang mampu membayar pintu yang 

diperlukan, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses 

Pilkada seperti biaya pengawasan di TPS, biaya saksi untuk 

mengamankan suara calon. Dalam proses kandidasi, calon yang tidak 

memiliki modal akan diblokir oleh partai-partai politik yang ada, modal 

sumberdaya manusia yang mumpuni (memiliki kapasitas dan kapabilitas) 

tidak lagi cukup dengan kentalnya politik transaksional. Keempat fungsi 

kaderisasi politik dari partai politik tidak berjalan dengan baik sehingga 

tidak banyak kader yang tersedia sebagai calon kepala daerah yang pada 

akhirnya melenggangkan calon-calon tertentu memborong semua partai 

politik yang ada. Ini terjadi hampir di semua pasangan calon tunggal. 

Bahkan di Propinsi Banten, dari empat daerah yang melakukan Pilkada, 

tiga diantaranya adalah petahana yang menjadi pasanga calon tunggal 

dari oligarki politik dimana dengan modal ekonomi yang kuat 

memborong semua partai politik yang ada. Kelima, regulasi yang ada 

belum memberikan ruang bagi pemerintah sebagai regulator terhadap 

partai politik. Keenam, belum ada political will dari pemerintah untuk 

membenahi partai politik seperti membiayai partai politik dari APBN dan 

seluruh proses yang ada maka akan meminimalkan politik transaksional 

yang selama ini terjadi. 

Observasi yang dilakukan penulis ketika berada di Kota Makassar 

terlihat kuatnya oligarki politik yang dibangun oleh Munafri Arifuddin-

Andi Rachmatika Dewi atau dikenal sebagai Appi-Cicu. Munafri adalah 

keluarga dari Aksa Mahmud, salah seorang pengusaha terkaya di Sulawesi 

Selatan yang juga adik ipar Jusuf Kalla. Pada tahapan Pemilu, pasangan ini 

melaporkan calon petahana Mohammad Ramadhan Pomanto -Indira 

Mulyasari atas kasus program pembagian ponsel kepada para ketua RT dan 

RW se Kota Makassar ke Panwaslu Kota Makassar namun diputuskan 
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petahana tidak melanggar aturan. Tidak puas dengan keputusan Panwaslu, 

pasangan Appi-Cicu mengajukan gugatan ke PT TUN Kota Makassar dan 

dikabulkan sebagai pelanggaran Pilkada. Sekalipun Mohammad Ramadhan 

Pomanto -Indira Mulyasari mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun 

kasasi tersebut ditolak dan MA justru menguatkan keputusan PT TUN. Atas 

hal tersebut KPUD mendiskualifikasi pasangan petahana sehingga terjadilah 

pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Hasil 

wawancara menemukan bahwa kekuatan finansial dan oligarki politik yang 

dimiliki oleh pasangan Appi Cicu adalah faktor yang memudahkan jalannya 

maju sebagai paslon tunggal. Pasangan ini memborong 10 partai politik 

namun tetap kalah oleh kolom kosong dengan jumlah suara hanya 47%. 

Masyarakat Kota Makassar banyak yang kecewa dengan proses politik yang 

terjadi dan hal ini terbukti dengan menangnya kolom kosong pada Pilkada 

2018.  

5. Penutup 

 

 Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan calon 

tunggal merupakan inkonsistensi demokrasi disebabkan hilangnya salah 

satu unsur demokrasi yaitu kompetisi. Adanya kompetisi dengan kolom 

kosong bukanlah sebuah kompetisi yang setara sehingga tidak dapat 

disebut sebagai kompetisi yang sesungguhnya. Munculnya pasangan 

calon tunggal terjadi disebabkan oleh enam faktor: besarnya hasrat calon 

untuk memuluskan jalannya memenangkan Pilkada, beratnya persyaratan 

yang ditetapkan KPU, besarnya biaya politik, fungsi kaderisasi politik 

dari partai politik tidak berjalan dengan baik, regulasi yang ada belum 

memberikan ruang bagi pemerintah sebagai regulator terhadap partai 

politik dan belum ada political will dari pemerintah untuk membenahi 

partai politik. Di masa mendatang pasangan calon tunggal sekalipun 

memenuhi aspek regulasi namun bukan hal yang diinginkan hidup dan 

berkembang di negara demokrasi seperti Indonesia.  
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Saran 

 Untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia melalui 

Pilkada tanpa pasangan calon tunggal, diharapkan partai politik dapat 

menjalankan fungsinya diantaranya melaksanakan pendidikan politik, 

partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Selain itu KPU selayaknya 

meninjau kembali persyaratan calon untuk mengikuti Pilkada sehingga 

dapat melahirkan banyak kontestan dalam pemilihan kepala daerah 

sehingga unsur demokrasi (kompetisi, partisipasi dan kebebasan sipil) 

dapat terpenuhi dengan baik.  
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ABSTRAKSI 

 

Demokrasi  merupakan suatu konsep mengenai  perubahan 

kekuasaan politik yang melibatan sejumlah kepentingan, termasuk 

kebebasan ―individu dan kelompok‖ dalam partisipasi politiknya 

sebagai aktor-aktor dalam perebutan kekuasaan –yaitu sebagai 

―Negara‖ (state) dan ―civil society‖ (masyarakat). Walaupun 

realitas politik dari peran masyarakat sebagai civil society menjadi 

utama, terus  diperkuat sekaligus diberdayakan  --karena kelompok 

masyarakat adalah prasyarat bagi demokratisasi. Dengan 

demikian proses Demokrasi menjadi sesuatu substansial, bukan 

sebatas prosedural dari kepentingan ―kelas‖ atau ―rejim‖ 

berkuasa. Seperti dalam makna Nicos Poulantzas,
85

  sebagai 

sebuah sistem yang menentukan kapasitas kelompok tertentu untuk 

mewujudkan kepentingan-kepentingannya –Ideologi, Ekonomi, dan 

sumber daya sosial politik yang ada  untuk diperjuangkan. 
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  Nicos  Poulantzas, Political Power and Sosial Classes. London: New Left 

Books, 1973,. 
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Disinilah Demokrasi tumbuh berkembang sejalan dengan 

menguatnya tingkat partisipasi politik masyarakatnya sehingga 

merupakan wujud dari hadirnya Civil Society.  

 

Demokrasi sebagai suatu sistem politik kekuasaan, tumbuh 

dan berkembang bersamaan dengan perubahan-perubahan 

kehidupan politik yang menyertainya. Terutama pada  eskalasi 

pembangunan politik yang dilakukan oleh rezim berkuasa, yang 

setiap fase perubahan dari tahapan politik selalu menuntut adanya 

tingkat partisipasi masyarakat --tidak saja dalam proses 

pembangunan sosial, melainkan juga partisipasi pada ―kesadaran‖ 

bernegara sebagai warga masyarakat atau warga negara. 

Seperti dalam perkembangan politik Indonesia, secara empiris 

memang sarat dengan tarikan –tarikan kekuatan politik terhadap 

bangunan  sistem kekuasaan yang diidealkan, yakni pilihan 

―ideologis‖ dasar bernegara di awal persiapan kemerdekaan 

sebagai pertentangan antara konsepsi Negara Islam, Sekuler dan 

Nasionalis, yang terselesaikan  dalam kesepakatan politik pada 

tahun 1985 yaitu  mengenai ―asas tunggal‖ dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Juga pertentangan mengenai bentuk 

kekuasaan pemerintahan,  parlementer atau  presidensial, yang 

tercermin pada kesejarahan sistem kekuasaan Indonesia sejak awal 

kemerdekaan, demokrasi Parlementer atau liberal dan terpimpin,  

sistem kekuasaan Orde Baru dan  pada fase reformasi atau  transisi 

demokrasi saat ini.   

Sementara pada aspek tertentu perubahan kekuasaan 

Indonesia juga merupakan gambaran atas kekuasaan pemerintahan 

―otoriterianisme‖ dan ―korporatisme‖. Kedua sifat di atas dalam 

tahapan perubahannya memang  berargumentasi pada pertumbuhan 

demokrasi atau demokratisasi, Yaitu dari otoriteianisme melahirkan 

―demokrasi rakyat‖ (populer) dan  dari korporatisme berorientasi 

pada pembangunan  dengan keyakinannya bahwa pembangunan 

ekonomi dan perubahan sosial dari program-program pembangunan 

akan menciptakan bentuk pemerintahan ―demokrasi liberal‖ –ala 

Barat.  Tetapi tumbuhnya demokratisasi bagi negara-negara 

berkembang  tidak hadir memenuhi harapannya, demokrasi 
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menjadi diskursus perdebatan antara nilai-nilai  lokal (identitas 

lokal) dengan  nilai universalitas yang dibawanya. 

Indonesia sebagai negara berkembang -- terutama fase 

pemerintahan Soeharto, memang  menunjukan sebuah kekuasaan 

politik otoriterianisme birokrakatis dan Negara dijadikan sebagai  

alat  dalam  kepentingan membangun korporatisme yang 

berorientasi  pada pembangunan (development-oriented 

authoritarianism).
86

  Dengan bersandar  pada program atau 

tahapan-tahapan pembangunan,  dibangun kesadaran mengenai  

dinamika ―rasional‖ dari proses industrialisasi, di sisi lain  proses 

pembangunan tersebut  memerlukan stabilitas politik serta 

partisipasi kepatuhan dari masyarakat untuk menekuni harapan 

terhadap perubahan yang lebih baik.  

Dari kebutuhan akan stabilitas dan partisipasi politik 

masyarakat, orde baru menjalankan kekuasaannya pada 

karakteristik ―otoriterianisme‖ yang legitimasinya dikondisikan 

pada partisipasi yang dimobilisasi. Seluruh kekuatan politik 

terkonsolidasi harus berada dalam mekanisme di sistem kekuasaan 

Orde Baru, mereka sepenuhnya sebagai dukungan terhadap 

pembangunan dimana kesepakatan politiknya dibentuk dan diatur 

pada keputusan-keputusan  formal dan konstitusional.  

Dari kekuasaan orde baru yang otoriterianisme itu, kemudian 

tuntutan terhadap  partisipasi dan demokrasi muncul mengedepan. 

Tuntutan tehadap perubahan demokratisasi ini dipenghujung 

kekuasaan  Soeharto menguat pada kebutuhan  pemberdayaan 

―Civil Society‖, yang didalamnya  berisi tidak sebatas adanya 

partisipasi politik masyarakat melainkan  lebih luas pada upaya 

pembatasan campur tangan negara yang terlalu jauh yang 

digunakan oleh  Soeharto untuk meneguhkan kepemimpinannya, 

juga terhadap kebebasan membentuk berbagai jaringan, kelompok, 

organisasi, perserikatan di luar Negara –sebagai oposisi, termasuk 
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 Lihat  Fredrick B. Pike dan Thomas Strich, eds., The New Corporatism: Social 

Political Structure in the  Liberian Word. Netre Dame: University Notre Dome 

Press, 1974 dan lihat juga Nur Iman Subono, Taktik Negara Menguasai Rakyat: 

Sebuah  StudiTeori Bentuk Pemeintahan Korporatisme. Yogyakarta: Lappera 

Pustaka Utama, 2003. 
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kebebasan media massa untuk menyampaikan sekaligus 

menyalurkan aspirasi  kepentingan rakyat serta mengkritisi 

keserakahan pemerintah atau negara dalam menjalankan proyek 

pembangunannya.  

Tuntutan terhadap perubahan yang lebih baik ini, 

penguatannya juga ditopang oleh situasi dan kondisi  internasional 

dan kepentingan-kepentingan ―ekstenal‖ sebagai kepentingan 

sistem ekonomi dan kekuasaan  politik global, dari negara-negara 

maju (Barat). Kenyataan di atas juga teralami  terhadap rezim 

kekuasaan  pada pemerintahan selanjutnya setelah Orde Baru, yaitu 

pada rezim transisi demokrasi hingga saat ini, namun konsepsi 

terhadap perubahan menguat pada kebutuhan proses demokratisasi, 

atau perubahan politik seperti O. Donnell katakan  sebagai transisi 

menuju demokrasi. 

 Sedang Konsepsi demokrasi  hadir  bersamaan dengan  

keberadaan ―polis‖ atau konsep negara kota di masa Yunani kuno.  

Bagi mereka, demokrasi diletakan sebagai sesuatu yang ideal, --

berkaitan dengan warga kota atau warga Negara, yang merupakan  

pribadi yang utuh, yang baginya politik itu adalah kegiatan sosial 

alamiah dan tidak terpisah dari bidang kehidupan lain, dimana 

keberadaan pemerintah dan Negara bukanlah wujud asing  dan 

jauh. Sedangkan kehidupan politik merupakan  perpanjangan dari 

dirinya sendiri (terhadap kepentingan-kepentingannya) dan seirama 

dengan dirinya itu, begitu pula  pada nilai-nilai yang terkandung 

merupakan nilai-nilai yang tidak terberai, tidak terpecah-pecah 

melainkan utuh dan terpadu, seperti kebahagian yang utuh dan 

bersatu dalam kebajikan, kebajikan bersatu dalam keadilan dan 

keadilan berpadu dan utuh dengan kebahagiaan.
87

 

Dari konsepsi ideal tersebut, selanjutnya  berkembang pada  

tata dan susunan kekuasaan  politiknya;  seperti  pemikiran  Hobbes 

tentang dasar dan peran kekuasaan negara yang absolut,   Locke 

pada pemisahan kekuasaan  ―trias politika‖nya, dimana kekuasaan 

Negara terfungsikan pada eksekutif,  legislatif dan federatif, yang 
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 Lihat  Robert  A. Dahl,  Demokrasi dan Para Pengritiknya,  jilid I.  Jakarta:  

Yayasan Obor Indonesia,  1992. 

137 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

dikembangkan lagi oleh Montesquieu pada fungsi kekuasaan 

yudikatifnya.  Tetapi hal yang tepenting bagi keduanya adalah  

berkeinginan meletakan negara sebagai institusi yang tidak absolut 

dan dibatasi dengan kewenangan yang dimandatkannya.  

Juga ―nilai‖ ideal tersebut berkembang pada  pemikiran 

demokrasi,  yang sejarahnya tumbuh menjadi keragaman dalam 

berbagai perspektif dari kepentingan-kepentingan pemerintahan 

terhadap  ―rezim‖ yang memiliki kekuasaan politiknya, yaitu 

sebagai demokrasi rakyat (people democracy), demokrasi 

kerakyatan (popular democracy),  demokrasi terpimpin (guide 

democracy) serta Demokrasi liberal (liberal democracy). Bahkan  

turunannya  bisa tercermati pada wacana-wacana yang 

melingkupinya, tentang ―demokrasi‖ dan ―poliarki‖, tentang 

―demokratisasi‖ dengan ―liberalisasi‖, tentang  ―transisi‖ dengan 

―konsolidasi‖, begitu juga bila didekati dengan aktor-aktor atau 

pelaku  politiknya  yang dapat diidentifikasi sebagai  kaum ―garis 

keras‖ atau merupakan kelompok dari ―garis lunak‖ yang 

kompromistis, atau  mereka sebagai para ―akomodasionis‖ dalam 

koalisi otoriterian dan  sebagai kaum  ―maksimalis‖ moderat atau 

opportunis dalam koalisi yang mendukung liberalisasi  politik.  

Kini demokrasi  merupakan suatu konsep mengenai  

perubahan kekuasaan politik yang di dalamnya melibatan sejumlah 

kepentingan-kepentingan yang berpartisipasi  pada kebebasan 

―individu dan kelompok‖ yang terbagi menjadi aktor-aktor dalam 

perebutan kekuasaan.  Terdapat dua aktor yang kondusif pada 

demokratisasi, yaitu negara (state) dan civil society (masyarakat). 

Lalu ditingkat realitas politik, peran masyarakat sebagai civil 

society mejadi keharusan yang utama untuk diperkuat sebab 

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat adalah prasyarat 

bagi demokratisasi.
88

  

Sedang pada tarikan kepentingan yang melingkupi terdapat 

beberapa faktor yang mendukung  terhadap proses-proses 
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 Lihat Samuel P. Hntington, Will More Contries Become Democratic, Political 

Science Quarterly (99/No.2 Summer 1984). Lihat juga  Faisal Sagian,  

Demkratisasi alam Perspektif Negara dan Civil Society.  Analisis CSIS Tahun 

XXIII No. 4 Juli-Agustus 1994. 
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perubahan yang terjadi, satu di antaranya adalah faktor 

internasional, langsung atau tidak langsung yang mengkondisi  

sekaligus mempengaruhi jalannya  demokratisasi.  Juga para 

―partisipan‖ utama dan pengaruh-pengaruh dominan dalam setiap 

kasus perubahan yang terjadi dari dalam negeri,  yang 

memperlihatkan pentingnya lembaga-lembaga, prosedur-prosedur 

yang menguatkan dan melegitimasi para ―penguasa‖ diskursus 

politik dalam periode perubahan politik.  

Dalam proses pengkajian ―liberalisasi‖ rezim-rezim 

otoriterian dan menggantikan dengan bentuk-bentuk organisasi 

politik demokratis terdapat beberapa  masalah pokok yang dapat 

diidentifikasi.  Adam Przeworski
89

 dengan perhatiannya secara 

teoritis dan metodelogis mencoba  menelusuri kondisi-kondisi  

yang memungkinkan bahwa transformasi menuju demokrasi  bisa 

terjadi di negara tertindas oleh pemerintahan otoriterian dewasa ini.  

Bagi Przeworski  transformasi rezim  cenderung 

digolongankan dalam dua tipe besar, pertama yaitu sejumlah yang 

berorientasi makro dengan memusatkan diri pada kondisi-kondisi 

obyektif dan bicara pada bahasa deterministik. Sedang  kedua 

adalah mengkonsentrasikan  perhatian pada aktor-aktor politik dan 

strategi-strategi dari aktor tersebut, menekankan  kepentingan dan 

persepsi, dan memformulasikan persoalan dalam konteks 

kemungkinan-kemungkinan dan pilihan-pilihan. 

Bila diletakan pada perubahan, demokrasi merupakan trasisi 

atas kekuasaan politik dari satu rezim terhadap rezim  baru yang 

berkuasa,  perubahan ini oleh O‘Donnell diletakan sebagai trasisi 

menuju demokrasi, yaitu dari pemerintahan yang  biasanya 

terklasifikasi otoriterian menuju sistem pemerintahan yang 

partisipatif. Ada dua proses yang simultan bahkan terkadang dalam 

derajat tertentu otonom, pertama proses disintegrasi rezim 
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otoriterian yang sering mengambil bentuk  liberalisasi‖. Kedua 

adalah proses kebangkitan institusi-institusi demokratis.  

Melalui kedua proses tersebut transformasi-transformasi 

terbentuk dengan dasar ciri dari rezim lama, pada titik spesifik 

tertentu keharusan didirikan institusi-institusi demokratis, yaitu 

sebagai puncak dari  perubahan transformasi politik yang 

dilakukan. Mengingat demokrasi adalah sebuah sistem tertentu dari 

proses awal dan akhir konflik-konflik antar kelompok. Sistem ini 

memiliki sejumlah karakteristik yaitu: 

1. Kehadiran dan pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang 

bersaing dan secara eksplisit dikenali sebagai ciri politik yang 

permanen. Norma ini mengimplikasikan bahwa beragam 

kelompok dapat diorganisir untuk mempromosikann 

kepentingannya. Juga kelompok ini memiliki akses yang 

dijamin institusional pada institusi politik dan mereka yang 

kalah sesuai dengan aturan tidak dicabut hak politiknya –walau 

sebagai oposisi. 

2. Konflik diproses dan diakhiri mengikuti aturan-aturan yang 

ditentukan a priori, eksplisit, secara potensial dikenal oleh 

semua partisipan, dan dapat diubah  hanya melalui aturan. 

3. Sejumlah alur tindakan dikecualikan sebagai strategi-strategi 

yang diterima, dalam arti kekuatan fisik terorganisir secara 

permanen yang absah dapat digunakan  seandainya terdapat 

kelompok yang ingin mengambil jalan kekuatan fisik. 

4. Demokrasi diletakan sebagai rangkaian hubungan stabil antara 

tindakan-tindakan kelompok tertentu dan efek dari tindakannya. 

Konflik diorganisir dalam cara spesifik dan hasilnya memiliki 

hubungan dengan kombinasi strategi-strategi yang dijalankan 

beragam aktor. Karakteristik demokrasi adalah  bahwa masing-

masing kelompok memiliki pilihan strategi dan strategi itu 

memiliki konsekuensi. 

5. Mengingat partisipan politik (individu atau kolektif) memiliki 

pilihan strategi, dan tidak mengarah pada hasil yang sama –hasil 

dari berbagai konflik dalam demokrasi untuk derajat tertentu 

tidak dapat ditentukan (indeterminate)—melalui posisi-posisi 
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yang ditempati para partisipan dalam semua hubungan sosial, 

termasuk hubungan produksi. 

6. Hasil konflik demokratis tidak sekadar tidak dapat ditentukan 

dalam batas-batas, bahkan sangat tak menentu. Mengingat setiap 

pengorganisasian konflik merupakan penataan hasil atas 

tindakan, berkaitan dengan setiap penantaan institusional 

sebagai probabilitas distribusi bahwa konflik berakhir dalam 

hasil tertentu.  Demokrasi dengan demikian merupakan 

organisasi kekuasaan politik dalam makna Poulantzas,
90

  sebagai 

sebuah sistem yang menentukan kapasitas kelompok tertentu 

untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Seperti  pada 

kepentingan distribusi ekonomi, ideologis dan sumber daya lain 

yang ada, mana yang diyakini lebih  atau kurang penting untuk 

diperjuangkan. 

 

Penataan-penataan  institusional khas demokrasi (parlemen, 

pemilihan umum, partai-partai, dsb) sangat dibutuhkan untuk 

memahami transisi menuju demokrasi sebagai sebuah proses 

penciptaan institusi dengan berbagai efek yang disertakan terhadap 

kapasitas  keragaman kelompok  untuk mewujudkan kepentingan-

kepentingannya. Hebatnya proses pendirian demokrasi adalah 

sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian.  

Dalam rezim otoriterian, sejumlah kelompok, terutama 

angkatan bersenjata, memiliki kapasitas untuk  intervensi hasil 

konflik apapun yang bertolak belakang dengan program 

kepentingannya. Dengan demikian hasil atau situasi tersebut  dapat 

ditempatkan sebagai ketidakpastian dari sejumlah kelompok 

kepentingan yang tersisih dari blok kekuasaan dan yang terpaksa 

menempatkan intervensi  angkatan bersenjata sebagai suatu yang 

tidak dapat ditolak. Namun dalam demokrasi, sejumlah kelompok 

memiliki  kemampuan kontrol tinggi atas situasi dalam arti tidak 

dipaksa untuk menerima hasil-hasil  yang tak diinginkan.  
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Civil Society 

Demokrasi memang tidak mengenal  adanya satu kelompok 

yang mampu mengintervensi ketika hasil-hasil konflik mengancam 

kepentingan pribadinya. Demokrasi berarti bahwa semua kelompok 

harus menundukkan kepentingannya pada ketidakpastian dan 

sebagai aksi pengasingan kontrol atas hasil dari konflik-konflik. 

Disinilah Demokrasi  merupakan langkah menentukan ke arah 

kesetaraaan posisi politik setiap warga sebagai kelompok 

masyarakat, sehingga  proses akhir yang dihadirkan adalah 

penguatan partisipasi politik dari setiap kelompok  kepentingan 

yang ada.  Pada proses ini, demokrasi berbanding lurus dengan 

tingkat partisipasi aktif dalam hal saling mengontrol serta 

mengawasi kekuasaan, termasuk pada upaya menguatkan Civil 

Society di satu negara. 

Sedangkan konsep Civil Society,  menurut  A.S. Hikam 

merupakan sebuah konsep yang muncul dari konteks historis 

tertentu dan ditujukan untuk kehidupan konkrit. Konsep ini  hadir  

bersentuhan dengan realita keberadaan negara dimana bagi  civil 

society merupakan aktor  yang memiliki pengaruh dan kekuatan 

sangat besar sehingga negara memerlukan pembatasan-pembatasan 

dan perimbangan-perimbangan (check and  balances).
91

 

Pemahaman terhadap civil society terdapat keragaman yang 

timbul dari konteks kehadiran historisnya, namun sedikitnya ada 

empat pengertian tentang civil society, yaitu pertama  konsepsi 

tentang visi etis di dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua Civil 

society dipaham sebagai sistem kenegaraan atau konsep yang 

menjelaskan pertumbuhan sistem kenegaraan. Ketiga dimengerti 

sebagai elemen ideologis, terutama dari kelas  masyarakat yang 

paling dominan dan keempat, civil society dipahami sebagai 

kekuatan politik dalam masyarakat yang dapat berfungsi sebagai 

penyeimbang negara. Kesemua gagasan atau pengertian merupakan 

penelusuran  terhadap konteks historis yang melatarinya --yaitu 
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sejak  masa  Yunani kuno, abad pencerahan, Hobbes, Locke, 

Hegel,  Marx hingga Alexis de Tocqueville. 

Pada konsep  Tocqueville dikembangkan berdasarkan 

pengalamannya  mengamati perkembangan demokratisasi di 

Amerika Serikat. Dia menlanjuti konsep Hegel yang memandang 

civil society sebagai  gejala sosial dalam masyarakat modern. 

Namun bagi Tocqueville  posisi civil society  tidak a-priori 

subordinatif terhadap negara. Karena civil society di dalam dirinya 

memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang  atau mengontrol 

kekuatan intervensi negara.   

Civil society yang dimengerti sebagai wilayah kehidupan 

sosial yang terorganisasi dengan ciri kesukarelaan, 

keswasembadaan, keswadayaan dan kemandirian berhadapan 

dengan negara, justru juga menjadi sumber legitimasi keberadaan 

Negara, kendatipun tidak sepenuhnya  mampu mengontrol negara 

sebab Negara memiliki kapasitas berbeda dan lebih inklusif, 

sementara civil society dalam dirinya cenderung pluralis sehingga 

didominasi oleh sifat eksklusivismenya. 

Dari prasyarat atas demokratisasi yang digambarkan  Adam 

Przeworski, bagi Alfed Stepan
92

 dimana proses perubahan dari 

otoriterian menuju demokrasi  dikonseptualisasikan dalam  

berbagai jalur, yaitu jalur pemulihan internal,  reformulasi internal,  

penegakan yang dipantau (secara eksternal), redemokratisasi yang 

diprakarsai dari dalam (dari rezim otoriterian), redemokratisasi  

yang disipilkan (dari pimpinan politik sipil), redemokratisasi  oleh 

militer (militer sebagai pemerintah), redemokratisasi yang dipimpin 

oleh militer (sebagai institusi), dari pengakhiran rezim  (dipimpin 

masyarakat), pakta partai (dengan atau tanpa elemen 

konsosiasional), pemberontakan dengan kekerasan terorganisir 

(dikoordinasikan  partai-partai reformis demokratis), dan dengan 

perang revolusioner (dipimpin ―ideologis‖ Marxis).  
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Kesemua pola atau jalur yang dikedepankan merupakan  

keragaman yang dapat terjadi dalam proses perubahan-perubahan 

politik dari rezim otoriterian menuju demokratis, namun di sisi lain 

terdapat realita yang  bisa jadi berlawanan arah terhadap penciptaan 

kemungkinan demokratisasi.  seperti dalam gerakan  marxis 

revolusioner  yang secara teoritis  dapat merekontruksi sebagai 

marxis yang demokratis, yang oleh Leninis revolusioner 

dinegasikan karena tidak hadirnya partai-partai lain yang memiliki 

keabsahan untuk meraih kekuasaan melalui sarana-sarana elektoral, 

dalam memperjuangkan  konsepsi masyarakat alternatif. 

 Untuk itu berkaitan dengan proses kekuasaan di Indonesia, 

sejak awal kemerdekaan hingga beberapa fase kekuasaan yang 

terbentuk sesudahnya,  jika  analisisnya menggunakan demokrasi 

dan civil society maka perubahan-perubahan yang terjadi pada fase 

kemerdekaan sebagai jaman revolusioner menuju pada proses 

demokrasi perlementer, lalu dari sistem pemerintahan parlementer 

menuju demokrasi terpimpin hinga fase perubahan politik 

otoriterianisme birokrasinya Orde Baru, termasuk fase transisi 

demokrasi saat ini,  kesemuanya bertumpu pada perubahan politik 

kekuasaan dari rezim pemegang otoritas politik kenegaraan dengan 

kekuatan masyarakat.  

Sementara demokrasi  merupakan pijakan konsepsional 

bersama demi pencapaian atas perubahan yang diinginkan, yang 

lebih baik dari sistem kekuasaan  sebelumnya  dan civil society 

adalah kekuatan-kekuatan atau kelompok, organisasi  yang 

membangun kepentingan politiknya di luar negara. Mereka sebagai 

civil society yang  memposisikan  sebagai penyeimbang sekaligus 

pengontrol terhadap kekuasaan negara, yang kemungkinan menjadi 

kelompok formal dalam institusi-institusi  kekuasaan Negara. 

Untuk itu fenomena demokrasi di Indonesia, dimana proses 

transisi  selalu merupakan tarikan perebutan otoritas kekuasaan 

antara pemerintah dengan kekuatan masyarakat. Fase awal 

kemerdekaan dengan suasana pemenuhan prasyarat berdirinya 

negara, yang marak konflik-konflik sosial politik pada konsepsi 

negara bangsa dengan sistem politik presidesial atau parlementer –

termasuk  keinginan membentuk negara Islam atau Nasionalis 
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Sekuler, termasuk pilihan perjuangan revolusioner yang bersifat 

―nasional‖ atau  ―sosial‖ dimana pilihan satu dengan yang lain 

membawa konsekuensi terhadap pola pemerintahan serta hubungan 

kekuasaan di pusat dan daerah.  

Belum lagi pada sistem dan mekanisme  pembagian 

kewenangan kekuasaan yang sangat kentara  pada  kemunculan 

partai-partai politik yang ada akibat dari keputusan hukum dari 

Hatta –sebagai wakil Presiden, dalam maklumat X mengenai 

kebijakan  multi partainya, termasuk restrukturisasi dan 

rasionalisasi militer Indonesia. 

Tarikan kepentingan tersebut yang kemudian 

menggerakan  kelompok militer Indonesia untuk mengambil peran 

dalam konstelasi politik saat itu, yaitu  pada 17 Oktober 1952  

ketika militer memperkuat keberadaan negara dengan menuntut  

Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen dan sepenuhnya 

mengambil alih kekuasaan pemerintahan.
93

 Atas tuntutan  dari 

militer tersebut yang oleh Soekarno direspon pada upaya 

membentuk Dewan Nasional pada Mei 1957 dan melakukan Dekrit 

tahun 1959 untuk kembali kepada sistem kekuasaan presidensial, 

membubarkan parlemen dan kembali pada Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai landasan kehidupan bernegara.  

Realitas Demokrasi terpimpin inilah, partisipasi politik 

terabaikan --terlebih hadirnya Civil Society menjadi utopis, semua 

proses kekuasaan menjadi terpusat ―absolut‖ di sosok  ―seorang‖ 

presiden. Walaupun Dewan Nasional yang dibentuk Soekarno,  

strukturnya merepresentasikan dari  berbagai golongan dan wakil 

secara fungsional, termasuk dari pejabat militer. Soekarno 

menggunakan  pemaknaan civil society untuk memberikan dan 

mendapatkan  ‖legitimasi‖ di pemerintahannya.  

Fase ini adalah  masa Indonesia  memasuki era rezim 

otoriterianisme dalam kekuasaan demokrasi terpimpin, karena 

seluruh  institusi  kenegaraan dibentuk tanpa melalui  pemilihan 

umum dan hanya melalui  otoritas kekuasaan presiden. Keterlibatan 
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Militer tersebut kemudian dikenal sebagai  konsepsi ‖Jalan 

Tengah‖ militer yang dimatangkan di Magelang (1958).  Disini 

peran dan fungsi  militer menjadi masif sebagai satu kekuatan 

politik nasional yang aktif dan dinamis, dimana militer tidak 

sekadar ‖alat‖ kepentingan politik sipil seperti dalam demokrasi 

barat.
94

  

Dengan  konsepsi politik jalan tengah ini, militer 

Indonesia dijadikan sebagai pondasi  pada konsepsi politik  ‖dwi 

fungsi‖ ABRI yang menjadi penegasan serta penentuan mengenai 

peran, fungsi dan posisi-posisi sosial ekonomi politik militer ke 

depan era kekuasaan Soeharto. ABRI menjadi komponen politik 

Golongan Karya (GOLKAR) bersama Birokrat & kelompok 

Teknokrat, bersamaan dengan fusi partai politik menjadi PPP 

(Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Persatuan 

Indonesia) –yang pada reformasi 1998 menjadi PDI Perjuangan.  

Pada realitas politik 1966 –awal Orde Baru berkuasa,  

seluruh partisisipasi politik berbasis massa terpola pada institusi 

politik dari kepentingan ―Soeharto‖ di kekuasaannya.  Seluruh 

mobilitas pastisipasi politik masyarakat harus bermuara dalam 

kontrol rejim berkuasa, pilihannya adalah masuk dalam sistem 

politik yang ada, seperti  kehadiran lima Undang-Undang Politik 

tahun 1985. 

Dari perebutan kekuasaan itu,  dimulai masa kepemimpinan 

Soeharto dengan mainstream kekuatan pendukung ―civil society‖ 

Orde Baru, yaitu yang terdiri dari ABRI, kelompok birokrat dan 

kaum rofesional. Dengan pendekatan dan berorientasi pada 

pembangunan, Soeharto membangun karakter ―liberalisme‖ di awal 

kekuasaannya (1966-1974) dan di pemerintahan selanjutnya 

menjadi ―konsolidasional‖  otoriterianisme birokratis (1974-1992).   

Dalam liberalisme kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru 

memberikan kebebasan pada media massa, kebebasan akademik, 

kebebasan  berorganisasi, serta membuka  hadirnya kekuatan-

kekuatan sosial  (civil society) untuk muncul sebagai kelompok 
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kepentingan dan bersama partai politik berperan sebagai kekuatan 

penyeimbang dari pemerintahan baru.  Disamping itu Soeharto 

mulai membuka kebijakan ekonomi baru  dengan masuknya 

bantuan atau penanaman modal asing.   

Baru  ketika  masa konsolidasi yang selanjutnya menjadi 

tipelogi ―korporatisme‖ birokrasi yang otoriter,  Soeharto  sebagai 

presiden mengambil semua  simbol-simbol kekuasaan politik dan 

mengebiri kekuatan civil society.  

Soeharto mengakumulasi semua kekuasaan menjadi satu 

dalam dirinya, yaitu sebagai  kepala Negara (presiden) sekaligus 

kepala pemerintahan, sebagai mandataris MPR, sebagai Panglima 

tinggi ABRI dan sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya. 

Disampin itu kekuasaan politik Orde Baru melakukan pelemahan 

fungsi-fungsi legislative dimana pimpinan MPR dan DPR dijadikan 

satu, presiden menjadi penentu ketua-ketua partai politik, berikut  

penetapan  anggota-anggota calon  legislatif.  

Sedang dalam institusi militer, Presiden sebagai  Panglima 

tertinggi ABRI melakukan kontrol ketat terhadap posisi-posisi 

penting dalam ABRI dan dibarengi dengan  pengawasan terhadap 

pers atau media massa melalui ijin penerbitan dan ijin cetak. Lalu 

di tahun 1985, melalui  pendekatan konstitusional, Soeharto  

melakukan kontrol terhadap organisasi kemasyarakatan dan agama 

dengan menegasikan  konsepsi ideologi ―aliran‖ dan menjadikan 

perspektif  ―satu‖  asas (asas tunggal) pancasila. Rezim Orde Baru 

membentuk organ-organ baru sebagai kepentingan 

―korporatisme‖nya.  

Kekuatan civil society  terhegemoni  dan  mengalami 

reduksi sebatas kepentingan searah dengan penguatan kekuatan 

pemerintah atau penguatan terhadap negara. Sementara demokrasi 

yang dijalankan merupakan  tahapan dalam proses pembangunan 

politik dan keberadaan partai-partai politik serta kegiatan lima 

tahunan ―pemilu‖ ditempatkan seolah-olah demokratisasi terjadi di 

Indonesia. Demokrasi bukan lagi sesuatu yang substansial, 

melainkan hanya kebutuhan prosedural dari legitimasi politik Orde 

Baru. 
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 Namun sama seperti rezim sebelumnya, di akhir kekuasaan 

Soeharto terdapat beberapa kondisi dan situasi yang 

melingkupinya, sehingga berakibat pada keruntuhan kekuasaannya.  

Ada beberapa  karakter yang bisa tercermati yaitu terdapat ―krisis‖ 

ekonomi dari akibat terjadinya ―liberalisasi‖ perbankan, ini dikenal 

sebagai krisis moneter.  

Juga adalah krisis pangan, yaitu gagalnya  penyediaan 

pangan nasional untk memenuhi kebutuhan secara nasional,  yang 

terpenting adalah pemerintahan Soeharto juga mendapat  krisis 

politik,  yakni akibat  pengaruh perubahan globalisasi –pasca 

perang dingin—sehingga  gelombang demokratisai terjadi masif, 

seperti adanya kepentingan ―Barat‖ dalam pembaruan politik di 

Indonesia. Penyebab lain adalah terjadi politik ―kekerasan‖ yang 

dilakukan Soeharto terhadap beberapa kekuatan di luar negara 

seperti terhadap NU, kelompok-kelompok pro-demokrasi dan 

terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan.  Maka tidak aneh  

pada detik terakhir dari kekuasaannya,  ―legitimasi‖ politik 

Soeharto runtuh dan Golkar bersama  kepentingan politik lain 

dalam institusi negara bersikukuh menaikan Habibie sebaga 

Presiden, menggantikan Soeharto. 

 Fase Habibie, adalah awal pemerintahan sipil –walau 

Habibie sendiri  jelas berasal dari rezim yang berkuasa, dilanjutkan 

oleh K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri 

hingga Susilo B. Yudoyono saat, yang  kesemua merupakan masa 

―reformasi‖.  Era reformasi ini pada aspek ―ekonomi‖  mengalami 

perbaikan, namun secara politik tetap tidak jauh berbeda dengan 

rezim dahulu.  

Reformasi merupakan pemerintahan ―kompromistis‖ yang 

tetap diwarnai oleh sistem pemerintahan atau kekuasaan ―Orde 

Baru‖, kecuali  proses konsolidasi kekuasaan yang dilakukan 

melalui cara-cara konstitusional, yang dikondisikan mengarah pada 

penguatan diskursus demokratisasi di Indonesia.  

Sisi lain, partai politik kembali memiliki ―power‖ politik 

untuk membangun sistem politik yang kondusif yakni dengan 

pemilihan umum yang lebih terbuka dan independen tanpa 

keterlibatan pemerintah. Namun keterbukaan dan penguatan 

148 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

kelompok-kelompok politik tetap diusahakan terkonsolidasikan dan 

berada dalam kendali rezim lama, melalui hirarki kekuatan politik 

Golkar serta aktor politik Orde Baru yang tersebar diberbagai partai 

peserta pemilu.  

Rezim yang terpilih mengalihkan kekuasaan dari kendali 

militer ketika masa Soeharto yang militer ke tangan sipil atau dapat 

dimungkinkan perubahan politik yang terjadi adalah sebuah 

kesadaran  ―politik‖ militer untuk  mereproduksi ―paradigma‖  

politik baru  yang seakan  rezim sipil tetapi substantifnya adalah 

masih dikendaliksn oleh kepemimpinan lama, yaitu korporatisme 

rezim militer. 

  Tetapi dalam perubahan politik era transisi demokrasi, 

tuntutan atas demokratisasi menguat, dan ini berbareng dengan 

proses penguatan kelompok sosial kemasyarakatan dan agama, 

sebagai sifat ―dialektik‖ akibat kekuasaan Orde Baru yang 

menyerap  politik ―aliran‖ ke dalam  birokrasi negara.  

Institusi-institusi demokrasi dalam negara meluas dan tidak 

lagi semata pada konsepsi ―trias-politika‖ dari pemisahan dan 

pembagian kekuasaan ―klasik‖ tetapi pada beberapa institusi lain 

yang menguatkan demokratisasi di Indonesia. Satu hal yang perlu 

dicermati, seperti di masa-masa pemerintahan dahulu,  bahwa 

pergeseran kekuasaan yang bertumpu pada penguatan civil society, 

selalu menempatkan partai-partai politik dalam kekuatan yang 

dominan dibanding kekuasaan eksekutif.  

Begitu juga saat ini, ketika partai-partai politik mengambil 

peran maksimal dalam kekuasan, yang selanjutnya  menguatkan 

sistem pemilihan umum dengan rasionalitas ―transparan‖ dan 

―demokratis‖ dengan sedikit melibatkan intervensi pemerintah atau 

negara. Fenomena  menguatnya  kelompok-kelompok dan 

organisasi-organisasi dari kepentingan kekuasaan di seberang 

kekuatan pemerintahan merupakan wujud dari kekuatan kekuasaan 

yang condong pada mekanisme dan sistem parlementer dan 

melemahkan  keberadaan eksekutif. Namun yang perlu diawasi, 

adalah benarkah  kekuatan partai politik yang ada menuju pada 

penguatan demokratisasi di Indonesia?  
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 Proses demokratiasi di Indonesia sejalan perkembangan 

politik yang melingkarinya, proses-proses yang tejadi  merupakan 

tarikan dari kepentingan-kepentingan politik terhadap penguasaan 

kekuasaan yang ada. Sementara  pergulatan  kepentingan tesebut  

adalah  pada upaya menggunakan simbol-simbol kekuasaan dan  

pencarian ―legitimasi‖ atas dukungan yang kerap menggunakan 

pendekatan sebagai kesadaran serta bentuk-bentuk partisipasi 

politik kekuatan masyarakat atau lembaga-lembaga kekuasaan. 

 Penguatan dan pemberdayaan  kelompok masyarakat, 

dalam terminologi politik merupakan  pemberdayaan  terhadap 

karakter kekuatan civil society, sebagai penyeimbang dan 

pengontrol kekuasaan pemerintah atau kekuatan politik ―Negara‖. 

Karena negara telah dipergunakan sebagai alat kekuasaan dari 

kepentingan-kepentingan politik  pada jaringan atau korporatisme 

kekuasaan rezim yang menguasainya, seperti yang tejadi di masa 

pemerintahan Soekarno dan Soeharto. 

Tarikan kekuasaan yang terjadi memang selalu membawa 

konsekuensi dari perubahan-perubahan sistem kekuasaan yang 

berlaku. Hal ini dapat tercermati ketika silih berganti munculnya 

pemerintahan dari sistem parlementer dengan penguatan terhadap 

kelompok partai politik, serta sistem kekuasaan yang presidensial, 

yang memberi kekuasaan sangat otonom pada Presiden sebagai 

kepala eksekutif sekaligus sebagai kepala Negara, sehingga dalam 

sejarah keberadaannya selalu pada karakteistik  otoriter dan 

korporatisme otoriter birokratik.  

Kehadiran transisi demokrasi adalah dimulai dari kondisi 

yang terbentuk akibat proses pembangunan dari pemerintah 

sebelumnya, juga kemungkinan-kemungkinan yang terkondisikan 

atas kepentingan-kepentingan dari berbagai perspektif. Seperti 

kepentingan  internal dari kelompok yang berada di kekuasaan 

pemerintah yang menginginkan perubahan. Tumbuhnya kesadaran 

partisipasi politik yang lebih luas dari kelompok-kelompok ―kelas 

menengah‖ baru yang terbentuk dari membaiknya kondisi 

perekonomian bangsa dan intervensi  eksternal, sebagai kelompok 

berkeinginan peran lebih --terkadang sangat eksploitatif, dalam 

menempatkan investasinya dalam rezim berkuasa.  
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Juga kepentingan  eksternal akibat dari perubahan 

kehidupan politik dunia sehingga menempatkan demokrasi menjadi 

kebutuhan bersama dalam sistem yang kondusif. Dalam demokrasi 

semua kekuatan, baik kekuatan civil society maupun negara 

mengapresiasikan dirinya dalam kekuasaan yang harus dimilikinya, 

tanpa menegasikan dan mereduksi keberadaan yang satu  terhadap 

yang lainnya. 

Saat ini wacana demokrasi dan demokratisasi merupakan 

konsepsi yang  bebas ―tafsir‖ dengan atas nama kekuasaan dari 

pemerintah yang dikuasainya maupun  diluar jangkauan kekuasaan 

rezim, sekaligus pada kesempatan mereduksi kekuasaan menjadi 

―dukungan‖  terhadap ―pemerintahan‖ yang dijalankannya, tanpa 

kecuali pada aktor-aktor yang berkepentingan di dalamnya.  

Tetapi kembali pada konsepsi bahwa Negara merupakan 

wujud dari kewenangan berdasar kesepakatan politik dan menjadi 

mandat untuk melaksanakan kekuasaan  yang diwenangkan  pada 

bentuk pemerintahan atau institusi yang dibutuhkan, tetapi 

sekaligus juga sebagai keinginan warga negara memperoleh 

ketentraman dan  perlindungan dari Negara. Maka ketika penerima 

wewenang bergerak melalaikan  proses-proses perubahan menuju 

tahapan lebih baik serta tidak dapat melindungi keberadaan si 

pemberi wewenang maka ―mandat‖ dan wewenang yang diberikan 

bisa ditarik kembali untuk segera dilakukan ―konsensus‖  awal, 

yaitu sebagai upaya perubahan politik yang baru,  dimana kekuatan 

masyarakat sebagai civil society dan kekuatan negara dalam  

membicarakan secara konstitusional dalam ―frame‖ demokratisasi,  

tentu saja berbasis pada menguatnya partisipasi aktif warganegara 

di proses politik yang ada, bukan termobilsasi bahkan sebatas 

instrumen legitimasi dari rejim berkuasa.     
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DEMOKRASI DI DKI JAKARTA 

(Indikasi Keterpilihan Partai Politik Pada Tahun Pemilu 2019) 

Oleh : Imam Sofwan,S.H.,M.H 

 

ABSTRAK 

 

Figur merupakan faktor utama dalam pemenangan pemilu yang 

sangat mempengaruhi keterpilihan seorang calon legislatif dalam 

pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor figur menjadi pengaruh 

terpilihnya seseorang sebagai anggota legislatif. Seorang calon legislatif 

harus mampu menjadi orang yang disukai oleh masyarakat luas, 

kesukaan atau efek disukai merupakan bagian terpenting dari figure 

seorang calon legislatif. 

Faktor figur dalam keterpilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 merupakan faktor penting untuk 

menentukan kandidat, kualitas figur merupakan sebuah faktor penting 

dari masyarakat dalam menentukan sosok wakil rakyat yang mereka 

kehendaki. Figur bukan hanya mencakup popularitas calon anggota 

tersebut melainkan figur yang terbentuk dari perilaku sosial, integritas, 

pendidikan dan bisa juga dinilai karakter pribadi calon tersebut.  

Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan 

penelitian ini yaitu: 1). Mengapa faktor figur dapat mempengaruhi 

keterpilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dan DPR 

RI provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ? 2). Apa indikasi tidak 

keterpilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dan DPR 

RI di provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ? 3). Bagaimana prediksi 

atas Keterpilihan Partai Politik (Parpol) Dan Calon Anggota Legislatif 
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(Caleg) DPRD Provinsi Dan DPR RI di provinsi DKI Jakarta pada 

Pemilu 2019 ? 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research), dimana suatu penelitian secara langsung di 

lokasi penelitian, serta hasil akurat dan pasti dengan jumlah responden 

1000 di dki jakarta dengan jumlah 200 responden/Wilayah. 

Hasil penelitian adalah : 1). Faktor figur dalam keterpilihan anggota 

DPRD merupakan faktor penting untuk menentukan kandidat calon 

anggota DPRD yang mencalonkan dirinya, kualitas figure merupakan 

sebuah faktor penting dari masyarakat dalam menentukan sosok wakil 

rakyat yang mereka kehendaki. 2). Faktor-faktor yang dapat menurunkan 

tingkat kepercayaan terhadap para elit politik erat kaitannya dengan 

persepsi partisipan terhadap kebohongan, korupsi, bermasalah, 

mementingkan diri sendiri, tidak kompeten, berkasus, tidak 

bertanggungjawab, menyalahgunakan kekuasaan, malas, kurang 

transparan dan tidak tegas. 3). Kepercayaan publik terhadap partai 

politik sangat berkurang, terlebih partai-partai yang kerap melakukan 

tindak pidana korupsi di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD 

Kabupaten/Kota.. 

 

 

Kata kunci : Demokrasi, Pemilu, Dan Kepercayaan Publik 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara dalam sistem 

demokrasi yang ada di Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan menduduki lembaga perwakilan rakyat, serta merupakan satu bentuk 

pemenuhan hak asasi warga Negara dibidang politik. Pemilu di Indonesia 

merupakan pesta demokrasi terbesar dalam dunia perpolitikan karena 

pada momen tersebut Indonesia menentukan kontestan yang akan 

menjadi penyambung lidah masyarakat Indonesia, demi mewujudkan 

kemajuan untuk bangsa Indonesia. 

Sampai tahun 2014 bangsa Indonesia sudah sebelas kali 

menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum. Pemilu pertama 

diselenggarakan pada, 29 September 1955 untuk memilih 272 anggota 

DPR. Kemudian pemilu kedua diselenggarakan pada, 15 Desember 1955 

untuk memilih 542 anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti 

oleh lebih dari 30 partai politik (parpol) dan lebih dari seratus daftar 
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kumpulan dan calon independent. Kemudian secara berangsur-angsur 

pemerintahan Orde Baru yang menitik beratkan pada pembangunan 

ekonomi dan kestabilan politik menyelenggarakan pemilu satu kali dalam 

5 tahun berturut-turut dimulai tanggal 2 Mei 1977, tanggal 4 Mei 1982, 

tanggal 23 April 1987, tanggal 9 Juni 1992 hingga pemilu 1997 yang 

diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997.  

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi. 

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 merupakan 

pemilu ke 8 dan diikuti 48 parpol. Pemilu 2004 terdiri atas pemilu 

legislatif yang dilaksanakan tanggal 5 April 2004 diikuti 24 parpol dan 

calon perseorangan untuk mengisi calon anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), serta untuk kali pertamanya memilih Presiden dan Wakil 

Presiden melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 

secara langsung.  

Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019 

secara umum mengalami kemajuan dalam beberapa aspek dibandingkan 

dengan Pemilu sebelumnya, antara lain ditandai dengan ; 1) kesiapan 

kerangka hukum yang lebih awal terbentuk, 2) kesiapan kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu yang lebih baik terutama karena tersedianya 

kerangka hukum undang-undang Penyelenggara Pemilu yang telah 

ditetapkan 3 tahun sebelum Pemilu. 

3) kinerja kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang lebih transparan 

dan menjamin public access to information, 4) serta semakin 

meningkatnya tingkat kesadaran politik dan hukum peserta Pemilu dan 

masyarakat. Meskipun secara umum terjadi perbaikan kualitas 

penyelenggaraan Pemilu, namun demikian masih terdapat beberapa 

kekurangan dan kelemahan terutama menyangkut aspek teknis 

penyelenggaraan Pemilu, performa penyelenggara Pemilu, kinerja 

penegakan hukum Pemilu, serta kepatuhan peserta Pemilu dan 

masyarakat.  

Faktor figur dalam keterpilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 merupakan faktor penting untuk 

menentukan kandidat, kualitas figur merupakan sebuah faktor penting 

dari masyarakat dalam menentukan sosok wakil rakyat yang mereka 

kehendaki. Figur bukan hanya mencakup popularitas calon anggota 

tersebut melainkan figur yang terbentuk dari perilaku sosial, integritas, 

pendidikan dan bisa juga dinilai karakter pribadi calon tersebut.  

Figur merupakan faktor utama dalam pemenangan pemilu yang 

sangat mempengaruhi keterpilihan seorang calon legislatif dalam 
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pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor figur menjadi pengaruh 

terpilihnya seseorang sebagai anggota legislatif. 

Seorang calon legislatif harus mampu menjadi orang yang disukai 

oleh masyarakat luas, kesukaan atau efek disukai merupakan bagian 

terpenting dari figure seorang calon legislatif. Penulis memfokuskan 

untuk meneliti tentang ―Demokrasi di DKI Jakarta (Indikasi 

Keterpilihan Partai Politik Dan Capres RI Pemilu 2019)‖ yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keterpilihan 

seorang anggota legislatif terpilih, figur seorang calon anggota legislatif 

merupakan bagian terpenting dan menjadi pengaruh dari terpilihnya 

seorang calon legislatif yang layak menduduki kursi anggota DPR RI dan 

DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019. 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari paparan latar belakang diatas, isu tentang Keterpilihan Partai 

Politik (Parpol), Calon Anggota Legislatif (Caleg), maupun Pemilihan 

Presiden (Pilpres) Pada Tahun Politik Di Jakarta (Keterpilihan Anggota 

DPRD Provinsi Dan DPR RI Pada Pemilu 2019 menimbulkan tanda 

Tanya besar terhadap masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Sebuah 

keterpilihan itu ada dikarenakan adanya faktor figur, faktor ketokohan, 

dan faktor lainnya yang menjadi pengaruh keterpilihan dari anggota 

dewan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Dan DPR RI tahun 

2019 di Provinsi DKI Jakarta. Penulis merumuskan permasalahan yang 

menjadi pertanyaan penulisan ini yaitu :(1) Mengapa faktor figur dapat 

mempengaruhi keterpilihan Partai Politik (Parpol), Calon Anggota 

Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 ? (2). Apa indikasi tidak keterpilihan 

Partai Politik (Parpol), Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu 

2019 ? (3). Bagaimana prediksi atas Keterpilihan Partai Politik (Parpol) 

Dan Partai Politik (Parpol), Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada 

Pemilu 2019 ?  
 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Faktor Figur Dapat Mempengaruhi Keterpilihan Calon 

Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dan DPR RI Provinsi 

DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 
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Masyarakat DKI Jakarta dalam mengikuti pemilu di tahun 2019 

semakin mengalami peningkatan jumlah pemilihnya dibanding waktu 

pelaksaan pilkada 2014, berikut daftar jumlah pemilih untuk wilayah DKI 

Jakarta : 

 

Tabel 1 

Daftar Wilayah, Kecamatan, Kelurahan Dan Jumlah TPS 

Provinsi DKI Jakarta 

No 
Nama 

Kabupaten/Kota 

Jumlah  

Kecamatan Kelurahan TPS 

1 Jakarta Utara 8 44 2,978 

2 Jakarta Barat 6 31 4,342 

3 Jakarta Selatan 8 56 6,712 

4 Jakarta Timur 10 65 6,345 

5 Jakarta Pusat 10 65 7,796 

6 
Kepulauan 

Seribu 
2 6 70 

TOTAL 44 267 28,243 

Sumber : Berita Acara, Nomor : 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 

Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pemilihan Umum Tahun 2019 

Tabel 2 

Daftar Jumlah Peserta Pemilih  

Provinsi DKI Jakarta 

No 
Nama 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pemilih 
Ket 

L P L + P 

1 Jakarta Utara 380,500 382,515 763,015   

2 Jakarta Barat 563,862 564,357 1,128,219   

3 Jakarta Selatan 837,380 828,727 1,666,107   

4 Jakarta Timur 800,045 808,608 1,608,653   

5 Jakarta Pusat 1,005,608 1,021,874 2,027,482   

6 
Kepulauan 

Seribu 
9,245 9,170 18,415   

TOTAL 3,596,640 3,615,251 7,211,891   
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Sumber : Berita Acara, Nomor : 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 

Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pemilihan Umum Tahun 2019 

Meningkatnya hal ini dikarenakan adanya sebuah fator figur yang 

mempengaruhi minat dan antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS 

menggunakan hak suaranya, secara teoritis faktor figur merupakan salah 

satu faktor penentu yang mempengaruhi sebuah keterpilihan dalam 

pemilihan umum yang diselenggarakan guna memilih wakil rakyat untuk 

berpartisipasi menjadi penyambung lidah masyarakat.  

Hal tersebut terlihat pada pemilih, pemilih akan lebih banyak 

memilih karena figur seorang calon mampu menarik perhatian 

masyarakat untuk memilih figure tersebut. Sesuai dengan pernyataan dari 

seorang responden yang berprofesi sebagai mahasiswa (akademisi) 

menyatakan pernyataan sebagai berikut : 

―Hhmmm... Sangat penting, figur itu kan sudah diketahui 

oleh masyarakat banyak, jadi, figur itu merupakan suatu trik dari 

ketua DPC untuk merekrut kader-kadernya yang ditempatkan di 

Calon Legislatif ini sangat mempengaruhi kemenangan suatu partai 

karena kalau figur yang dikedepankan sudah barang tentu 

masyarakat tahu sebelum ditetapkan sebagai kandidat pemenenang 

pemilu legislatif, jadi pada saat bakal calon menjadi calon jadi dia 

sudah melakukan sosialisasi kampanye disetiap DAPIL masing-

masing, jadi masyarakat ada saat nanti hari H pada saat 17 April 

2019 itu tidak lagi ragu datang ke TPS langsung melihat figur yang 

sudah beliau kantongi dan diberikan suara pada saat itu sangat 

signifikan mempengaruhi suara.‖  

Dari hasil wawancara, faktor figur itu memang sudah diketahui 

oleh masyarakat banyak, maka figur adalah sebuah cara untuk merekrut 

kader karena figur sangat mempengaruhi kemenangan suatu partai 

peserta pemilu dalam bersosialisasi, faktor figur sangat signifikan dalam 

pemilu langsung. Popularitas figur memainkan peranan yang sangat 

penting dalam perolehan suara, faktor figur menjadi pusat perhatian, 

sehingga individu-individu yang menganggap dirinya populer atau 

dikenal oleh masyarakat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam 

pemilu.  Maka dari itu popularitas menjadi modal yang sangat berharga 

yang harus dimiliki oleh siapapun untuk terjun dalam dunia politik, 
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popularitas seseorang dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung 

seseorang untuk memperoleh kekuasaan. 

 

B. Analisis Indikasi Tidak Keterpilihan Calon Anggota Legislatif 

(Caleg) DPRD Provinsi Dan DPR RI di Provinsi DKI Jakarta 

Pada Pemilu 2019 

Kasus hukum seperti korupsi dianggap sebagai penyumbang 

ketidakpercayaan publik terhadap moralitas para elit politik yang terus 

meningkat. Sementara partai politik merupakan satu-satunya kendaraan 

bagi masyarakat untuk memilih wakil rakyat di DPR, maupun memilih 

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pesta demokrasi 

nasional tahun depan, mau tidak mau rakyat harus memilih wakil rakyat 

yang diusung parpol pada Pemilu Legislatif, dan memilih pasangan 

capres yang juga diusung parpol sebagaimana mekanisme demokrasi 

yang berlaku di negara ini. Berikut penilaian publik terkait dengan 

Gambaran Ketidakpercayaan Terhadap Elit Politik : 

 

Tabel 3 

Indikasi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilcaleg 2019 

PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S KS TS STS 

1) Bohong / Tidak Jujur 31.5 25.3 12.3 
16.

5 
14.4 

2) Korupsi Dan Kurang 

Transparan 
33.7 27.5 14.3 

13.

1 
11.4 

3) Malas Dan Tidak Terbuka 

Terhadap Publik 
25.4 31.2 14.3 

15.

4 
13.7 

4) Mementingkan Diri Sendiri 35.5 24.5 13.2 
15.

6 
11.2 

5) Tidak Mewakili Rakyat 32.9 24.7 11.4 
13.

4 
17.6 

6) Tidak Kompeten 34.3 27.7 11.5 
12.

7 
13.8 

7) Tidak Becus Bekerja 23.2 33.9 14.5 
17.

2 
11.2 

8) Banyak Masalah Dan 

Terjerat Kasus Hukum 
32.1 26.2 10.9 

14.

3 
16.5 

9) Tidak Bertanggungjawab 29.4 21.3 17.6 12. 19.6 
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Dan Tidak Menjalankan 

Amanah 

1 

10) Menyalahgunakan / 

Menyelewengkan 

Kekuasaan 

27.9 26.5 15.4 
13.

2 
17.0 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2019 

Berdasarkan Gambaran Ketidakpercayaan Terhadap Elit Politik 

dapat dilihat bahwa ketidakpercayaan terhadap elit politik berdasarkan 

pada faktor kebohongan yang masuk dalam tiga besar diarahkan pada tiga 

pihak elit politik yaitu legislatif dan konstitutif.  

Pada faktor Bohong / Tidak Jujur (25.8%), Korupsi Dan Kurang 

Transparan (26.5%),  Malas Dan Tidak Terbuka Terhadap Publik 

(28.8%),  Mementingkan Diri Sendiri (27.8%),  Tidak Mewakili Rakyat 

(25.6%),  Tidak Kompeten (28.7%),  Tidak Becus Bekerja (25.4%),  

Banyak Masalah Dan Terjerat Kasus Hukum (25.4%),  Tidak 

Bertanggungjawab Dan Tidak Menjalankan Amanah (26.5%), dan 

Menyalahgunakan / Menyelewengkan Kekuasaan  (23.3%). 

Ketidakpercayaan terhadap para elit politik didasari oleh persepsi 

responden pada para elit politik yaitu pada posisi pertama, tingkat 

ketidakpercayaan terhadap elit politik tergantung pada sejauh mana elit 

politik dianggap sebagai pihak yang banyak melakukan kebohongan, 

permasalahan akan kebohongan tidak terlepas dari pengingkaran akan 

janji yang sering terjadi dalam konteks politik. 

Pengingkaran terhadap janji yang sudah dibuatnya merupakan 

bentuk pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan civic order. 

Pengingkaran janji termasuk dalam pelanggaran nilai-nilai sosial 

khususnya berkaitan dengan kondisi melukai kehormatan yang 

seharusnya dipenuhi oleh orang yang sudah dipercaya sebelumnya. 

Faktor kebohongan sebagai faktor yang pertama dapat 

menurunkan kepercayaan terhadap elit politik ini menunjukkan bahwa 

para partisipan sangat mengutamakan adanya pemenuhan janji maupun 

pemenuhan kehormatan bagi para elit politik di dalam menjalankan 

tugasnya. Korupsi menjadi faktor kedua terbesar yang dapat menurunkan 

kepercayaan terhadap para elit politik, permasalahan korupsi sebagai 

salah satu faktor yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap elit 

politik, keberadaan persepsi mengenai korupsi yang terjadi di pemerintah 

akan memengaruhi bagaimana sikap masyarakat terkait dengan 

kepercayaan terhadap pemerintahan maupun para politisi lokal. 
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kepercayaan ini berkaitan dengan pandangan akan kapabilitas 

pemerintah di dalam memenuhi apa yang masyarakat butuhkan dan 

inginkan, hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman di masyarakat 

bahwa korupsi hanya mengarahkan pada konteks ketidakadilan dan 

ketidaksetaraan. Ketika korupsi banyak merajalela pada tingkat elit 

politik, maka kekuasaan yang dimiliki hanya memberikan manfaat dan 

kemudahan bagi para diri sendiri maupun kelompoknya, salah satu 

jawaban partisipan mengenai kategori korupsi berupa ―kondisi negara 

saat ini hancur, banyak elit politik yang korupsi‖. 

Pada posisi ketiga, berkaitan dengan kepedulian. Permasalahan 

kepedulian sebagai salah satu faktor yang dapat menurunkan kepercayaan 

terhadap elit politik, berbicara mengenai rasa kepedulian dalam kaitannya 

dengan kepercayaan, individu akan dihadapkan dengan sebuah penilaian 

moral yaitu adanya ketidakpedulian berarti dianggap tidak bermoral. 

Kepedulian erat kaitannya dengan konteks keadilan sosial, 

konteks keadilan sosial ini mengarahkan pada upaya untuk tidak hanya 

memenuhi kepentingan pribadinya, akan tetapi juga kepentingan orang 

lain, para elit politik dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang memiliki 

kekuasaan untuk memberikan manfaat bagi orang lain khususnya 

masyarakat, salah satu jawaban partisipan terkait kategori mementingkan 

diri sendiri pada elit politik yaitu ―para elit politik sekarang hanya 

memikirkan diri sendiri, bukan rakyat kebanyakan‖. 

Pada posisi keempat, berkaitan dengan faktor kompetensi. 

Permasalahan kompetensi sebagai salah satu faktor yang dapat 

menurunkan kepercayaan terhadap elit politik, kompetensi merupakan 

salah satu aspek yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pada satu 

pihak, kompetensi yang baik pada para politikus mengarahkan tingginya 

legitimasi masyarakat terhadap politik itu sendiri. Pada posisi kelima 

mengarahkan pada sejauh mana para elit politik dinilai sebagai pihak 

yang selalu berkasus atau mendapatkan permasalahan yang ada baik 

bersifat sosial maupun hukum, kondisi tersebut mengarahkan pada bentuk 

pelanggaran kepercayaan yang berupa pelanggaran terhadap civic order 

yang mengarah pada manipulasi maupun pengingkaran dan pelanggaran 

terhadap aturan.  

Permasalahan akan politisi yang sering tersangkut skandal atau 

permasalahan juga dianggap telah melakukan pelanggaran norma, tidak 

memiliki harga diri, disintegritas, mencoreng nama baik dan moral yang 

menggambarkan seorang politisi hanya mementingkan kepentingannya 

pribadi serta tidak peduli akan kebutuhan masya-rakat ketika banyak 
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terlibat masalah atau pelanggaran, salah satu jawaban partisipan 

mengenai kategori berkasus yaitu ―banyak elit politik yang tersangkut 

masalah hukum‖. 

Pada posisi keenam terkait dengan faktor persepsi akan tanggung 

jawab. Permasalahan mengenai persepsi dalam pemenuhan tanggung 

jawab sebagai salah satu faktor yang dapat menurunkan kepercayaan, 

Pada posisi ketujuh, terkait dengan persepsi penyalahgunaan kekuasaan 

yang dilakukan. Pada faktor menyalahgunakan kekuasaan para elit politik 

yang dapat menurunkan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan publik.  

Bentuk pelanggaran ini mengarahkan pada upaya bertindak 

melampaui wewenang yang seharusnya dan tidak sesuai dengan tujuan 

yang seharusnya, penyalahgunaan wewenang dalam dunia politik atau 

pemerintahan mengarahkan pada kondisi tidak terpe-nuhinya kebutuhan 

masyarakat dan akan mengurangi tingkat legitimasi politik yang 

diberikan oleh masyarakat, salah satu jawaban partisipan mengenai 

kategori penyalahgunaan kekuasaan berupa ―terlalu banyak yang 

menyalahgunakan kekuasaan sehingga sulit percaya begitu saja‖. 

Pada posisi kedelapan, terkait faktor persepsi kemalasanpada para elit 

politik, persepsi mengenai kemalasan tidak terlepas dari persepsi kerja 

keras yang dilakukan. Menurut Christensen dan Laegreid (2002) 

keberadaan kepercayaan terhadap politik ini tidak terlepas dari sejauh 

mana pemerintahan bekerja untuk masyarakat, Galston dan Kamarck 

(2008) menambahkan bahwa keberadaan para politisi maupun 

pemerintahan yang dipersepsikan memiliki nilai bekerja keras akan 

menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.  

Kerja keras tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintahan 

selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyara-katnya. Gambaran akan 

penilaian-peni-laian para elit politik yang malas tersebut menjadi salah 

satu faktor yang memenga-ruhi persepsi tingkat kepercayaan yang 

dimiliki, salah satu jawaban partisipan mengenai kategori malas adalah 

―masih banyak yang terlihat malas untuk menyelesaikan tugasnya‖. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang lemah dan tidak signifikan antara persepsi terhadap 

kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (political trust) 

terhadap partisipasi politik. Dimana persepsi terhadap kualitas calon 

legislatif (Caleg) yang dan kepercayaan politik (political trust) tidak 

berpengaruh terhadap partisipasi politik, baik secara parsial maupun ber 

sama-sama atau serentak.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi responden 

terhadap Calon Legislatif (Caleg) cenderung negatif atau rendah, begitu 

pula dengan kepercayaan politik (political trust) yang juga menunjukkan 

hasil yang relatif sama, artinya kepercayaan politik konstituen rendah, 

karena dalam penelitian ini partisipasi politik justru meningkat ditengah 

rendahnya kepercayaan politik dan persepsi responden yang cenderung 

negatif terhadap kualitas calon legislatif (Caleg).  

Tingginya angka partisipasi politik pada penelitian ini yang tidak 

diikuti dengan mening-katnya kepercayaan politik dan persepsi positif 

terhadap kualitas Caleg yang diusung oleh Parpol dalam Pemilu 2019 

tentu memunculkan spekulasi beragam, karena ini merupakan fenomena 

yang tidak lazim terjadi dalam iklim politik di Indonesia. 

 

C. Analisis Indikasi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada 

Pilcaleg 2019 

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri 

baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam 

perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala 

kebijakan itu hendak diimplementasikan. Berikut fakta dan data terkait 

dengan Indikasi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilcaleg 2019: 

Table 5 

Indikasi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilcaleg 2019 

PARTAI PESERTA 

PEMILU 
SS S KS TS STS 

Parta Kebangkitan Bangsa 20.9 21.2 16.4 22 19.5 

Partai Gerindra 33.4 31.4 12.2 8.7 14.3 

PDI Perjuangan 9.9 12.2 19.8 26 32.1 

Golongan Karya (Golkar) 27.5 28.7 13.4 18.4 12 

Nasional Demokrat 

(Nasdem) 
15.4 18.3 22.5 18.9 24.9 

Partai Garuda 18.2 12.2 28.8 14.3 26.5 

Partai Berkarya  29.5 32.2 11.4 12.2 14.7 

Partai Keadilan Sejahtera 28.5 25.3 19.3 11.5 15.4 
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(PKS) 

Persatuan Indonesia 

(Perindo) 
11.3 16.5 21.6 27.3 23.3 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 
23.1 24.4 11.4 19.8 21.3 

Partai Solidaritas Indonesia 

(PSI) 
21.6 18.8 17.6 14.3 27.7 

Partai Amanah Nasional 

(PAN) 
25.9 28.7 13.3 14.3 17.8 

Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura) 
18.7 13.2 16.2 25.3 26.6 

Partai Demokrat  23.5 27.5 14.0 16.4 18.6 

Partai Bulan Bingtang 

(PBB) 
18.2 23.2 18.9 26.5 13.2 

Partai PKPI 13.8 14.4 23.3 19.8 28.7 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2019 

Berdasarkan tabel dan gambaran Masyarakat Dalam Pemberian 

Suara Pada Pilcaleg 2019 maka dapat disimpulkan bahwa 4 partai akan 

menduduki peringkat 6 (enam besar) yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, 

Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanah 

Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.  

Adapun partai lain selain partai keenam besar ada yang 

mengalami kemerosotan yang sangat signifikan meskipun belum 

menduduki bangku parlemen. Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk 

memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif (DPR/DPRD) serta 

memilih Presiden dan wakilnya. Partai politik merupakan salah satu 

bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini merupakan aspek 

penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.  
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Figur menjadi faktor utama dalam pemenangan pemilu. Faktor 

figure mempengaruhi keterpilihan seorang calon legislatif dalam 

pemilihan umum 2019, Popularitas seorang figur di mata masyarakat 

menentukan seseorang akan dipilih pada saat pemilu, popularitas 

sosiometrik di dalam tulisan ini berkolerasi dengan perilaku 

prososial, popularitas merupakan penilaian yang lebih individual 

ditandai dengan kesukaan pemilih terhadap seorang calon.  

Elektabilitas seorang dapat mendukung figur untuk memperoleh 

peraihan suara terbanyak, elektabilitas yang mendukung figure adalah 

bagaimana peranan calon anggota legislatif yang mencalonkan 

dirinya di dalam lingkungan sosial, agama, dan lingkungan 

pendidikan calon tersebut. Perolehan suara tertinggi dari seorang 

calon dipengaruhi oleh perilaku calon tersebut dalam lingkungan 

tempat tinggalnya serta hal ini mempengaruhi elektabilitas kandidat 

ini mampu membuat masyarakat memilih calon ini dengan melihat 

elektabilitas yang dimilikinya. 

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam 

ranah politik khususnya kepercayaan terhadap para elit politik harus 

dibangun dengan karakter-karakter yang terlihat memiliki motif yang 

baik dan erat dengan norma, hal ini terlihat dari penilaian partisipan 

mengenai elit politik yang dapat dipercaya dengan penggambaran 

karakter-karakter berupa kejujuran, tanggungjawab, integritas, peduli, 

bermoral, tegas, kompeten, transparan dan bijaksana. 

Selain hal tersebut, faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan terhadap para elit politik erat kaitannya dengan persepsi 

partisipan terhadap kebohongan, korupsi, bermasalah, mementingkan 

diri sendiri, tidak kompeten, berkasus, tidak bertanggungjawab, 

menyalahgunakan kekuasaan, malas, kurang transparan dan tidak 

tegas. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan pada hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 

1. Pendidikan politik sejak dini dari kalangan pemilih pemula 

sampai masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk sadar 

akan pentingnya pendidikan politik, agar dikemudian hari tidak 
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terjebak dalam permainan politik yang bisa menjerumuskan 

kepada hal di ranah hukum. 

2. Peranan figur harus diperkuat dengan adanya pendidikan politik 

terhadap kader yang akan mencalonkan diri pada pemilu, serta 

bisa mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan politik 

terhadap masyarakat bahwa kesadaran ini juga dibentuk oleh 

figure yang mencalokan dirinya. 

3. Bagi para elit politik diharapkan mampu memberikan gambaran 

akan karakter yang sesuai dengan hasil penelitian agar 

kepercayaan terhadap elit politik selalu terjaga dengan baik. 

Dengan adanya kepercayaan yang baik antara elit politik dan 

masyarakat diharapkan menjadi modal dasar yang baik dalam 

pembangunan negara.  

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan 

perbaikan dalam jumlah partisipan yang terlibat dengan 

menggunakan pendekatan randomisasi serta rasio kriteria 

partisipan (pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain) agar 

dapat dibuat lebih seimbang. Dengan adanya perbaikan jumlah 

partisipan dengan menggunakan randomisasi dapat memberikan 

jumlah partisipan yang bisa mewakili populasi dengan baik yaitu 

masyarakat di Jakarta.  Selain itu, rasio kriteria partisipan yang 

seimbang dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam 

terkait dengan pembahasan.  

5. Hasil penelitian yang ada masih bersifat subyektif dengan 

pendekatan kualitatif dan perlu dilakukan penelitian lanjutan 

yang bersifat kuantitatif dengan mengembangkannya menjadi 

skala psikologis dan melakukan pengujian. 
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(Universitas Jember). Mendapatkan gelar 

MA Ilmu Politik dari The Flinders 

University,     Adelaide,      Australia.   P.hD  

Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia. Saat ini beliau 

tercatat sebagai Peneliti LIPI sejak 1986-sekarang, serta mengajar 

di sejumlah kampus seperti  Muhammadiyah Jakarta (2006-

sekarang)  juga  pernah  menjadi Anggota Tim Seleksi Calon 

Anggota KPU DKI Jakarta (Desember 2007- Maret 2008). Dan 

Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI 
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(2012). Anggota Tim Perumus Revisi UU 32/2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  (2007-2009). 

Anggota Tim Ahli RUU Pilkada, Kementerian Dalam Negeri 

(2010-2012). Anggota Tim Pakar Pokja Revisi UU Politik dan 

RUU Otda (2010-2014), Kementerian Dalam Negeri. Serta menjadi 

Anggota Tim Independen Seleksi Inovasi Daerah, KemenPAN RB, 

Februari-Maret 2014. Dan Anggota Tim Seleksi Sekjen 

Kemendagri, Maret-April 2014. Dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Dalam kegiatan organisasi profesi Ilmiah beliau tercatat 

sebagai Pengurus Pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 

1987-1990, Pengurus Pusat MIPI/Ketua II (Masyarakat Ilmu 

Pemerintahan Indonesia) periode 2016-2021, Pengurus Pusat 

HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu 

Sosial), 2017-2019 dan Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda), 

sejak 2016, serta Senior Advisor Knowledge Sector Initiative (KSI)  

AusAID, sejak 2016 Dan sebagai Tim Pakar PKAT Kementerian 

Sosial RI sejak 2017. Dari sepak terjang beliau maka wajar saja 

beragam penghargaan diraih oleh beliau diantaranya adalah  

Memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu 

Satya Lencana Karya Satya X tahun, 1999 dan Memperoleh 

penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya 

Lencana Karya Satya XX tahun, 2009 serta Memperoleh 

penghargaan sebagai high profile alumni AusAid 2015 (wall of 

fame) dan Memperoleh penghargaan dari Bawaslu sebagai 

Intelektual yang ikut mendorong keberhasilan Pilkada serentak, 

2016, serta Mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 

sebagai Pakar Otonomi Daerah, 2016 serta masih banyak lagi 

pengahragaan yang beliau dapatkan dari dalam ataupun luar negeri. 

Kesibukan demi kesibukan beliau masih sempat menulis beberapa 

buku diantaranya Kekuatan-Kekuatan Sosial dan Demokratisasi di 

Indonesia, Thailand, dan India: Perspektif Perbandingan, Jakarta: 

Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1997. Dan 

Otonomi Daerah di Indonesia, Laporan Penelitian DURK LIPI, 

Jakarta, 1998. serta  Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan 

Kejatidirian.  
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Dr. Mulyadi, S.Sos, M.Si dilahirkan di 

Tosewo, 17 Nopember 1969 yang beralamat 

di Jl. Gardu RT11/RW02 Kelurahan 

Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, 

Kota Madya Jakarta Selatan, latar 

pendidikan beliau adalah Strata III (Doktor) 

Ilmu Politik 2004-2009 Fisip UI Jakarta, 

Strata II (Magister) Ilmu Politik 2001-2004 

Fisip   UI    Jakarta   dan  jenjang    Strata  I  

(Sarjana) Ilmu Pemerintahan 1988-1996 Fisip Unhas Makassar 

dalam pengabdiannya sebagai seorang akademisi beberapa kampus 

dan perguruan tingga diwakafkan  dirinya   untuk  mengajar  

sebagai   Dosen Tidak  Tetap Sekolah Kajian Stratejik dan Global 

(SKSG) UI Pengajar 2017 Dosen Tidak Tetap Seskoal Pengajar 

2017-Skrg Dosen Tidak Tetap Unhan Untuk Sesko TNI (Bandung), 

Dosen Tetap PNS (Ikatan Dinas) Unit Penempatan Fisip Unhas 

Pengajar 1999-Sekarang Dosen Tidak Tetap Fisip UI. Dosen Tidak 

Tetap Al Ashar Jakarta Pengajar 2008 Dosen Tidak Tetap The 

London School of Public Relation Jakarta Pengajar 2004-2006 dan 

beberapa kampus lainnya, sebagai seorang akademisi tridarma 

perguruan tinggi beliau amalkan dengan melakukan Penelitian, 

antara lain: Badan Intelijen Negara: Pembelotan Partisan Partai 

Politik Peneliti Ahli (Ketua) 2017 Direktoral Politik dan 

Komunikasi Bappenas: Pembangunan Politik di Pusat-Pusat 

Pertumbuhan Baru Peneliti Ahli 2015 Direktoral Politik dan 

Komunikasi Bappenas: Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah nasional (RPJMN) II 2010-2014 Peneliti Ahli 2012 

Direktoral Politik dan Komunikasi Bappenas:. Pengabdian 

Masyarakat, antara lain: Badan Pengawas Pemilu RI Tenaga Ahli 

2013-217 Direktoral Politik dan Komunikasi Bappenas Tenaga 

Ahli 2006-2015 Divisi Hukum Mabes Polri Tenaga Ahli 2012- 

2014 Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri Tenaga Ahli 

2010- 2012 namun demikian aktifitas beliaupun aktif di beberapa 

organisasi diantaranya tercatat sebagai  Asosiasi Dosen Ilmu Politik 

Indonesia Pengurus 2015-Sekarang 

173 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

Drs. Sidarta GM, SH., M.Si    bekerja   

sebagai   analis  dan konsultan    politik   

hukum    pada    Ail  Amir  &  Associates 

Lawfirm di Jakarta. Selain banyak  

menghasilkan karya buku makalah dan 

artikel politik dan hukum yang telah 

diterbitkan berbagai  penerbi  di  tanah  air, 

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik 

‗Consent    Institute‘   ini     juga    menekuni  

aktivitas Riset  di  lapangan  politik  dan  hukum  bekerjasama 

dengan Lembaga  pemerintah  dan  swasta. Lahir di Palembang 

pada 7  Mei  1966   dan   memulai   karir  sebagai  pekerja  pers di  

media massa cetak dan televisi pada tahun 1990-an di Jakarta 

terutama untuk desk politik, hukum dan ekonomi, serta tenaga 

pengajar di perguruan tinggi. Salah satu karya buku politik yang 

ditulisnya, ―Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung‖ 

(PT. Kalam Indonesia, 2008) banyak dijadikan referensi akademik 

dalam kajian kontestasi politik di tanah air. 

 

 

 

 

Pandu Yushina Adaba, dilahirkan di Bantul 

tanggal 25 Maret 1987 beliau saat ini tercatat 

sebagai peneliti di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia/LIPI sejak tahun 

2010 semasa sekolah waktu beliau 

dihabiskan dikota Gunung Kidul, Jogakarta 

dari mulai sekolah dasar hingga sekolah 

menengah, sedangkan untuk strata satu (S1) 

di  selesaikan   di  Universitas  Gajah  Mada  

Jogyakarta, sebelum menjadi  peniliti di LIPI beliau sempat bekarja 

di CV. Bayutama Computindo Jogyakarta. Sebagai peneliti banyak 

hal yang telah di teliti dan ditulis oleh beliau diantaranya adalah 
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Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pemilukada Kabupaten Bima 

(LIPI; 2011), Dinamika Peran Elite Lokal di Nusa Tenggara Barat; 

Perbandingan Kabupaten Lombok Timur-Kabupaten Sumbawa-

Kabupaten Bima (LIPI; 2012), Evaluasi Format Pemilukada di 

Tingkat Kabupaten-Kota (LIPI-2012), Elite Lokal dan Kelompok 

Kekerasan; Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah (LIPI; 

2013), Evaluasi Format Pemilukada Di Tingkat Provinsi; Menuju 

Pemerintahan yang Efektif dan Berkelanjutan (LIPI; 2013), 

Strategi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim dan 

Pengentasan Kemiskinan; Analisis Aktor, Kebijakan dan 

Kelembagaan (CSSI-LIPI 2013), Partai Politik dan Program 

Penanggulangan Ketimpangan Sosial (2014; Join research LIPI-

INFID) , Ekonomi Politik Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus 

Penguasaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bima (LIPI; 2014) 

 

 

 

Amsar A. Dulmanan, S.Sos, M.Si, 

dilahirkan di Jakarta, 28 Juni 1964. 

Pendidikan beliau dimulai di Sekolah Dasar 

SD Negeri ―Kebon Baru‖ Mauk Tangerang 

Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat 

selanjutnya di SMP Negeri I Mauk 

Tangerang Jawa Barat, dan dilanjutkan di 

SMA Negeri I Mauk Tangerang Jawa Barat  

dan dilanjutkan di Universitas Indonesia, FISIP-Ilmu Politik serta 

Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Politik 

Perbadingan, serta untuk jenjang S3 di Universitas Indonesia 

Program Pascasarjana (S3) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya – 

Departemen Filsafat (kandidiat doctor) saat ini penulis tercatat 

sebagai Dosen tetap Universitas  Nahdlatul Ulama Indonesia 

(UNUSIA) Jakarta. Dan pernah tercatat sebagai Koordinator 

Penelitian ―Radikalisme di Kalangan Remaja/Siswa SMU di tiga 

kota, Jakarta, Banjarmasin & Poso-Sulawesi Tengah, Ditdamduk 

BKKBN Pusat. Semasa kuliah beliau tercatat sebagai aktifis 

kampus dan aktif sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam 
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Indonesia (PMII) STIK Jakarta, dilanjutkan sebagai Kordinator  

Bidang hubungan Organisasi dan Alumni PMII DKI Jakarta. Dan 

juga sebagai Koordinator Nasional  Forum Komunikasi Generasi 

Muda  Nahdlatul Ulama (FK-GMNU). Selain menjadi aktifis tak 

menghalangi penulis untuk tetap aktif melahirkan tulisan-tulisan 

dan karya-karyanya diantaranya Menerbitkan Jurnal Ilmu Politik 

―Progresif‖- ekstensi - FISIP UI,  sekaligus sebagai 

Penanggungjawab dan Pemimpin Redaksi, 1999. Kontribusi 

Naskah buku ―Muskilat Dalam NU‖, artikel Demokrasi 

Berimplikasi Sekularisasi,. Jakarta: Forum Nahdliyyin Untuk 

Kajian Strategis (FNKS), Cetakan I, September 1998. Dan juga 

Penulis Buku ―Pemikiran Politik Mao Tje-Tung, Tentang Gerakan 

Revolusioner Petani‖, Jakarta: Lingkaran Jurnalistik,  2006, serta 

masih banyak tulisan lainnya 

 

 

 

 

Imam Sofwan, SH.,MH. Putra Tegal yang 

terlahir pada tanggal 15 Pebruari 1975 ini, 

meraih gelar S1 jurusan Syari'ah nya pada 

Tahun 1999 dan konversi ke ilmu hukum 

pada Tahun 2013, sempat melanjutkan ke 

University Of Tripholy Libya Jurusan 

Siyasah (Politik),  dan pulang ke Indonesia 

melanjutkan S2 di Institut Pertanian Bogor, 

karena  tidak  Linier  dengan  basic   S1 nya,  

maka mengambil S2 lagi di Universitas Islam Jakarta. Mantan 

Ketua Umum HMI Cab. Jakarta Raya ini sekarang Menjadi dosen 

dan Peneliti di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pernah menjadi 

sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIC 

Jakarta, Sekarang posisi di LPPM UIC Jakarta sebagai Wakil 

Ketua. Sisi lain dari dunia akademis yang identik dengan tulis 

menulis dan penelitian, seorang Imam Sofwan juga menjadi 

seniman sastra, karya - karya puisinya sangat banyak diantaranya 

yang berjudul; Kaca, Rindu, Malunya Malu-ku,   Tak Bersudah, 
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Diamnya diam, Kematian Kemerdekaan, Membelah Malam dan 

ratusan puisinya sudah di publish di FB dan WA. Pria yang gemar 

berorganisasi ini sekarang menjadi Ketua Bidang di Korps Alumni 

Himpunan Mahasuswa Islam (KAHMI JAYA), Wasekum ICMI 

DKI Jakarta, plt Sekjen IKA - UIC Jakarta, Sekjen Kowarteg, 

Pengelola Sanggar Seni "Tuyul Moderen" , dan menjadi Ketua 

Umum Forum Komunikasi Masyarakat Tegal di Jakarta ( FOKUS 

MATA). Karya tulisnya  yangg beredar di media online 

diantaranya: 1. Menyoal Gerakan Laten Komunisme Dengan Show 

Of Forcenya. 2. Maulid Nabi Dalam Perspektif "Anatomi Revolusi 

Sistem Jagad Raya". 3. Gerakan Milenarisme  ; Menguak Sang 

Ratu Adil Di Indonesia". 4. The Rising Star Of Populisme : " 

Matematisasi Trump". Dan lagi menyelesaikan buku " Ber 

Indonesia Tanpa 

 

 

 

Dr. Meisanti, SP, MP dilahirkan di Ujung 

Pandang, 20 Mei 1975 yang saat ini menjadi 

seorang akedemisi yang membidangi Sosial 

Ekonomi Pertanian (Agribisnis), Sosiologi, 

dan saat ini pula tercatat sebagai Dosen 

Tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta 

dengan jabatan akademik sebagai Lektor 

dengan pangkat Penata III/C. Penulis 

memulai  jenjang  pendidikan  S1 sejak 1998  

di Universitas Haluoleo dengan bidang studi Sosek Pertanian, 

dilanjutkan di jenjang Magister di Universitas Gadjah Mada tahun 

2001 jurusan Ekonomi Pertanian dan melanjutkan ke jenjang 

Doktoral di Universitas Hasanudin tahun 2014 di Universitas 

Hasanudin dengan jurusan yng linier yakni Ilmu-ilmu Pertanian.  

Selain aktif mengajar beliau juga aktif dalam penyelenggaraan 

pelatihan professional diantaranya, Pelatihan Metodologi Penelitian 

Kualitatif, Pelatihan Program SEMI, Workshop of Preparing, 

Writing and Publishing Research Paper in International Journal 

Internasional dan beberapa lainnya, serta aktif dalam seminar dan 
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symposium dalam dan luar negeri diantaranya adalah Kuala 

Lumpur 19th International Conference on ― Business, Economics, 

Social Science & Humanities- BESSH-2016‖ 16-17 August, 2016 

Kuala Lumpur, Malaysia Social, Environmental & Developmental 

Sustainability Research Centre (SEEDS), 20-21 November 2017, 

serta sudah banyak jurnal nasional dan internasioanal yang telah dimuat, 

selain menjadi akademisi penulis juga tercatat dibeberapa organisasi 

profesi/ilmiah diantaranya Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia 

Kendari, PAPPI, Muhammadiyah, dan Indonesia Small Medium 

Enterprise Association. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 


