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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem 

Presidensil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil kerjasama 

Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sriwijaya, Provinsi 

Sumatera Selatan dapat kita selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan 
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan 

MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas 

Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada 6 April 

2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok 

Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat 

lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah 

tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Palembang, 

Sumatera Selatan diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai 

berikut: Rully Chairul Azwar, Syamsul Bahri, Hajriyanto Y. Thohari, 

Alfan Alfian, Alirman Sori dan Lalu Soedarmadi.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Palembang, Sumatera 

Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Provinsi Jawa Timur , Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di 

provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding 

terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 

Wakil Ketua,                                              Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                               Wakil Ketua,

                         

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM                Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 
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PENGANTAR 

  

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 

negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 

permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang 

terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 

kedaulatan Rakyat yang berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 

Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.Kedaulatan rakyat 

secara umum dimengerti sebagai demokrasi yang berasal dari kata 

demos (rakyat) dan kratein (memerintah). Segenap penyelenggaraan 

negara diatur dan ditetapkan sebagai pelaksanaan kehendak rakyat 

yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan, baik supra- 

maupun infrastruktur politik.  

Penyaluran kehendak rakyat pada umumnya dilakukan melalui 

partai-partai politik. Indonesia adalah negara yang berbhinneka-

tunggal-ika, dalam arti meliputi berbagai suku, berbicara dalam 

berbagai bahasa daerah, dan memeluk agama yang berbeda-beda 

namun tetap dalam bingkai wawasan yang satu yaitu wawasan 

kebangsaan Indonesia serta yang bertumpu pada semangat 

kekeluargaan dan kegotong-royongan. 

Oleh karena itu dan demi terwujudnya keadilan sosial, rakyat 

memiliki kebebasan untuk membentuk dan/atau bergabung dengan 

suatu partai politik. Dengan demikian jumlah partai politik tidak dapat 

dibatasi kecuali secara alami sesuai dengan perwujudan kehendak 

rakyat. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan 

bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

Partai-partai politik berkontestasi dalam pemilihan umum 

(Pemilu). Pemilu, adalah metode pengumpulan suara rakyat untuk 

menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam suatu lembaga 

perwakilan rakyat secara fair, adil dan demokratis. Sistem pemilihan 

umum (electoral sistem) dan proses pemilihan umum (electoral 

process) atau bagaimana melaksanakan Pemilu merupakan dua hal 

yang menentukan terwujudnya Pemilu yang fair, adil dan demokratis. 

Sistem pemilihan umum adalah jaringan interaksi sinergis unsur atau 

komponen Pemilu yang terdiri atas peserta Pemilu, penyelenggara 
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Pemilu, pengawas Pemilu, aturan dan tatacara serta sarana dan 

prasarana lainnya untuk menetapkan wakil-wakil rakyat yang harus 

duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Untuk itu diperlukan 

proses atau tatacara yang fair, adil dan demokratis yang ditetapkan 

dalam undang-undang. 

Pilihan sistem pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi 

seharusnya dapat memastikan bahwa distribusi kekuasaan politik 

dalam suatu masyarakat (baik dalam aspek religiositas, sosio-kultural, 

ataupun sosio-ekonomi) diperhatikan secara fair, adil dan demokratis 

sehingga pertentangan dan perbedaan utama yang dimungkinkan 

dalam masyarakat yang berbhinneka-tunggal-ika dapat 

diakomodasikan. 

Pembahasan mengenai partai politik dan pemilu dalam sistem 

presidensil berdasarkan UUD NRI tahun 1945 mengemuka didasari 

oleh ketentuan mengenai pemilu dalam perubahan UUD NRI Tahun 

1945 sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar.  

Hal ikhwal pemilu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB 

VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E berbunyi sebagai berikut: 

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 

b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah adalah partai politik. 

d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Daerah adalah perseorangan 

e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri 

f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang. 
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Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab 

VIIB tentang Pemilihan Umum, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur 

pemilu untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif yakni Pasal 6A, 

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat 

(1). 

Kajian tentang partai politik dikaitkan dengan sistem 

presidensiil penting dilakukan dalam konteks Indonesia karena banyak 

kajian teoritik yang menyatakan bahwa sistem presidensiil tidak akan 

efektif jika diterapkan dalam sistem multi-partai. Indonesia menganut 

sistem multi-partai namun berupaya melakukan penyederhanaan, 

antara lain lewat mekanisme electoral threshold. Namun sampai 

sejauh ini, jumlah partai politik tetap saja banyak sehingga 

menimbulkan pertanyaan apakah proses penyederhanaan partai politik 

lewat ET itu sudah tepat. 

Terkait sistem Pemilu, terdapat pendapat bahwa original 

intention pada Pasal 22E Ayat (3), adalah sistem proporsional 

tertutup. Dalam kaitan ini, muncul persoalan, apakah sistem pemilu 

dengan sistem proporsional terbuka pasca putusan MK yang 

dimaksudkan memberikan rasa keadilan, telah mendorong liberalisasi 

dan kapitalisasi Pemilu. Selain itu, muncul juga masalah tentang 

pemberlakuan presidential treshold, apakah hal itu sesuai dengan 

Pasal 6A Ayat (2). 
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RANGKUMAN 

  

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam Focus 

Group Discussion (FGD) dengan topik Partai Politik dan Pemilu 

dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, 

kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas 

Sriwijaya yang diselenggarakan pada Kamis, 6 April 2017 di 

Palembang, Sumatera Selatan diperoleh sejumlah kesimpulan umum 

sebagai berikut. 

Sistem kepartaian dan sistem Pemilu selama ini belum sesuai 

dengan harapan bahkan cenderung memprihatinkan. Proses kaderisasi 

di partai politik masih lemah dan makin dikuasai kaum pemodal. 

Pemilu yang berintegritas juga belum terwujud karena kentalnya 

karakter transaksional dalam proses Pemilu. Akibatnya, para elit 

penyelenggara negara yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan. 

Karenanya, perlu perbaikan mendasar di level undang-undang.  

Hal itu menjadi kesimpulan umum dalam Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan 

Universitas Sriwijaya di Hotel Aryaduta, Palembang, Sumatera 

Selatan, Kamis, 6 April 2017.  

Dalam Diskusi Kelompok Terfokus, banyak suara keprihatinan 

tentang makin pragmatisnya kehidupan politik nasional yang diwarnai 

dominannya pengaruh modal dan kaum pemodal baik dalam partai 

politik maupun dalam proses pelaksanaan Pemilu. Akibatnya, di level 

grass root, kedaulatan rakyat belum berjalan secara sempurna karena 

proses pemilu masih diwarnai dengan makin menguatnya money 

politics dan pilihan-pilihan rakyat bukan mencerminkan pilihan cerdas 

namun lebih karena faktor yang bersifat transaksional. 

Dalam Diskusi Kelompok Terfokus diungkap, faktor penyebab 

hal tersebut karena masih banyaknya kelemahan yang terjadi pada dua 

level. Pada level konstitusi, terdapat pandangan bahwa sistem 

pemerintahan yang kuasi-presidensial, dimana sistem presidensiil 

digabung dengan sistem multi-partai merupakan penyebab masih 

kurang berjalannya sistem politik secara maksimal. Namun mayoritas 

peserta diskusi menyatakan, persoalan tidak terletak pada konstitusi, 
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tetapi masih lemahnya aturan di level undang-undang dan menjadi 

kekurangan utama sistem pemilu dan sistem kepartaian yang ada di 

Indonesia. 

Dalam UU misalnya, tidak ada kejelasan tentang lembaga mana 

yang melakukan pembinaan pada partai politik, padahal partai politik 

berfungsi, salahsatunya, melakukan pendidikan politik pada rakyat. 

Selain itu, mayoritas peserta Diskusi Kelompok Terfokus setuju pada 

upaya penyederhanaan partai politik, dengan catatan hal itu dilakukan 

secara alamiyah melalui diterapkannya syarat berat untuk menjadi 

peserta pemilu bagi partai baru dan parliamentary treshold. Salah satu 

ide menarik yang muncul adalah, partai bisa ikut dalam pemilu jika 

sudah terdaftar resmi sebagai partai politik dan berjalan selama lima 

tahun. 

Selain itu, terdapat juga beberapa usulan terkait perbaikan partai 

meliputi; (a) perbaikan sistem kaderisasi; (b) sistem rekruitmen calon 

pemimpin di legislatif dan eksekutif serta; (c) kualitas sumber daya 

manusia parpol. Mengenai hal itu, relasi antara dunia politik dengan 

dunia pendidikan tinggi menjadi sorotan. Kalangan perguruan tinggi 

bisa terlibat dalam upaya mendidik SDM parpol lewat jalur akademik. 

Perguruan tinggi juga bisa dilibatkan dalam pengkajian bersama 

parpol jika ada kebijakan krusial yang ingin dirumuskannGuna 

mengurangi pengaruh pemodal dalam parpol, peserta diskusi 

mengusulkan agar pendanaan parpol berasal dari negara. 

Mengenai perbaikan sistem Pemilu, terdapat kesepakatan pada 

sistem proporsional. Namun diusulkan juga agar sistem proporsional 

yang dipakai bersifat semi-terbuka yaitu menggabungkan hak partai 

mencalonkan dengan hak rakyat untuk memilih sendiri calonnya. Hal 

itu agar ada jaminan para aktifis/pengurus partai yang sudah berjuang 

lama di partai dapat dipilih dengan nomor urut jadi. Para pendatang 

baru yang populer dan bermodal kuat diberi kesempatan pada nomor 

urut berikutnya. Peserta juga mengusulkan agar syarat keanggotaan 

DPD bebas dari partai politik. Terkait Pilkada, ada usulan diterapkan 

batas maksimal dukungan parpol pada kandidat calon kepala daerah 

supaya tidak ada calon dominan yang “memborong” dukungan parpol. 
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Mengenai penyelenggara Pemilu, terdapat sorotan pada soal 

terlalu banyaknya kepentingan dalam proses rekrutmen calon anggota 

KPU dan Bawaslu di pusat dan di daerah. Hal itu membuat seleksi 

para penyelenggara pemilu menghasilkan penyelenggara pemilu yang 

integritasnya memprihatinkan karena tidak independen dan sarat 

kepentingan. Akibatnya, proses dan hasil pemilu berlangsung penuh 

rekayasa yang ironisnya disinyalir melibatkan para penyelenggara 

pemilu. Untuk itu, diusulkan sentralisasi Tim Seleksi anggota KPU 

dan Bawaslu. Ada usulan juga agar KPU tidak berfungsi sebagai 

regulator melainkan penyelenggara teknis pemilu saja. Sebaliknya, 

Bawaslu harus dipertegas kewenangannya dalam UU. 
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NOTULENSI 

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para 

pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian 

MPR RI bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya di Hotel 

Aryaduta, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis, 6 April 2017. 

 

Narasumber I; Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE 

- Dalam pengelolaan parpol yang penting adalah kredibilitas 

dan integritas kader. 

- Ancaman kapitalisasi parpol sangat jelas. 

- Visi dari semua partai politik sudah baik, namun pada misinya 

banyak berbelok dari visinya. 

- Money Politics sangat berbahaya terhadap negara Indonesia. 

Apabila tidak ada aturan yang jelas, maka negara ini akan 

berubah haluan. Masyarakat harus dididik supaya tidak 

menunggu, tetapi ikut mencegah terjadinya money politics. 

- Pemilu harus jujur dan bersih. Caranya dengan menegakkan 

aturan yang tegas dan jelas, seperti skorsing. 

- Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:  

- Pengkajian dengan perguruan tinggi, semakin sering semakin 

bagus, (2) Perguruan Tinggi punya kewajiban mendidik SDM 

yang ada di lembaga partai politik supaya berkualitas pola 

pikirnya, dengan pendidikan secara akademis, (3) Pentingnya 

keterlibatan masyarakat (KPU memberdayaan masyarakat) – 

contohnya pemanfaatan IT yang baik (negara Amerika). 

- UNSRI siap membantu untuk penggunaan IT dalam Pemilu. 

 

Narasumber II; H. Aspahani, SE., Ak., MM., CA. 

- Pada Pemilu 2014 ada yang menarik terjadi dalam rekapitulasi 

suara di Sumatera Selatan: ada proses transaksional, sehingga 

dilakukan penghitungan ulang di Tingkat Provinsi karena Saksi 
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dan pengawas terjadi perbedaan suara. Misinya hanya mengubah 

rekap suara. 

- Perlunya terdapat regulasi yang memperkenankan pemilihan 

dengan sistem e-voting. 

- UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan di tangan 

rakyat. Demokrasi sudah mendarah daging, namun kualitas 

pemilih dalam memilih harus ditigkatkan kualitasnya supaya tidak 

mencederai demokrasi. 

- Pilkada 2018 sudah mengusulkan anggaran yang sesuai aturan, 

tapi Daerah belum mampu memenuhi usulan tersebut. Seharusnya 

ada pengelolaan yang baik agar tidak ada kekhawatiran. Karena 

pemilu sangat membutuhkan biaya (APBN dan APBD). KPU juga 

mengalami kesulitan pada daerah otonomi baru. 

- Penyederhanaan parpol itu penting (cukup 2 parpol) – jadi ada 

pihak yang kalah dan ada yang menang. 

- Parpol sebagai peserta pemilu harus melalui proses seleksi yang 

ketat. 

- Harus ada ketentuan tentang batas maksimal dukungan parpol 

dalam pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi satu kandidat 

memborong semua partai. Hal semacam itu membuat pemilih 

apatis dan malas memilih. 

- Sistem pemilu proposional terbuka dan tertutup masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting, sistem 

apapun harus bisa mengakomodir kewenangan parpol menentukan 

calon di samping pilihan rakyat harus terakomodir dengan baik. 

- Kualitas parpol dikatakan baik jika: (1) mampu memobilisasi, (2) 

keuangan baik, (3) Mampu mencegah permasalahan internal 

dengan mempraktekkan demokrasi internal dalam mengambil 

keputusan demi kepentingan rakyat, (4) Berjalannya sistem 

kaderisasi parpol karena parpol merupakan wadah penggodokan 

atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai 

politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik, (5) 

pengembangan ideologi partai harus jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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- Untuk masa depan Indonesia yang baik perlu terus-menerus 

mengupayakan secara maksimal, agar faktor-faktor berikut 

menjadi baik; (1) kedaulatan rakyat, (2) paradigma demokrasi 

berintegritas, (3) kualitas parpol, (4) sistem pemilu, (5) kualitas 

penyelenggara, dan (6) kualitas pemilih. 

 

Narasumber III; Dr. Febrian, SH., MS. 

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : Pola lama adalah MPR yang 

berkuasa. 

- Ada banyak persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. 

- Ada kecenderungan kepentingan dalam penyelenggaraan proses 

pemilu di Indonesia. 

- Kewenangan KPU hendaknya sebagai regulator saja. 

- Konstitusionalisme merupakan hal penting untuk negara 

Indonesia. 

- Layaknya mata rantai yang tidak terputus dalam prosedur/proses 

rekrutmen.  

- Kuota perempuan dalam mekanisme pemilihan dilatarbelakangi 

oleh dinamika ketatanegaraan ataupun dari SDM. 

- Independensi dari KPU harus selalu baik. Harus ada standarisasi 

komisioner KPU dan Banwaslu. Saat ini, pesimis tentang kerja 

dari KPU dan Banwaslu. 

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Andika Pranata Jaya (Bawaslu Sumsel) 

- Banwaslu hanya menjalankan undang-undang terkait sistem yang 

bagaimana yang diinginkan oleh pemerintah dalam proses pemilu, 

apakah proporsional terbuka atau proposional tertutup. 
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- Proses pemilihan penyelenggara pemilu harus dimulai dari proses 

rekrutmen. Di Bawaslu diusulkan tim seleksi tunggal untuk setiap 

kabupaten, Kualifikasi anggota tim seleksi direkrut dari orang 

yang mengerti mekanisme pemilu.  

 

Wakil Partai Golkar Sumsel 

- Peningkatan threshold adalah demi kebaikan parpol. 

 

Firman Muntaqo (FH Unsri) 

- Berdasarkan konsep Kesatuan, Ketunggalan, Keikaan yang harus 

diwujudkan dalam pembentukan hukum nasional sebagai sarana 

pembangunan nasional, maka peran partai politik sebagai wakil 

rakyat dan sekaligus konstituennya dalam penyelenggaraan 

Negara dan pemerintahan adalah sudah seharusnya. 

- Berdasarkan konsep Kebhinnekaan, persatuan dan dan 

kedaerahan, sebagai wujud pluralisme Indonesia, maka peran 

DPD sebagai perwakilan kepentingan nyata adalah suatu 

keharusan, terlebih kepentingan itu adalah kepentingan yang khas, 

kepentingan golongan tertentu, ataukepentingan daerah. 

- Oleh karena itu DPD seharusnya berkedudukan sebagai Dewan 

yang mandiri, terpisah dari partai politik, tidak menjadi 

perpanjangan tangan partai politik/underbouw. Jika partai politik 

mewakili kepentingan politik, maka DPD mewakili kepentingan 

yang sama yang tidak didasarkan pada kesamaan pandangan 

politik. Konsepsi demikian adalah perwujudan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan dan Persatuan yang diwujudkan 

dalam pembentukan hukum nasional sebagai sarana pembangunan 

di Indonesia yang khas. 

 

Zen Zanibar (FH Unsri) 

- Penyederhanaan Parpol tergantung sudut pandang negara, 

apakah “sederhana” diartikan jumlah atau struktur atau format 
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parpol dalam skema kehidupan masyarakat luas. 

penyederhanaan Parpol biarlah proses alami baik dari aspek 

jumlah maupun kehidupan masyarakat. 

- Dalam hal adanya partai baru, harusnya tidak boleh ikut 

pemilu jika belum berusia 5 tahun. 

- Pembentukan Parpol di negeri kita begitu gampang, yang 

tidak gampang bagi mereka yang tidak punya duit, apalagi 

sekarang. Kita tidak bisa menghalagi sekelompok orang 

mendirikan Parpol. Liberalisme dan kapitalisme ternyata 

beiring sejajar, Parpol sejak beberapa dekade dilirik oleh 

kalangan borjuis untuk merebut kekuasaan. Dulu direbut tali 

kendali, belakangan ada gejala kaum borjuis di negeri ini 

justru menjadi sapi penarik “ gerobak negara” . Lalu rakyat 

pemilik suara dibeli dengan berbagai cara. Jadilah kapitalis 

pemilik negara dalam arti sesungguhnya. 

- Sudah seharusnya Parpol mandiri dalam dana. Boleh 

mendapat dana dari masyarakat tetapi terkontrol dan terbatas 

untuk dana dari peroragan dan dari badan hukum yang sah. 

Sementara dana APBN hanya untuk penyelenggaraan Pemilu. 

- Sistem Pemilu proporsional terbuka sesuai Putusan MK? 

Antara memilih calon dan memilih partai tentu lebih bernilai 

positif secara demokratis memilih calon ketimbang memilih 

partai. Akan tetapi sisi negatif memang lebih beresiko bagi 

moralitas demokrasi. Buktinya calon berjuang untuk dipilih 

dengan berbagai cara yang tidak etis. Belakangan tejadi bisnis 

suara antara calon dengan pemilih. Lebih buruk lagi bisnis 

suara sesama calon yang tidak terpilih dengan calon bakal 

mendapat kursi dan melibatkan penyelenggara. 

- Presidential threshold tetap penting karena menjadi syarat 

bagi Parpol atau kelompok parpol untuk mencalonkan 

Presiden dan Wakil Presiden. Tentu Parpol yang mencalonkan 

konsekuensinya Parpol yang mencalonkan adalah Parpol yang 

terwakili di DPR sekarang/hasil Pemilu sebelumnya. 

- Perlu penataan proses rekrutment komisioner KPU/KPUD. 

Yang menjadi masalah, selalu ada promotor dan co promotor 
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di balik pemilihan komisioner. Proses rekrutmen komisioner 

KPU/KPUD tidak sepi dari intervensi dan pengaruh baik dari 

Parpol maupun penguasa dan pihak yang berkepentingan 

untuk memuluskan tujuan subyektifnya. Di Indonesia 

peraturannya bagus tetapi bengkok dalam pelaksanaan. 

 

Riduan 

- Proses demokrasi tindak sinkron dengan pembinaan kesatuan 

bangsa. 

- Jumlah partai yang banyak sangat memungkinkan masyarakat 

kecewa sehingga pindah-pindah partai dan membentuk partai 

baru. Harus ada upaya penyederhanaan partai. 

 

Alexander Abdullah SH., M.Hum. (KPUD Sumsel) 

- Partailah yang harus dianggap salah kalau banyak anggota DPR 

yang tidak mengerti akan hak-haknya sebagai anggota DPR, 

karena partai yang menentukan dicantumkannya seorang calon di 

sana. 

- Dalam sistem kepartaian untuk menuju ke sistem Pemerintahan 

Presidesiil, maka perlu adanya penyederhanaan Partai politik. 

- Sistem pemilu yang diterapkan Indonesia memang sudah 

memenuhi sisi nilai demokratis suatu sistem pemilihan di samping 

suitable dengan kondisi keIndonesiaan. Keberadaan sistem 

pemilihan lembaga perwakilan saat ini, di mana pengisian 

keanggotaannya secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, 

sudah cukup mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan 

rasionalisasi dari prinsip demokrasi. 

 

Dr. Iza Rumesten (FH Unsri) 

- Pendidikan politik idealnya bukan hanya diberikan kepada 

masyarakat pemilih, akan tetapi pendidikan politik yang 

paling penting hendaknya diberikan kepada kader dan anggota 
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partai politik itu sendiri. Jika terpilih menjadi anggota 

legislatif, merekalah yang akan menyelenggarakan secara 

langsung proses dalam praktek berbangsa dan bernegara, 

sedangkan peran sertamasyarakat hanya sebagai pihak yang 

mengawasi saja. 

 

Agus Ngadino, S.H.,M.H. (FH Unsri) 

- Penambahan syarat/ketentuan untuk pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden selain dari yang pengaturan dalam Pasal 6A 

yang bukan merupakan syarat teknis adalah tidak sesuai 

dengan UUD NRI 1945. 

- Presidential Threshold merupakan salah satu celah untuk 

melanggengkan Oligarki Partai Politik. 

- Penerapan Presidential Threshold jelas tidak memiliki urgensi 

apapun, selain ketakutan yang tidak beralasan bahwa calon 

Presiden akan membludak tanpa adanya Presidential 

Threshold. 

 

Mahesa Rannie,S.H.,M.H (FH Unsri) 

- Sistem multipartai adalah sebuah praktek "keharusan" 

dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia karena 

Indonesia memiliki tingkat kemajemukan masyarakat 

yang cukup tinggi. Sedangkan sistem pemerintahan 

presidensial diterapkan di Indonesia dengan tujuan supaya 

pemerintahan menjadi kuat dan tidak mudah untuk 

dijatuhkan "di tengah jalan". 

- Indonesia dari merdeka sampai saat ini tidak pernah murni 

menganut sistem presidensil. Sistem presidensil dengan 

gaya parlemen d anut oleh Indonesia. Sistem presidensil 

dipadukan dengan multipartai akan menggangu stabilitas 

pemerintah. 

- Sistem pemerintahan presidensial sesungguhnya 

membutuhkan suatu bentuk sistem kepartaian yang 
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sederhana. Penyederhanaan partai politik di Indonesia 

dapat dilakukan dengan membuat lebih ketat lagi izin 

pendirian partai politik dengan melakukan revisi undang-

undang partai politik. 

 

Sejumlah anggota Lembaga Pengkajian yang hadir dalam FGD 

juga menyampaikan sejumlah pandangan sebagai berikut: 

 

Dr. M. Alfan Alfian 

- Partai politik di Indonesia menjadi suatu hal yang penting. 

- Kalangan akademisi perlu juga melakukan jihad konstitusi, 

memberikan sumbangan, dll (mengupas tentang partai politik 

yang dilakukan oleh perguruan tinggi). 

 

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA. 

- Pemerintah punya semua instrumen untuk memenangkan semua 

pertandingan. Suatu hal yang bodoh jika pemerintah kalah. 

- Dimanakah posisi partai politik dalam sistem presidensil di 

Indonesia (?) 
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PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA 

(Suatu Tinjauan Praktisi) 

 

Oleh: H. Aspahani.,SE.,Ak.,MM.,CA 

 

 

LATAR BELAKANG 

Kondisi terpenting dalam pelembagaan demokrasi adalah 

dengan dilakukan Pemilihan Umum secara demokratis, hal ini juga 

sudah sangat jelas tertuang dalam Perubahan UUD 1945 yang cukup 

mendasar yaitu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Pernyataan ini membuka pandangan serta paradigma 

terhadap proses seleksi dan penggantian pimpinan nasional dan daerah 

serta pejabat publik secara demokrasi melalui sistem Pemilu dan 

seleksi yang sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri, demokrasi 

yang lebih luas akan memudahkan kita mengambil manfaat kebaikan 

demokrasi itu sendiri sehingga kampaye “Pemilu Berintegritas” akan 

dapat memberi kemajuan tatanan sistem kekuasaan yang saling 

menguatkan terutama antara kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam 

koridor Suprimasi hukum tentunya. 

Dalam Pemilu di Indonesia, partai politik mempunyai peran 

sentral dalam proses tersebut. Partai politik inilah yang berperan 

menyodorkan kandidat pejabat politik. Hal ini memang merupakan 

salah satu fungsi partai untuk menyiapkan calon pejabat politik. Peran 

sentral partai politik ini kemudian menjadikan partai politik sebagai 

kendaraan utama dalam mendapatkan jabatan politik. Oleh karena itu, 

kemudian muncul juga tuntutan untuk menerapkan liberalisasi politik 

di Indonesia pada masa reformasi. Hal ini kemudian diakomodasi 

dengan sebuah kebijakan yang longgar dalam pendirian partai politik, 

akibatnya muncul banyak partai politik dalam era reformasi. 

Pemilu tentunya ditujukan untuk mendapatkan pemerintahan 

yang legitimate dan demokratis. Untuk menopang hal ini, tentu saja 

harus memperkuat basis pemilu itu sendiri, yaitu partai politik. Oleh 
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karena itu, partai politik kemudian diberikan peran yang luas pada 

masa ini. Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat untuk 

kemudian diagregasi, oleh partai, dan diagendakan menjadi kebijakan 

publik, oleh parlemen. Selepas rezim Orde Baru, Pemilu dengan 

diyakini sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses 

demokratisasi di Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 1999, berlaku 

Undang Undang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu. Kedua 

Undang Undang tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan Pemilu yang 

relatif bebas dan demokratis di Indonesia. 

Setelah itu terbentuk pemerintahan baru yang kendatipun 

berkuasa di tengah hingar bingar politik, tetapi akhirnya berhasil 

mengadakan Pemilu berikutnya pada tahun 2004 yang juga terhitung 

bebas dan demokratis. Keyakinan akan Pemilu sebagai instrumen 

demokrasi bukan hal baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Bahkan 

di era Orde Baru pun tetap melaksanakan Pemilu secara berkala 

sebagai wujud pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Kendatipun 

pelaksanaannya jauh dari kaidah demokrasi, namun Pemilu telah 

menjadi instrumen terpenting yang membentuk keyakinan dan tradisi 

politik pada seluruh rakyat Indonesia akan signifikasi Pemilu dalam 

kehidupan demokrasi. 

Pemilu menjadi instrumen penting bagi negara yang menganut 

paham demokrasi. Tak heran bila selepas Orde Baru rakyat tetap 

menunjukkan sikap antusiasnya dalam mengikuti Pemilu. Tahun 2014 

merupakan pemilu keempat yang dilaksanakan pada masa reformasi. 

Penyelenggaraan pemilu ini secara umum dapat dikatakan berjalan 

dengan lancar dan aman. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam upaya evaluasi untuk perbaikan 

penyelenggaraan pemilu ke depan. Salah satu hal yang patut dikritisi 

adalah terkait dengan tujuan pemilu sebagai upaya legal untuk 

penyederhanaan sistem kepartaian. Secara legalitas hal tersebut 

diupayakan dengan cara menaikkan Parliamentary Threshold (PT) 

menjadi 3,5%. Namun fakta yang terjadi justru Pemilu 2014 

menghasilkan 10 partai politik di parlemen. Hal ini sangat kontras 

dengan Pemilu 2009 dengan PT 2,5% yang menghasilkan 9 partai 

politik di parlemen. 
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Selain itu hubungan antar Legislatif dan Eksekutif juga harus 

mendapat perhatian lebih. Negara yang manganut sistem presidensial 

akan menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai 

Kepala Pemerintahan, dengan demikian kedudukan Presiden 

merupakan kedudukan yang kuat didalam menjalankan sistem 

permerintahan. Akan tetapi dalam konteks Negara Indonesia 

kedudukan Presiden yang sangat strategis tersebut justru bertolak 

belakang dimana Presiden tidak dapat bertindak cepat dalam 

mengambil keputusan hal ini diakibatkan perhitungan politik dengan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika presiden tidak 

memperhitungkan dinamika politik yang ada dalam keanggotaan DPR 

maka dapat berakibat terjadinya kegaduhan politik. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa peristiwa politik di awal-awal masa 

pemerintahan hasil Pemilu 2014. Kegaduhan pemilihan pimpinan 

DPR dan MPR merupakan gejala awal dari hiruk-pikuknya politik di 

parlemen. Di samping itu, kegaduhan lainnya adalah terkait dengan 

proses pencalonan Kapolri yang menyita waktu dan energi panjang. 

Kondisi demikian merupakan cerminan dari efektifitas sistem 

presidensil kita yang sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan 

sistem kepartaian yang ada. 

Pada aspek lainnya adalah terkait dengan sistem pemilu 

legislatif yang memakai sistem proporsional daftar terbuka. Sistem ini 

secara nyata telah membuka secara lebar pertarungan di tingkat akar 

rumput. Ketatnya kontestasi tersebut juga berpengaruh pada strategi 

kampanye yang lebih menitikberatkan pada kemampuan calon 

legislatif dari pada partai politik. Akibatnya adalah sebuah fenomena 

politik uang yang berjalan secara masif di level akar rumput. Ini 

merupakan salah satu ekses dari diterapkannya sistem proporsional 

daftar terbuka. 

Oleh karena itu, berbagai fakta di atas harus dijadikan sebuah 

bahan evaluasi bagi institusionalisasi pemilu ke depan. Momentum 

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersama dalam satu 

waktu dan diatur di dalam satu undang-undang harus dipersiapkan 

secara matang. Sebuah pelembagaan pemilu secara legal dengan 
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kepentingan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana serta 

menjamin efektifitas penyelenggaraan sistem presidensiil haruslah 

dijadikan landasan utama dalam proses institusionalisasi tersebut. 

Kondisi tersebut yang kemudian menginisiasi bagi pelaksanaan kajian 

terkait pelembagaan pemilu ke depan. Sehingga proses demokrasi 

pada Pemilihan Umum 2019 diharapkan akan menghasilkan 

pemerintahan yang legitimate, yang dapat membawa alam perubahan 

kealam demokrasi. Selain itu, pemilu sendiri diyakini merupakan 

sebuah instrumen manajemen konflik. Dengan pemilu tersebut maka 

proses pergantian elit politik akan lebih baik dan diharapkan 

berlangsung aman dan demokratis tanpa adanya gejolak yang dapat 

mengganggu keutuhan NKRI. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Sistem kepartaian yang dianut oleh negara Indonesia, suatu 

tinjauan kelebihan dan kekurangannya. 

2. Sistem Pemilihan Umum seperti apa yang akan diterapkan pada 

Pemilihan Umum Serentak 2019 ? 

 

TUJUAN PENULISAN 

1. Mengetahui dan memahami sistem kepartaian yang dianut oleh 

negara Indonesia. 

2. Mengidentifikasi dan memahami Sistem Pemilihan Umum terbaik 

pada Pemilihan Umum 2019 

  

MANFAAT PENULISAN 

Makalah ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai sistem kepartaian dan Sistem Pemilihan 

Umum yang di terapkan di Indonesia. Penulisan makalah ini dapat 

dijadikan sebuah referensi atau acuan bagi pembaca dalam memahami 

sistem kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di suatu negara 

khususnya di Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan berpolitik 

sehari-hari . 
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PARTAI POLITIK DI INDONESIA 

Ada banyak definisi mengenai partai politik
1
. Carl J. Friedrich, 

memaparkan yang dimaksud partai politik, adalah: Sekelompok 

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
2
 

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik, disebutkan bahwa partai politik adalah “organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sementara itu fungsi partai politik berdasarkan UU No.2 tahun 

2008 tentang Partai Politik adalah bahwa partai politik berfungsi 

sebagai sarana : 

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; 

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

 

                                                           
1 Badan Pengawas Pemilu.2015.Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem 

Presidensil.Jakarta.Hal.6. 
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta,1995, hlm.21 
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Dalam sejarahnya, Partai Politik telah 11 kali mengikuti 

Pemilihan Umum sejak tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu 

pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini 

merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 

1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan 

pendirian partai-partai politik di Indonesia. Landasan hukum Pemilu 

1955 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 

4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih 

anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). 

Sistem yang digunakan adalah proporsional. Pada Pemilu 1955, ada 

dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 

September 1955. Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada 

tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR 

diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 

43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk 

pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 

37.837.105 suara.Partai pemennag pada Pemilu ini yait PNI, Partai 

Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama. Pada Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden langsung penetapan oleh Panitia Persiapan 

kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menetapkan Soekarno sebagai 

Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 

Pada Pemilu tahun 1971 memilih Anggota DPR, DPD dan 

DPRD yang diikuti 10 Parpol. Pada Pemilu ini Partai Pemenang yaitu 

Golkar, NU dan PNI. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

juga tidak dilaksanakan tapi langsung penetepan Soeharto sebagai 

Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Wakil Presiden 

lewat penetapan oleh MPR RI. Paa Pemilu tahun 1977 s/d 1997 

Pemilu diikuti oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar, PPP dan PDI serta 

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh penetapan MPR. 

Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah bergantinya Orde Baru 

menjadi Era Reformasi. Pada Pemilu ini dilaksanakan oleh 48 Partai 

Politik. Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh MPR. Pada 

pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh 

Rakyat. Pada Pemilu ini diikuti oleh 24 Partai Politik. 
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Pada Pemilu 2009 terjadi pembengkakan jumlah Partai Politik 

menjadi 38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh. 

Sedangkan pada Pemilu 2014 terjadi penyusutan jumlah Partai Politik 

akibat Electoral treshold menjadi 12 Partai politik Nasional dan 3 

Partai Lokal Aceh. 

Dari Sejarah diatas, Jumlah Partai Politik mengikuti Pemilihan 

Umum terus berubah. Maka secara logika sistem kepartaian bukan 

kondisi yang statis, akan tetapi dapat berubah. Perubahan sistem 

kepartaian dapat dilihat dari beberapa indikator (Lane dan Ersson 

dalam Politics and Society in Western Europe 1994), yaitu: 

a) Total volatilitas: perubahan agregat suara antar pemilu 

b) Polarisasi: jarak ideologi antar partai 

c) Jumlah efektif partai dan indeks fraksionalisasi: sebuah 

ukuran yang agak berbeda (berhubungan sangat tinggi) atas 

jumlah bobot partai dengan kursi mereka di parlemen 

d) Disproporsionalitas  elektoral:  perbedaan  antara  pembagian  

kursi   dengan perolehan suara partai Jumlah dimensi-dimensi 

isu: sebuah indikator struktur pembilahan dalam sebuah 

sistem. 

 

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK YANG 

BERKUALITAS 

Sistem   kepartaian   berhubungan   erat   dengan   stabilitas   

dan   instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatilibilitas 

sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai 

sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk 

semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensiil maupun sistem 

parlementer. 

Sedangkan sistem mulit partai hanya cocok pada sistem 

parlementer. Sistem multi partai dengan sistem presidensiil dianggap 

kombinasi yang tidak sesuai. Sistem multi partai dalam pemerintahan 

presidensiil berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas 

demokrasi (Mainwaring,1993). Mainwaring menyebutkan tiga alasan 

utamanya, yaitu pertama, presidensiil multi partai cenderung 
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menghasilkan imobilitas dan jalan buntu (deadlock) eksekutif-

legislatif yang kemudian membuat destabilitas demokrasi. Imobilitas 

dan deadlock ini disebabkan oleh dua hal yaitu: 

1) Sistem presidensiil dapat menghasilkan pemerintahan minoritas 

(minority government) dan kekuasaan eksekutif lemah, di mana 

kondisi ini menyebabkan imobilitas. Presidensiil tidak menjamin 

bahwa pemenang pemilu eksekutif juga memperoleh kursi 

mayoritas di parlemen. Jika presiden berasal dari partai minoritas 

di parlemen maka presiden akan kesulitan mensukseskan agenda-

agenda yang membutuhkan dukungan parlemen. 

2) Sistem presidensiil kurang mampu menyelesaikan persoalan 

ketika persoalan itu muncul. Pada presidensiil, masa pemilu dan 

jabatan presiden sudah ditetapkan serta adanya pemisahan 

kekuasaan menjadikannya tidak memiliki jalan keluar yang 

terlembaga untuk menghindari jalan buntu. Presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen dan tidak dapat melaksanakan pemilu 

yang dipercepat. Presiden kemudian seperti menjadi bebek 

lumpuh (lame duck). Sementara itu parlemen juga tidak dapat 

melengserkan Presiden kecuali dengan pemakzulan dengan syarat 

yang berat. Dalam banyak kasus Presiden kemudian berusaha 

mencari jalan keluar ekstra konstitusional. Beberapa langkah yang 

ditempuh di antaranya adalah amandemen konstitusi untuk 

memperluas kekuasaannya, mengeluarkan dekrit, atau 

memobilisasi massa untuk menekan parlemen. 

Kedua, multi partai menghasilkan polarisasi ideologi dari para 

bipartai. Ketiga, dalam presidensiil multi partai kesulitan membangun 

koalisi inter partai. Namun demikian bukan berarti dalam sistem 

presidensiil tidak terbentuk koalisi. Koalisi dalam presidensiil tetap 

ada, tetapi koalisi yang terbentuk sangat rentan dan tidak mampu 

menciptakan disiplin partai untuk meminta dukungan legislatif kepada 

pemerintah.
3
 

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan 

                                                           
3 Bawaslu,2015.Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensil.Hal.15 
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memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-

kebijakan mereka. Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan 

Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi 

partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan 

wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti 

oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman 

yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di 

dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa. Pada 

umumnya, tujuan partai politik adalah untuk menampung pendapat 

rakyat dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Mengembangkan 

kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun pada kenyataanya, partai politik hanya dijadikaan sebagai 

jalan seseorang untuk menggapai suatu kekuasaaan politik. Semakin 

banyak partai poltik maka semakin sulit terwujudnya sistem 

presidensialisme, pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini 

mengingat keputusan strategis melalui Undang-Undang harus 

diputuskan bersama Presiden dan DPR. Bila banyak partai politik 

maupun fraksi partai politik di Parlemen, maka pengambilan 

keputusan semakin tidak efektif. Alhasil dibutuhkan koalisi besar 

partai pendukung pemerintahan yang rentan bersifat transaksional. 

Sistem multi partai akan cenderung melahirkan Presiden minoritas 

yang minim dukungan parlemen dan membahayakan sistem 

Presidensial. Apalagi dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR 

diberikan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang bisa 

saja dijadikan pintu ancaman. Oleh karena itu, penyederhaaan partai 

politik harus dilakukan.Tujuannya ialah untuk meminimalisir biaya 

politik dan lebih mengefektifkan kinerja dan produk parpol. 

Di Indonesia, hal ini sangat mungkin dilakukan karena UUD 

NKRI Tahun 1945 tidak menentukan sistem kepartaian apa yang 

dianut, karena sistem kepartaian memang bukanlah hal yang prinsipil 

dalam bernegara dan dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika 

masyarat. Penyederhanaan partai politik bukan hanya diukur dengan 

jumlah partai politik di parlemen,tetapi sejauh mana keterlibatan 

partai politik dalam menentukan kebijakan. 
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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau 

menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia. Antara lain, 

menaikkan syarat electoral threshold menjadi 5 %. Cara ini dilakukan 

melalui pengaturan persyaratan yang lebih berat bagi partai politik 

untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini diperlukan supaya partai politik 

yang menjadi peserta pemilu benar-benar merupakan partai yang 

sudah siap dan mapan serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat. 

Selain itu Seleksi Partai politik menjadi peserta Pemilu 

kewenangannya ada di KPU mengingat KPU memiliki dokumen sah 

tentang persyaratan p, hasil perolehan suara dan jumlah kursi untuk 

menentukan electoral threshold. 

Rekayasa penyederhanaan partai politik tidak seharusnya hanya 

didasarkan pada peningkatan ambang batas di Parlemen. Apalagi 

dipastikan upaya untuk meningkatkan ambang batas akan alot dalam 

pembicaraan di DPR. Untuk itu, revisi UU Pemilu 2019 nanti 

dirancang agar tidak jatuh pada lubang yang sama dan mampu 

mempercepat penguatan presidensialisme.Sementara itu peluang 

untuk memperkuat sistem presidensial dalam pemilu mendatang lebih 

terbuka. Hal ini mengingat, pemilu 2019 akan dilaksanakan serentak 

antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden sesuai putusan 

Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari 2014 Meski akan ada banyak 

golongan yang menentang sistem penyederhanaan partai, dan 

menganggap hal tersebut merupakan suatu kemunduran demokrasi. 

Menurut saya hal itu tidak benar, karena sejatinya 

Penyederhanaan partai dimaksudkan agar antara partai politik 

pemenang dan presiden terpilih sejalan (presiden terpilih diusung 

partai politik pemenang). Selain itu, koalisi pengusung presiden juga 

telah terbentuk sejak awal, sehingga diharapkan telah memiliki blok 

koalisi yang seirama (seideologi). penyelenggaraan pemilu serentak 

juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar-menawar 

politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat. Sehingga, di masa 

mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik 

untuk kepentingan jangka panjang. 
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MEWUJUDKAN PARTAI POLITIK YANG BERKUALITAS 

Salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai indikator 

pelembagaan partai politik yang berkualitas adalah terkait proses 

rekruitmen dan kaderisasi. Dalam proses rekruitmen tersebut dapat 

dilihat apakah partai politik masih bersifat oligarkhis atau demokratis. 

Proses rekruitmen ini setidaknya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 

sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah 

tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahap 

penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan 

permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang 

dinominasikan. Sedangkan tahap terakhir yang menentukan siapa 

yang memenangkan pemilu. Dalam proses rekruitmen tersebut, 

terdapat setidaknya 4 (empat) hal penting bagaimana 

pengorganisasian partai politik, yaitu: siapa kandidat yang dapat 

dinominasikan (candidacy)?, Siapa yang menyeleksi (selectorate)?, 

Dimana kandidat diseleksi? dan Bagaimana kandidat diputuskan?. 

Kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan 

sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki 

jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang 

loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji 

lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah 

partai politik. Apalagi Partai NasDem yang masih berusia muda dalam 

usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik 

berbangsa dan bernegara. 

Pendanaan oleh APBN/APBD diperlukan dalam memberikan 

pendidikan pelatihan bagi kader Partai Politik melalui jalur pendidikan 

dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga independen sehingga 

outpu yang dicapai akan maksimal serta pendanaan yang digunakan 

dapat di audit secara akuntabel. 
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SISTEM PEMILU LEGISLATIF 2019 

Dalam draf Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang 

diusulkan Pemerintah ke DPR, di pasal 138 dan 401, pemerintah 

mengusulkan diterapkannya sistem proporsional tertutup untuk 

menentukan calon anggota legislatif terpilih pada pemilu legislatif 

2019. Usulan tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra . Pasal 401 

RUU Pemilu itu menyebutkan bahwa pemenang ditentukan 

berdasarkan nomor urut, bukan suara terbanyak. 

Dalam draf Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang 

diusulkan Pemerintah ke DPR, di pasal 138 dan 401, pemerintah 

mengusulkan diterapkannya sistem proporsional tertutup untuk 

menentukan calon anggota legislatif terpilih pada pemilu legislatif 

2019. Usulan tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra . Pasal 401 

RUU Pemilu itu menyebutkan bahwa pemenang ditentukan 

berdasarkan nomor urut, bukan suara terbanyak. 

Sistem proporsional terbuka sudah dilaksanakan dalam dua kali 

pemilu, yakni pemilu 2009 dan pemilu 2014. Usulan untuk kembali 

kepada sistem proporsional tertutup perlu kajian mendalam, apalagi 

pasal itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

yang telah memutuskan lolosnya calon anggota legislatif berdasarkan 

suara terbanyak. Putusan MK itu sifatnya final and binding (mengikat)  

Sistem proporsional tertutup itu adalah kemunduran dalam 

berdemokrasi. Kita sudah 18 tahun berdemokrasi secara terbuka. Inti 

demokrasi itu adalah rakyat berdaulat dan berkuasa. Pemerintah dan 

DPR sebaiknya jangan mereduksi hak pilih yang diberikan kepada 

rakyat. 

Inti demokrasi itu sejatinya ada pada rakyat. Rakyat tidak mau 

lagi memilih wakil-wakil mereka di parlemen seperti membeli kucing 

dalam karung. Biarlah rakyat yang menentukan pilihannya sendiri. 

Yang terbaik untuk rakyat, itu yang terbaik untuk negeri ini. 

Anggapan yang menyebutkan sistem proporsional terbuka cenderung 

menghabiskan dana besar dan mereka yang lolos ke parlemen jarang 

yang memahami ideologi partai, itu pandangan yang keliru. 

Penerapkan sistem proporsional terbuka itu tidak selamanya 
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membutuhan modal besar untuk menang. Nyatakan tidak semua 

pengusaha kaya yang menjadi calon bisa lolos ke parlemen. 

Sistem proporsional terbuka menghadirkan kompetisi secara 

terbuka bagi masing-masing calon anggota legislatif. Dengan sistem 

proporsional terbuka itu para calon diharuskan untuk berpikir sekreatif 

mungkin agar bisa meloloskan diri ke Senayan. Selain itu, sistem 

proporsional terbuka itu menempatkan seluruh calon dalam posisi 

setara, artinya tidak satu pun ada yang diistimewakan oleh pengurus 

atau ketua umum partai. Sistem proporsional terbuka ini memperkecil 

ruang subjektivas pengurus partai politik dalam menentukan kader 

yang disukainya untuk bisa duduk di parlemen. 

Dengan sistem proporsional terbuka, siapa yang akan duduk di 

parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. 

Sistem proporsional terbuka, menjamin dan memastikan suara rakyat 

menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. 

Sementara sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh. Partai 

menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen 

setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. 

Kita perlu mengingatkan kepada pemerintah dan wakil-wakil 

parpol yang duduk di Senayan bahwa setiap aturan yang dibuat itu 

pasti ada plus dan minusnya. Bila pengurus parpol khawatir terhadap 

terpilihnya calon anggota legislatif yang instan karena ketokohannya 

di masyarakat, tidak berarti sistem yang sudah dibangun ini harus 

diganti. Parpol bisa membuat aturan internal dengan cara 

mengharuskan calon anggota legislatif (caleg) menjadi kader partai 

minimal 5 (lima) tahun sebelum masa pemilihan. Hal itu tentu 

berguna supaya partai politik tidak hanya menjadi sarana bagi orang-

orang yang hanya bermodalkan popularitas semata. Dengan aturan 

internal seperti itu, caleg pun akan dipaksa untuk memiliki karya 

kepada calon pemilihnya sebelum ikut pemilu legislatif. Cara tersebut 

juga akan meminimalisir praktik transaksional dalam pemilu. Dengan 

begitu masyarakat memilih caleg karena paham hasil kerjanya, bukan 

sekadar popular. 

Untuk mengakomodir kelebihan dan kekurangan sistem tersebut 

maka kami mengusulkan Sistem proporsional semi terbuka, dimana 
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calon “jadi” sudah ditetapkan dengan menempati nomor urut 1 dan 

atau 2, untuk no urut berikut adalah bersifat terbuka dengan suara 

terbanyak, jika parpol memperoleh 5 kursi maka 2 kursi adalah 

kewenangan parpol dan 3 kursi hasil seleksi terbuka. Sehingga alur 

pengkaderan partai berjalan namun disisi lain keinginan rakyat untuk 

menentukan pilihan alternatif yang juga tersedia dalam daftar calon 

usulan parpol dengan kelebihan dan kekurangannya. 

Terkait calon anggota DPD yang mencalonkan diri atas nama 

daerah kami berpendapat harus mengundurkan diri dari partai politik 

minimal 5 tahun sebelum pemilihan hal ini untuk menjaga 

kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan daerah. 

 

KESIMPULAN 

Salah satu tujuan dari pemilu, seperti yang tertuang di dalam 

Undang-undang adalah untuk penyederhanaan partai dengan 

pembatasan yang memenuhi kreteria dan kualitas tertentu 

sebagaimana persyaratan untuk partai peserta pemilu. Akan tetapi, 

apabila dilihat dari jumlah partai politik hasil pemilu, dapat dikatakan 

pemilu 2014 masih belum ideal untuk menuju penyederhanaan partai 

politik, yaitu multi partai sederhana. Penaikan ambang batas menjadi 

3,5% tidak menurunkan jumlah partai politik di parlemen. Hasil 

pemilu 2014 justru menambah jumlah partai politik di parlemen 

menjadi 10 partai. Hal ini berbanding terbalik dengan pemilu 2009 

yang justru menempatkan 9 partai politik diparlemen dengan PT yang 

hanya 2,5%. Artinya bahwa terdapat variabel lain yang justru secara 

efektif bekerja dalam proses penyederhanaan partai politik. Sehingga 

pada Pemilu mendatang perlu peningkatan baik Electoral Threshold 

maupun Presidential treshold. Hal ini selain lebih fokus dan seleksi 

secara pra Pemilu semakin berkembang guna menjadikan calon 

pimpinan menjadi lebih berkualitas dengan harapan seleksi kader 

partai pra Pemilu oleh parpol dilaksanakan secara baik dan demokratis 

dan rakyat dapat fokus memilih wakil-wakilnya. Disisi lain pendanaan 

yang dikeluarkan akan menjadi efisien. Sehingga asas efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan Pemilu tersebut dapat terwujud. 
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Sistem proporsional juga harus dapat mengakomodir 

kewenangan parpol menjadikan calon terbaik mereka melalui sistem 

pengkaderan yang sudah mapan serta calon alternatif yang dipilih 

partai untuk memenuhi harapan masyarakat secara luas, maka 

pemikiran ini dapat dituangkan menjadi sistem Proporsional semi 

terbuka dengan harapan proses pengkaderan di Partai terus tumbuh 

namun keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan 

wakil-wakilnya di dewan dapat terwujud secara bersamaan. 

Pengkaderan di Partai Politik harus didukung pemerintah 

melalui pemberian dana APBN/APBD, dengan pola pemberian dalam 

bentuk fasilitasi penunjang kemampuan dan pendidikan para kader 

secara berkelanjutan terkait kualitas SDM parpol itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.m

pr
.g

o.
id



30 Partai Politik dan Pemilu 

 

PRESIDENTIAL THRESHOLD 

DALAM PEMILU SERENTAK 2019 

 

Oleh: Agus Ngadino, S.H.,M.H. 

  

  

PENDAHULUAN 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cerminan dari 

negara hukum demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional 

negara dengan tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara 

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

sekali ini diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas Dasar tersebut Mahkamah 

Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 mengabulkan 

permohonan pemohon yaitu Effen di Gazali untuk sebagian dalam 

pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang melalui putusan ini 

pemilihan umum diselenggarakan secara serentak dan diberlakukan 

pada Pemilu tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa mekanisme 

presidential threshold untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil 

Presiden harus memenuhi Pasal 9 yang berbunyi: “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan 

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

kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara 

sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Kenyataan bahwa Pemilu 2019 

dilaksanakan secara serentak tidak lagi memungkinkan mekanisme 

persyaratan ambang batas suara yang diperoleh dalam pemilu anggota 

DPR, yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Pilpres menjadi 
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persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk 

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Namun, keputusan MK yang menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 

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

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden bertentangan dengan UUD 1945, tak lantas berarti bahwa 

Pasal 9 Undang-Undang a quo juga bertentangan dengan UUD 1945. 

Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No.42 

Tahun 2008, MK mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan 

Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan 

umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan 

suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk 

Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 

1945. 

Penyelenggaraan Pemilu secara serentak yang berimplikasi 

terhadap adanya permasalahan terkait mekanisme penyelenggaraan 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam hal 

penerapan presidential threshold, memunculkan pertanyaan masihkah 

relevan presidential threshold diterapkan dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak? 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah mengenai kelemahan dan kelebihan penerapan 

presidential threshold dalam pemilihan umum serentak 2019. 

  

KELEMAHAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM 

PEMILU SERENTAK 2019 

Pertama, Presidential Threshold dalam Pemilu serentak dapat 

dikatakan tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 dan beberapa teori-

teori hukum. Pemilihan umum adalah merupakan conditio sine 

quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih 

seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan 

suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau 
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aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga 

negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara 

hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta 

menjalankan penyelenggaraan negara. Pemilu terdiri atas Pemilu 

untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) serta Pemilu 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dikenal ambang batas 

(Presidential Threshold). 

Berdasarkan penafsiran hukum dari pakar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra, Ketentuan 

Presidential Threshold tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 

6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum”. 

Pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan bahwa hanya 

partai politik peserta pemilu saja yang berhak mengajukan pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik tersebut boleh 

mengusulkan secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan 

partai politik peserta pemilu lainnya (koalisi). Atau sederhananya, 

ketika suatu partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh 

KPU, maka partai politik tersebut berhak mengajukan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden, baik itu sendiri atau gabungan. Perihal 

sendiri atau gabungan merupakan kebijakan strategi tersendiri di 

internal partai politik dalam menghimpun dukungan rakyat. 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 9 UU Pilpres malah mempersulit 

partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Adapun Teori Stufenbau menurut Hans Kelsen telah 

menempatkan kedudukan Grund Norm-Konstitusi, dalam hal ini UUD 

NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Untuk Presidential 

Threshold sendiri, sesungguhnyaPasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 

telah menyatakan bahwa "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang". 

Ketentuan pasal ini dimaksudkan agar tidak ada ketentuan lain yang 
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posisinya sejajar atau memberikan ruang penambahan 

syarat/ketentuan yang diatur di ayat-ayat dalam Pasal 6A. Hal tersebut 

tentunya sejalan dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, 

yaitu aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih 

rendah, atau hierarkis. 

Sehingga dapat disimpulkan, penambahan syarat/ketentuan 

untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selain dari yang 

pengaturan dalam Pasal 6A yang bukan merupakan syarat teknis 

adalah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, Teori Stufenbau Kelsen 

dan Azas Lex Superior derogat Lex Inferior. 

Kedua, Presidential Threshold merupakan salah satu cela untuk 

melanggengkan Oligarki Partai Politik. Sejarah mencatat, penguasa 

Indonesia pernah menerapkan kebijakan fusi dan penyederhanaan 

partai yang cenderung mendukung peraksasaan partai besar dan 

mengerdilkan partai-pertai kecil. Adapun sistem kepartaian 

hegemonik ini pernah terjadi pada masa Orde Baru, dimana kebijakan 

penguasa pada saat itu tidak membuka ruang kompetisi formal dalam 

kekuasaan dengan membiarkan partai hidup tetapi memarginalkan 

peranannya. Selama era Orde Baru, terjadi penggabungan partai yang 

didasarkan kebijakan penguasa sehingga hanya terdapat dua partai 

politk (PPP dan PDI) serta kekuatan pendukung penguasa (Golkar). 

Golkar menjadi kekuatan hegemonik, sementara PPP dan PDI hanya 

partai satelit. 

Sistem hegemonik ini kemudian diwariskan hingga sekarang 

dengan keberadaan oligarki partai politik yang menjadi ciri khas 

kehidupan politik Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru. 

Hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang kuat 

di partai politik. Kuatnya cengkraman oligarki elite di partai politik 

memengaruhi proses politik di internal partai karena kebijakan 

strategis partai kerap hanya diselesaikan segelintir elite. Presidential 

Threshold cenderung melanggengkan oligarki ini dengan memberikan 

keuntungan bagi partai besar untuk dapat menentukan calon presiden, 

dan menutup kesempatan bagi partai kecil untuk dapat memiliki calon 

presidennya sendiri. 
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Ketiga, Penerapan Presidential Threshold jelas tidak memiliki 

urgensi apapun, selain ketakutan yang tidak beralasan bahwa calon 

Presiden akan membludak tanpa adanya Presidential Threshold. 

Apalagi Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem 

parlementer, yang kekuasaaan pemerintahan dapat begitu cepat jatuh 

akibat minimnya dukungan DPR. Konstruksi pemakzulan Presiden 

dan atau Wakil Presiden, tidak dapat serta merta dilakukan oleh DPR 

hanya karena perbedaan pendapat atau lemahnya dukungan terhadap 

pemerintah, karena untuk pemberhentian Presiden dan atau Wakil 

Presiden hanya dapat terjadi jikalau terbukti melakukan korupsi, 

penyuapan, pengkhianatan terhadap negara perbuatan tercela atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden /Wakil Presiden. Proses 

pembuktian tersebut juga mengggunakan pisau bedah yang paling 

tinggi yaitu UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 

  

KELEBIHAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM 

PEMILU SERENTAK 2019 

Pertama, penerapan Presidential Threshold dapat memberikan 

dampak positif terhadap jalannya pemerintahan. Indonesia yang 

menganut sistem presidensial dihadapkan pada tantangan multipartai 

yang tak lazim pada sistem presidensial. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 

sebagaimana disebutkan di atas memberikan ruang terbentuknya 

koalisi atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya Presidential 

Threshold, siapapun pasangan calon yang berhasil menjadi Presiden 

dan Wakil Presiden berdasarkan pilihan rakyat akan mendapatkan 

dukungan yang cukup besar dari partai atau gabungan partai 

pengusungnya. Sedangkan tanpa adanya mekanisme Presidential 

Threshold sangat mungkin terjadi pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang terpilih berasal dari partai minoritas yang tidak mampu 

memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan 

diambil pemerintah. Sekalipun minimnya dukungan parlemen 

terhadap pemerintah tidak mungkin menjadi alasan pemakzulan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, perlulah dipahami bahwa 

kegaduhan politik yang mungkin terjadi akan memperlambat jalannya 
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pemerintahan dan hal ini akan berdampak buruk terhadap kemajuan 

bangsa Indonesia, dan bahkan akan sangat rentan terjadi deadlock 

antara eksekutif dan legislatif. 

Kedua, untuk membatasi banyaknya calon presiden dan wakil 

presiden pada pemilu serentak 2019. Partai politik merupakan cermin 

kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya 

kemerdekaan berfikir serta kebebasan berekspresi. Oleh karena itu 

kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi 

melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional. Berkaca 

pada Pemilu pertama di era reformasi yaitu Pemilu 1999 dimana 

terjadi ledakan euforia dari seluruh rakyat Indonesia untuk turut ambil 

bagian dalam pelaksanaan demokrasi, terlihat bahwa dalam 

menanggapi suatu perubahan terdapat kebiasaan perayaan yang 

berlebihan. Menurut catatan Kompas, pasca orde-baru terdapat 184 

partai yang didirikan hingga tahun 1999. Dari jumlah itu, 148 partai 

mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM, dan 141 

diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Setelah 

melalui proses verifikasi dihasilkan 48 partai politik yang memenuhi 

persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu pada tahun 1999. 

Pemilu 1999 yang merupakan pemilu dengan jumlah partisipasi 

partai politik terbanyak merupakan gambaran nyata bahwa bukan 

tidak mungkin hal yang sama akan terjadi pada Pemilu 2019, tentu 

bukan banyaknya parpol yang akan ikut ambil bagian, namun hal ini 

terkait dengan akan membludaknya pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden apabila tidak adanya presidential threshold dalam 

Pemilu serentak 2019. 

Seperti yang kita ketahui pada Pemilu 2014 lalu, banyak 

bermunculan nama-nama bakal calon Presiden yang berambisi 

menduduki jabatan tersebut namun akhirnya tumbang. Tokoh-tokoh 

seperti Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Wiranto dari Partai 

Hanura, Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (PBB), 

Suryadharma Ali dari Partai Persatuan Pembangunan telah terlebih 

dahulu menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai calon 

Presiden. Namun, setelah pemilihan umum legislatif selesai digelar, 

mereka mengurungkan niatnya akibat dari kegagalan partainya untuk 
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mencapai batas suara/kursi yang diperlukan agar bisa mencalonkan 

seorang Presiden (presidential threshold). 

Adapun dengan dihapuskannya mekanisme presidential 

threshold dalam Pemilu serentak 2019 akan mengakibatkan setiap 

parpol peserta pemilu berlomba-lomba mencalonkan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden-nya masing-masing. Sehingga dapat 

dibayangkan jika jumlah parpol nasional yang mengikuti Pemilu 2019 

sama dengan Pemilu 2014 dengan asumsi tidak bertambahnya parpol 

baru, maka terdapat 12 Partai Politik dan tanpa adanya presidential 

threshold akan muncul 12 pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang akan membuat rakyat bingung dan pelaksanaan Pilpres 

menjadi tidak maksimal. 

Ketiga, Presidential Threshold dalam Pemilu serentak 2019 

mampu menciptakan koalisi yang lebih baik. Koalisi merupakan suatu 

keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam proses politik bangsa 

yang menganut sistem multipartai. Ada banyak alasan bagi partai 

politik melakukan koalisi. Alasan koalisi dapat dikualifikasi menjadi 

dua bagian utama yaitu koalisi taktis dan koalisi strategis. 

Koalisi taktis tercipta lebih dikarenakan kentalnya keputusan 

oligarki elit kekuasaan tertinggi partai, cenderung menyampingkan 

anspirasi konstituen partai di basis massa, tanpa memperhatikan visi 

dan ideologis dari partai politik yang bergabung dan model ini sangat 

tidak konsisten untuk berfikir dan bertindak dalam memenuhi 

harapan-harapan rakyat. Sedangkan koalisi strstegis dibangun untuk 

pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari 

koalisi strategis biasanya ada dua yaitu, pertama, secara bersama-sama 

membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Kedua, membagi 

kekuasaan yang adil dan demokratis untuk tujuan pemenuhan 

harapan-harapan rakyat. 

Dalam pelaksanaan Pemilu 2014 terlihat bahwa untuk 

memenuhi presidential threshold pasca pemilihan umum legislatif, 

hampir semua parpol berbondong-bondong melakukan pendekatan 

politik dan membentuk koalisi taktis dalam waktu yang singkat tanpa 

adanya kesamaan visi dan misi. Adanya Putusan MK No. 14/PUU-

XI/2013 yang memutuskan pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan 
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secara serentak secara tidak langsung akan perbaikan mekanisme 

presidential threshold pada Pemilu 2014. Pemilu secara serentak tahun 

2019 dapat tetap menerapkan presidential threshold yaitu berdasarkan 

pada hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2014, yang berarti akan 

mendorong terciptanya koalisi yang lebih matang berdasarkan 

kesamaan ideolog, visi, misi, dan platform parpol. Sehingga melalui 

penerapan presidential threshold dalam Pemilu serentak 2019 parpol 

siap untuk membentuk koalisi yang solid sesuai dengan hakekat 

koalisi yaitu untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), 

mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable).  

  

PENUTUP 

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam 

pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, diputuskan bahwa Pasal 3 ayat 

(5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 

Undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti melalui putusan 

ini pemilihan umum diselenggarakan secara serentak dan 

diberlakukan pada Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. 

Mekanisme presidential threshold pada Pasal 9 UU a quo tidak 

lagi relevan jika diterapkan kembali pada Pemilu serentak 2019 

sehingga perlu adanya evaluasi terkait ambang batas suara pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden ini. Apabila presidential threshold masih 

ingin dipertahankan dalam Pemilu 2019, harus dilakukan perubahan 

yaitu melalui mekanisme baru yang dapat selaras dengan sistem 

Pemilu secara serentak yang berbeda dengan Pemilu 2014. 

Sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan Presidential 

Threshold dapat diterapkan dengan mengacu kepada hasil Pemilu 

sebelumnya, atau dengan perkataan lain parpol atau gabungan parpol 

yang dapat mencapai Presidential Threshold pada periode 

sebelumnyalah yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Sementara jikalau presidential threshold pada Pemilu serentak 

2019 akan dihapuskan terdapat kekhawatiran terutama terkait dengan 
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potensi membludaknya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang akan mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Melalui Pemilu 2019 

seharusnya babak baru sistem pemilihan umum di Indonesia harus di 

mulai, penghapusan presidential threshold banyaknya calon yang akan 

muncul tidak serta merta harus dilihat sebagai suatu masalah melaikan 

tantangan bagi KPU untuk Pemilu yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. 

Dapat diterapkan pula sistem simple mayority sebagaimana yang telah 

ditepkan pada Pilkada, dan mekanisme putaran kedua apabila tidak 

mencapai suara yang telah ditetapkan sehingga tidak ada keraguaan 

sebenarnya untuk meniadakan presidential threshold dalam Pemilu 

serentak 2019. 
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PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM 

PRESIDENSIIL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 

 

Oleh: Alexander Abdullah SH., M.Hum. 

  

  

LATAR BELAKANG 

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam masyarakat 

yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih 

besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran 

baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi 

pengalaman di beberapa dunia ke tiga menunjukkan pembentukan 

partai baru tidak akan banyak bermanfaat kalau sistem kepartaiannya 

sendiri tidak ikut diperbaharui. 

Biasanya kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu 

pada dua aspek. Pertama, kajian yang menyoroti sistem kepartaian 

berdasarkan aspek tipologi numerik (numerical typology), yaitu 

sejumlah partai yang dianutnya. Ke dua, kajian yang menyoroti sistem 

kepartaian berdasarkan basis pembentukan dan orientasi ideologisnya, 

yaitu antara partai inklusif dan eksklusif. Berbagai kajian mengenai 

sejumlah sistem kepartaian di dunia berdasarkan tipologi numerik 

menunjukkan, setiap sistem yang ada-partai tunggal, dwipartai, atau 

multipartai memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam 

hubungannya dengan tinggi-rendahnya indeks demokratisasi. Artinya 

tidak ada jaminan bahwa jumlah partai menentukan tingkat 

demokratisasi. 

Di satu sisi, kondisi seperti ini memang satu hal yang patut 

disyukuri sebagai perkembangan yang signifikan dalam demokratisasi 

Indonesia. Karena bagaimanapun juga penempatan peran legislasi 

yang lebih pada lembaga perwakilan rakyat adalah sebuah 

penempatan yang sudah tepat adanya mengingat bahwa Lembaga 

Legislatiflah yang dapat dikatakan representasi rakyat dan 

berkompeten mengungkapkan kehendak rakyat dalam bentuk undang-

undang. Kalaupun di sana terdapat sistem pemerintah sebagai partner 
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DPR dalam legsislasi, hal ini lebih pada penekanan diperlukannya 

fungsi pengawasan atau keseimbangan (checks and balancing system) 

antara cabang kekuasaan, selain Presiden merupakan kepala 

pemerintahan, pimpinan dari jajaran aparat birokrasi, yang dalam 

pemerintahan sistem modern memiliki kemampuan teknis dan fasilitas 

informasi yang sangat baik dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam 

sistem. 

Di sisi yang lain, berbanding terbalik dengan produktivitas 

Lembaga Legislatif dalam mengusung inisiatif RUU tersebut, sorotan 

ini muncul juga justru karena ketidakmampuan mayoritas anggota dan 

kekuatan politik yang ada di Lembaga Legislatif menangkap aspirasi 

yang berkembang di tingkat sistem. Dengan kata lain, tidak mampu 

merumuskan suara yang berkembang di tingkat sistem menjadi 

pertimbangan utama substansi suatu undang-undang. 

  

RUMUSAN MASALAH 

1. Apa kelebihan dan kekurangan Sistem kepartaian yang dianut oleh 

negara Indonesia? 

2. Bagaimana Evaluasi Sistem dan Upaya Menuju Peningkatan 

Kualitas Kinerja Parlemen? 

  

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM KEPARTAIAN 

YANG DIANUT OLEH NEGARA INDONESIA 

Di Indonesia keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Partai Politik. Jika dikaji secara seksama, pada dasarnya 

kualitas parlemen lebih banyak ditentukan oleh mekanisme-

mekanisme pendukung sistem kepartaian dan sistem pemilihan. Pada 

sistem pemilihan proposional dengan daftar tertutup misalkan, kualitas 

calon ditentukan pada daftar urutan calon anggota DPR. Urutan yang 

paling kecil menunjukkan berbobot atau tidaknya caleg yang diajukan, 

karena semakin kecil nomor urut, semakin besar kemungkinan 

menjadi anggota DPR dan sebaliknya, karena kita memilih tanda 

gambar bukan memilih orang. Partailah yang harus dianggap salah 
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kalau banyak anggota DPR yang tidak mengerti akan hak-haknya 

sebagai anggota DPR, karena partai yang menentukan 

dicantumkannya seorang calon di sana. Dewasa ini anggota DPR pada 

umumnya melalui partai politik hal itu dinamakan perwakilan yang 

bersifat politik (Meriam Budiarjo, 1993: 75). 

Begitu juga sistem distrik ataupun sistem proporsional dengan 

daftar terbuka, tetaplah partai yang menjadi penentu. Partai 

menentukan seseorang menjadi kandidat atau tidak, hanya saja 

memang setelah nama kandidat itu muncul barulah pemilih yang 

menentukannya secara langsung. 

Bobot suatu sistem pemilu dan kepartaian lebih banyak 

memang terletak pada nilai demokratis di dalamnya, dalam artian 

hanya terkait dengan bagaimana pemilu dapat memberikan hak 

kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan 

keyakinan pilihannya dan bagaimana setiap kontestan pemilihan akan 

memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang yang sama bagi 

setiap kandidat untuk meraih kemenangan. Apakah sistem pemilihan 

menentukan secara langsung kualitas parlemen atau tidak bisa kita 

lihat pula dari gagasan pokok keberadaan ke dua sistem pemilihan. 

Dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara kita kenal dengan IPOLEKSOSBUDHANKAM ( Ideologi, 

Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan), 

seharusnya di Era Reformasi ini menjadi AGIHUPOLEKSOS-

BUDHANKAM. (Agama, Ideologi, Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Jadi ada penambahan Agama 

yang berkaitan dengan moral dan hati nurani yang membedakan 

manusia dengan mahluk hidup lainnya, serta Hukum yang berkaitan 

dengan kita yang ingin menjadikannya sebagai Panglima di Era 

Reformasi ini. 

Prinsip perwakilan di Indonesia telah menegaskan DPR Yang 

berasal dari partai politik membawa kepentingan nasional yang 

terangkum dari cita-cita oleh masing-masing partai politik, sedangkan 

calon perseorangan di DPD di idealkan membawa kepentingan 

nasional yang merupakan rangkuman dari kepentingan setiap daerah 

yang diwakilinya (Sekretariat Jenderal DPD RI, 2008: 1). 
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SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG 

Gagasan pokok sistem Perwakilan Berimbang (Proportional 

Representation) terletak pada sesuainya jumlah kursi parlemen yang 

diperoleh suatu golongan atau partai dengan jumlah suara yang 

diperoleh dari masyarakat. Pada sistem ini negara dibagi dalam 

beberapa daerah pemilihan yang besar dan setiap daerah pemilihan 

memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam 

daerah pemilihan itu. Dengan demikian kekuatan suatu partai dalam 

masyarakat tercermin dalam jumlah kursi yang diperolehnya dalam 

parlemen, artinya dukungan masyarakat bagi partai itu sesuai atau 

proporsional dengan jumlah kursi dalam parlemen. Menurut beberapa 

kalangan Sistem Perwakilan Berimbang memiliki kelebihan, 

diantaranya ialah : 

1) Dianggap demokratis dan representatif, oleh karena semua aliran 

yang ada dalam masyarakat terwakili dalam parlemen, sedangkan 

jumlah wakil dalam badan itu sesuai dengan jumlah suara yang 

diperoleh dari masyarakat dalam masing-masing daerah 

pemilihan; 

2) Kemudian juga dianggap lebih adil karena golongan kecil 

sekalipun mempunyai kesempatan untuk mendudukkan wakil 

dalam departemen; 

3) Wakil rakyat yang dipilih dengan cara ini diharapkan lebih 

cenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional dari pada 

kepentingan daerah; 

Demikian pula Sistem Perwakilan Berimbang memiliki 

kekurangan, yakni : 

1) Mempermudah fragmentasi partai dan menimbulkan 

kecendrungan kuat di kalangan anggota untuk memisahkan diri 

dari partainya dan membentuk partai baru; 

2) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai 

daripada kepada daerah yang mewakilinya disebabkan partai lebih 

menonjol perannya daripada kepribadian seseorang; 

3) Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan suatu partai untuk 

meraih mayoritas (50%+1) yang perlu membentuk suatu 

pemerintahan. Terpaksa partai terbesar mengusahakan suatu 
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koalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas 

dalam parlemen. Koalisi semacam ini sering tidak langgeng 

sehingga tidak membina stabilitas politik. 

 

Biasanya sistem Perwakilan Berimbang ini sering 

dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain antara lain dengan 

sistem daftar (List System), yang kemudian dibagi lagi menjadi sistem 

daftar tertutup dan sistem daftar terbuka. Dalam sistem daftar tertutup 

setiap partai mengajukan satu daftar calon dan si pemilih memilih 

memilih satu partai dengan semua calon yang dicalonkan oleh partai 

itu, untuk berbagi kursi yang diperebutkan. 

Kelemahan sistem ini, yakni tidak dikenalnya calon wakil oleh 

pemilih direvisi oleh sistem daftar terbuka dengan pemilih mencoblos 

wakilnya secara langsung dari daftar nama calon selain memilih tanda 

gambar. 

Selain itu Kelebihan Proposional Terbuka adalah : 

1) Representatif, dukungan masyarakat tercermin dalam jumlah 

wakil DPR; 

2) Memberi peluang bagi orang yang disegani di daerah untuk 

mendapat tempat di DPR; 

3) Anggota DPR akan lebih independen dan kedudukannya dalam 

hubungan dengan pimpinan partai dan tidak usah terlalu takut 

akan di recall jika berbeda pendapat dengan pimpinan partai dan 

pihak lain; Kedudukan yang lebih kuat dari masing-masing 

anggota DPR akan dapat meningkatkan kualitas DPR. 

  

SISTEM DISTRIK 

Sistem Distrik, merupakan sistem pemilihan yang paling tua 

didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis 

mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan, 

negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat 

dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. 

Calon dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak maka 

yang bersangkutan menang, sedangkan suara-suara yang diberikan 
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kepada calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak 

diperhitungkan lagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya. 

Kelebihan Sistem Distrik : 

a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya 

dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan 

penduduk lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong 

untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Kedudukan terhadap 

partai lebih bebas, karena dalam pemilihan semacam ini faktor 

kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting; 

b) Lebih mendorong integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan 

dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Juga mendorong ke 

arah penyederhanaan partai secara alamiah; 

c) Sederhana dan mudah untuk diselenggarakan; 

d) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antar 

partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan 

tercapainya stabilitas nasional; 

  

Kekurangan Sistem Distrik : 

a) Kurang menguntungkan bagi partai kecil dan golongan minoritas; 

b) Kurang representatif, calon yang kalah dalam suatu distrik 

kehilangan semua suara yang mendukungnya (banyak suara yang 

hilang); 

c) Bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari 

masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh atas parlemen, 

menguntungkan partai besar. 

 Dari gagasan-gagasan pokok di atas yang menjadi dasar 

keberadaan ke dua sistem ini, lebih banyak memang penekanannya 

terletak pada perwujudan pemerintahan yang representatif dan 

legitimasi dilihat dari sudut kepentingan menegakkan demokrasi, yaitu 

dirancang untuk menerjemahkan suara yang diperoleh dalam pemilu 

menjadi kursi di badan-badan legislatif. Menurut, (Afan Gaffar, 2004: 

10) Demokrasi di Indonesia bagaimanapun juga kita, tidak terlepas 

dari alur periodesasi sejarah politik yaitu: apa yang disebut sebagai 

periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan 

parlementer (representative democracy), pemerintahan demokrasi 
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terpimpin (guided democracy) dan pemerintahan orde baru (Pancasila 

Democracy). Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih 

pada proposionalitas jumlah suara yang diraih dengan kursi yang 

dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (betapapun 

terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub 

partai-partai besar yang mewakili sudut pandang yang berbeda; 

Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang 

memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji 

wakil-wakil yang telah mereka pilih. Adapun pengaruh sistem 

pemilihan terhadap kualitas kinerja parlemen terdapat pada watak atau 

karakter persaingan dalam pemilu. Karakter persaingan berarti apakah 

ciri-ciri yang menonjol dari kompetisi dalam pemilu dilaksanakan dan 

berjalan, berikut implikasi dan konsekuensinya. Juga diartikan sebagai 

perilaku politik yang melekat pada partai-partai dan tokoh-tokoh 

politik. 

Sistem pemilihan mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif 

parpol di parlemen. Sistem pemilihan di negara yang menganut sistem 

dua partai berbeda dengan yang menganut multipartai. Mekanisme 

regulasi dalam sistem politik otoriter dan sentralistik berbeda dengan 

sistem demokrasi yang umumnya pembatasan dilakukan dengan 

memberikan prasyarat minimal. Artinya kebebasan mendirikan partai 

tetap dijamin sepenuhnya (dimensi substansi) tetapi disertai 

kondisionalitas agar kebebasan itu dapat dipertanggungjawabkan, 

terkontrol dan diterjemahkan dalam mekanisme politik (dimensi 

prosedural). 

Pada saat ini DPR sedang membahas Rancangan Undang-

Undang Tentang Pemilu sebagai revisi Undang-Undang Pemilihan 

Legislatif ( UU No. 8 Tahun 2012), Undang-Undang Pemilihan 

Presiden ( UU No. 42 Tahun 2008) dan Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilu ( UU No. 15 Tahun 2011), untuk menyongsong 

Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak pada tahun 

2019, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013. 

Sistem pemilihan menentukan keterpaduan internal dan disiplin 

masing-masing partai, sebagian sistem mungkin saja mendorong 
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terjadinya faksionalisme, di mana beberapa sayap yang berbeda dari 

satu partai terus menerus bertentangan satu dengan lainnya, sementara 

sistem yang lain mungkin dapat memaksa partai-partai untuk bersatu 

suara dan menekan pembangkangan. 

Sebuah sistem pemilu juga bisa mengarah pada pembentukan 

koalisi atau pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi 

partai mayoritas. Dengan kata lain, sistem pemilihan bisa mendorong 

atau menghalangi pembentukan alinasi diantara partai-partai, yang 

pada gilirannya akan mempengaruhi iklim politik yang lebih luas. 

  

EVALUASI SISTEM DAN UPAYA MENUJU PENINGKATAN 

KUALITAS KINERJA PARLEMEN 

Dalam perkiraan yang sangat awam, agaknya banyak pihak 

yang masih bertanya kenapa Indonesia membutuhkan kodifikasi 

Undang-Undang Pemilu. Dalam terminologi yang umum, kodifikasi 

diartikan aktivitas menghimpun peraturan perundang-undangan 

menjadi satu naskah atau kitab. Tidak hanya menggabungkan namun 

menjadikan seluruh regulasi terkait pemilu disusun secara sistematis, 

sehingga mudah untuk dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan 

terkait pemilu. 

Dalam sistem kepartaian untuk menuju ke sistem Pemerintahan 

Presidesiil, maka perlu adanya penyederhanaan Partai politik. 

Sebagaimana kita ketahui pada Era Orde Lama dikenaL Partai Politik 

dengan aliran NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis) dan pada Era 

Orde Baru serta Era Reformasi menjadi Partai Politik aliran 

NASAKAR (Nasional, Agama, Kekaryaan). 

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa pilihan atas penerapan 

sistem pemilihan lebih banyak didasarkan pada tercakupnya indikator 

akuntabilitas (accountability), keterwakilan (representativeness), 

keadilan (fairness), persamaan hak tiap pemilih (equality), lokalitas, 

relyable, serta numerikal. 

Begitu juga dengan pemilihan sistem kepartaian, yaitu 

bagaimana menciptakan sistem kepartaian yang adil 

(nondiskriminatif), menunjang persaingan sehat dari pola interaksi 
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antar parpol dalam satu sistem politik, serta menunjang format dan 

mekanisme kerja sistem pemerintahan. 

Dilihat prinsip dari indikator yang ada, sistem pemilu yang 

diterapkan Indonesia saat ini lebih banyak dan memang sudah 

memenuhi sisi nilai demokratis suatu sistem pemilihan di samping 

suitable dengan kondisi keIndonesiaan. Keberadaan sistem pemilihan 

lembaga perwakilan saat ini, di mana pengisian keanggotaannya 

secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, sudah cukup 

mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan rasionalisasi dari 

prinsip demokrasi. Modifikasi yang diadakan dalam sistem terkini 

sudah banyak menghilangkan kemungkinan kecendrungan sikap 

otoriter pelaksanaan sistem oleh penguasa. 

Di sisi yang lain, selain dari prosesnya yang demokratis, nilai 

representasi dan legitimasi sistem yang ada harus pula dicerminkan 

dalam kewenangan yang sepadan. Di sisi yang satu inilah pembenahan 

perlu dilakukan. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

sebagai kamar baru dari lembaga perwakilan saat ini, belum 

mencerminkan kesepadanan kewenangan sebagaimana dia dipilih 

melalui proses yang sama dengan anggota lembaga perwakilan yang 

lain. 

Disorientasilah yang terjadi sebenarnya pada kewenangan 

lembaga ini oleh pembentuknya. Dikatakan disorientasi, karena 

memang kalau kita telusuri dengan seksama, pemikiran tentang 

keberadaan semacam DPD, sebagai representasi nilai lokalitas/ 

geografis dalam lembaga perwakilan yang dipilih langsung, adalah 

evaluasi atas keberadaan utusan golongan daerah yang pengisiannya 

melalui penunjukan. 

Dilihat dari keberadaanya, sebagaimana keberadaan utusan 

daerah/golongan pada Era Orde Baru, bukan didasarkan pada logika 

normatif tentang peletakkan otonomi di tingkat daerah, melainkan 

semata-mata hanya memenuhi kebutuhan demokratisasi prosedural 

yang menganggap bahwa persoalan pemilihan anggota DPD melalui 

Pemilu sudah sangat mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan 

konsolidasi sistem demokrasi pasca reformasi serta keberadaan DPD 
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merupakan sebuah modus kompromi dari Utusan Daerah di MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang kontroversial. 

Konsekuensi yang akan timbul dengan dipertahankannya 

keberadaan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah 

MPR tetap menjadi lembaga negara, sama halnya dengan DPD dan 

DPR. Konsekuensi lainnya adalah MPR tidak akan lagi menjadi 

sebuah lembaga negara melainkan akan hadir sebatas sebagai forum 

pertemuan dari dua lembaga negara yaitu DPR dan DPD. 

MPR merupakan lembaga yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno 

pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah keinginan untuk 

menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan 

yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soepomo juga 

mengemukakan gagasannya yang mendasarkan pada prinsip 

musyawarah dengan istilah ”Badan Permusyawaratan” pada dasar 

Indonesia merdeka. Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem 

individualisme seperti pada negara-negara Barat, tetapi berdasar pada 

kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan Soepomo yakni 

bahwa warganegara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

pemegang kekuasaan di dalam negara atau dengan istilah 

”manunggale kawulo gusti”. Warga negara tidak dalam kedudukan 

bertanya apa hak saya dengan adanya negara tetapi yang harus selalu 

ditanyakan adalah apa kewajiban saya terhadap negara. Dalam 

konstruksi yang demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-

masalah yang terjadi dalam negara akan diselesaikan atas dasar 

kebersamaan dan musyawarah antara rakyat dengan penguasa dan 

badan permusyawaratan sebagai wakil-wakil rakyat yang paling 

berperan dalam hal ini, sedangkan kepala negara akan senantiasa 

mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. 

(Samsul Wahidin, 1986: 69). 

Sehingga kewenangan DPD saat ini yang tidak seimbang, hanya 

terkait pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, 

bertentangan dengan kenyataan anggota DPD adalah mereka yang 

dipilih langsung oleh rakyat daerah, yang dapat berarti memiliki 
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legitimasi keterwakilan lebih kuat dibanding rekan-rekannya anggota 

DPR. 

Sedangkan jika dilihat dari indikator kualitas kinerja lembaga 

perwakilan secara umum, sebagai produknya, seperti telah dibahas 

dalam pembahasan sebelumnya, dalam beberapa aspek lebih banyak 

disandarkan pada prosedur-prosedur pendukung dari pilihan sistem 

yang digunakan. 

Secara sederhana kualitas dari produk tersebut sebanding 

dengan pertama, kemampuan Lembaga perwakilan dalam mengemban 

fungsi wakil rakyat yang terdiri dari pemahaman terhadap 

permasalahan, perancangan, pemutusan solusi masalah, serta manuver 

politik untuk memperjuangkan solusi masalah yang dipandang 

memenuhi kepentingan rakyat banyak. Ke dua, lingkungan strategis 

anggota yang terdiri dari tatanan nilai dan kepentingan rakyat banyak, 

negara yang diwakili oleh penguasa dan pemerintah, organisasi 

peserta pemilu atau golongan asal anggota, dan pribadi anggota itu 

sendiri. Ketepatan peran anggota ditentukan oleh keberhasilannya 

bersikap dan bertindak berdasarkan kombinasi semua kemampuan 

tersebut dengan imbangan keberpihakannya kepada masyarakat dan 

negara. 

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

lemahnya kualitas kinerja lembaga perwakilan diantaranya ialah 

Secara internal perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan 

individu anggota lembaga perwakilan. 

Asumsinya kelemahan kelembagaan partai politik dan individu 

politisi akan berpengaruh terhadap lambannya kinerja DPR sebagai 

lembaga perwakilan. Lebih lanjut, jika lembaga DPR yang anggotanya 

berasal dari partai politik dengan kelembagaan yang relatif kuat dan 

individu politisi relatif berpengalaman saja masih memiliki 

kelemahan-kelemahan dalam menjalankan fungsinya, tentulah 

demikian juga yang terjadi dengan DPD. 
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PENUTUP 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kesimpulan 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Dilihat dari hasil perubahan terhadap UUD 1945 kedudukan 

MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR masih tetap ada 

sebagai sebuah lembaga negara tersendiri yang terdiri dari anggota 

DPR dan anggota DPD, akan tetapi keberadaanya tidak lagi menjadi 

lembaga istimewa (super body), Karena beberapa kewenangan yang 

dimilikinya hilang. MPR hasil perubahan, terhadap perubahan UUD 

1945 juga menempatkan MPR sebagai lembaga tinggi Negara yang 

kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, 

DPD, BPK, MA, MK dan Komisi Yudisial). 

Republik Indonesia dibentuk atas landasan kedaulatan di tangan 

rakyat yang dilaksanakan melalui lembaga perwakilan, oleh Karena 

itu sebaiknya Republik Indonesia mempertegas sistem badan 

perwakilan rakyat yang dianut apakah sistem Unikameral (satu kamar) 

konsekuensinya adalah hanya ada satu badan perwakilan rakyat yaitu 

DPR dan menghapus lembaga DPD; ataukah menganut sistem 

Bikameral (dua kamar) dengan dua badan perwakilan rakyat yaitu 

DPR dan DPD dengan konsekuensi dua lembaga negara tersebut 

mempunyai posisi yang sama-sama kuat. 

Sebaiknya, agar sesuai dengan aspek sejarah dan maksud 

semula dari Amandemen terhadap UUD 1945 yang ingin 

melaksanakan sistem Presidensiil yang murni melalui sistem checks 

and balances di antara lembaga -lembaga negara, maka badan 

perwakilan rakyat yang dibentuk cukup dengan dua dewan saja, yakni 

DPR dan DPD dengan kewenangan yang seimbang. Hal ini sejalan 

dengan konsep perwakilan yang telah menghilangkan Utusan 

Golongan (fungsional representation), sehingga kalaupun MPR tetap 

dipertahankan keberadaannya hanya sebagai forum sidang 
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PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU 

DAN INSTRUMEN POLITIK DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN PEMILU "LUBER JURDIL" 

 

Oleh: Andika Pranata Jaya 

  

  

PENDAHULUAN  

Indonesia adalah negara demokratis dan memiliki landasan 

konstitusi untuk melaksanakan Pemilu. Sebab dalam konstitusi diatur 

bahwa lembaga eksekutif dengan simbol presiden dan wakil presiden 

dan lembaga legislatif dengan simbol DPR, DPD dan DPRD harus 

dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). 

Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan 

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

adil setiap lima tahun sekali. Konsensus kenegaraan ini mengatur 

bahwa siapapun yang menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD serta 

presiden dan wakil presiden harus melalui Pemilu yang berlangsung 

setiap lima tahun. Pasal 22E ayat 2 menegaskan bahwa pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dapat dikatakan bahwa puncak 

kekuasaan eksekutif dan legislatif diperoleh melalui siklus Pemilu, 

tidak ada cara lain untuk berkuasa kecuali berlaga dalam Pemilu dan 

memenangkannya. Dengan demikian Pemilu merupakan wahana 

untuk transisi kekuasaan formal yang konstitusional. 

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur 

serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil 

rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan 

aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di 

parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun 

yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang 

sama. 
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Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara 

Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa 

semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu 

mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga 

Penyelenggara Pemilu (LPU), merupakan bagian dari Kementerian 

Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). 

Menurut Nur Hidayat Sardini, Pemilu merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 

negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, hal tersebut akan terwujud jika dilaksanakan 

penyelenggara Pemilu yang memiliki integeritas, profesionalitas dan 

akuntabilitas. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah 

menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. 

Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai 

bagian dari KPU; Jajaran Pengawas Pemilu juga tidak lagi diusulkan 

oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya 

sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara 

pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh 

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. 

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum 

yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan, 

"Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu 

komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada 

sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan 

pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan KPU, akan tetapi termasuk 

juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi 
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penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang 

mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi 

prinsip-prinsip luber dan jurdil. 

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh 

lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil 

dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur 

dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus 

diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas 

melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga 

fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, 

dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas 

Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Selain KPU dan Bawaslu, penyelenggaraan Pemilu tentunya 

melibatkan banyak aktor dan stakeholder, seperti Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegakan kode etik 

bagi penyelenggara Pemilu, Pemilu juga melibatkan instrumen politik 

lainnya seperti media massa, media online, sosial media, Iembaga 

survey, relawan, dan pendonor dana kampanye. 

Perbaikan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai dari 

perbaikan dari sisi penyelenggara dengan penataan kembali dengan 

tujuan penguatan fungsi kelembagaan penyelenggara Pemilu, selain 

itu diperlukan juga penataan untuk instrumen politik yang terlibat 

langsung dalam penyelenggaraan Pemilu, Oleh karena itu, makalah ini 

akan membahas tentang penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu 

dan instrumen politik dalam rangka mewujudkan Pemilu "luber jurdil. 

  

PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU 

Integritas dan kredibilitas anggota penyelenggara Pemilu 

sejatinya menjadi perhatian utama dalam membangun kualitas 

demokrasi yang bermartabat sehingga cita-cita menghasilkan 

pemimpin bangsa yang bermatabat pun diharapkan bisa terwujud 
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melalui instrumen Pemilu. Perbaikan kualitas moral berbangsa salah 

satunya lewat memperkuat basis integritas kemandirian penyelenggara 

Pemilu. 

Berdasarkan konteks kekinian, kelembagaan penyelenggara 

Pemilu masih banyak catatan yang harus diperbaiki untuk menjadi 

perhatian bersama. Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2012, di 

Sumatera Selatan misalnya, terdapat 49 pengaduan ke DKPP terkait 

permasalahan etika jajaran KPU Kabupaten/Kota (KPUD) Panita 

Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslu), 26 anggota KPUD dan 

jajaran, 2 orang Panwas Kabupaten dinyatakan melanggar dan 

mendapatkan sanksi berupa teguran dan pemberhentian. 

Permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan 

tahapan oleh jajaran KPUD yang masih banyak menyisakan 

persoalan, mulai dari pendataan pemilih yang belum baik dan belum 

bersih hingga proses penghitungan hasil perolehan suara peserta 

Pemilu yang bermasalah. Untuk itu, beberapa pebaikan dapat 

dilakukan untuk penataan kelembagaan agar jajaran Penyelenggara 

Pemilu mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Luber 

Jurdil; 

  

PERBAIKAN PROSES SELEKSI/REKRUTMEN 

KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA 

Perbaikan Kelembagaan juga harus diikuti dengan perbaikan 

kualitas para penyelenggara Pemilu, proses rekrutmen komisioner 

menjadi pintu masuk pertama dalam melakukan perbaikan tersebut. 

Selama ini, untuk seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumsel, 

proses rekrutmen dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) yang dibentuk 

oleh KPU Sumsel. Tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Sumsel 

berbeda untuk tiap kabupaten/kota, misalnya untuk rekrutmen KPU 

Kabupaten Musi Rawas Utara dan KPU Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir untuk Periode 2015-2022 yang lalu. 

Seharusnya, untuk mewujudkan jajaran penyelenggara dan 

pengawas Pemilu yang taat azas sebagai penyelenggara dan dapat 

dijamin kualitas dan kredibilitasnya, maka akan lebih baik jika seleksi 
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untuk KPU Kabupaten Kota cukup dengan menggunakan satu tim 

seleksi untuk seluruh seleksi KPU Kabupaten/Kota, demikian juga 

untuk seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota. Selain dapat menghemat 

anggaran negara, sistem timsel tunggal ditujukan agar diperoleh 

jajaran penyelenggara dengan standar dan kualitas yang sama di tiap 

kabupaten/kota. Catatan penting tentunya untuk KPU dan Bawaslu di 

tingkat Provinsi juga harus memilih timsel yang benar-benar kredibel, 

paham regulasi kepemiluan dan paham teknis lapangan 

penyelenggaraan Pemilu serta permasasalahan-permasalahan yang 

terjadi, dengan demikian, Timsel yang dibentuk akan memiliki standar 

yang cukup baik dalam proses seleksi. Hal ini juga yang menjadi 

pertimbangan agar tim seleksi untuk jajaran penyelenggara Pemilu 

sama untuk tiap Kabupaten/Kota. Dengan standar yang sama dari satu 

timsel, maka diharapkan terpilihnya jajaran penyelenggara Pemiilu 

dengan kompetensi yang jelas dan dapat memperbaiki kualitas 

penyelenggaran Pemilu. 

  

PEMBATASAN PERIODESASI  ABATAN BAGI 

PENYELENGGARA PEMILU HINGGA TINGKAT PUSAT  

Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015, melalui 

surat edaran Nomor 183/KPU/IV/2015,  KPU  RI  mengeluarkan  

kebijakan  pembatasan  periodesasi  bagi jajaran  adhoc  KPU  yaitu  

bagi  Panitia  Penyelenggara  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemungutan 

Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Secara 

substantif, kebijakan ini sangat baik untuk memperbaiki kualitas 

penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, namun yang patut 

disayangkan adalah kebijakan ini masih berlaku hanya untuk badan 

adhoc, akan lebih baik jika kebijakan periodesasi ini juga diterapkan 

hingga di tingkat  KPU RI, termasuk untuk jajaran pengawas Pemilu 

dari tingkat paling bawah yaitu pengawas TPS hingga tingkat Bawaslu 

RI. 

Hal ini dimaksudkan agar terjadi penyegaran personil dan 

perbaikan kualitas penyelenggara Pemilu. Tidak diperbolehkannya 

penyelenggara Pemilu selama 2 periode berturut-turut pada jabatan 

yang sama akan meningkatkan iklim kompetisi bagi calon 
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penyelenggara Pemilu. Kebijakan tersebut akan membuat 

penyelenggara Pemilu yang telah 2 periode menjabat akan mencoba 

untuk "naik kelas" menjadi penyelenggara di tingkat lebih atas. 

Dengan demikian, akan semakin mudah untuk mendapatkan 

penyelenggara Pemilu yang berkualitas. 

Undang-undang yang belum mengatur tentang regulasi ini juga 

menjadi kendala tersendiri, akan lebih baik jika para pengambil 

kebijakan yang mengharapkan perbaikan di tubuh penyelenggara 

Pemilu dapat menndorong kebijakan ini ditetapkan dalam ketentuan 

perundangan yang saat ini sedang dalam tahap revisi. 

  

PENATAAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILU 

DAN LEMBAGA ADHOC PENGAWAS PEMILU  

Peran pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemilu agar berjalan Luber Jurdil sangat krusial, hal 

ini juga disadari oleh para pembuat kebijakan dengan memberikan 

kewenangan tambahan untuk Bawaslu melalui revisi UU No. 10 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada. Perbedaan mendasar 

antara KPU dan Bawaslu adalah status jajarannya untuk tingkat 

Kabupaten Kota. Pengawas Pemilu untuk tingkat kabupaten/kota 

masih adhoc, hal ini mau tidak mau juga berdampak pada kualitas 

jajaran pengawas Pemilu untuk tingkat kabupaten/kota. Permasalahan 

yang dihadapi pengawas Pemilu dengan kondisi tersebut adalah 

sebagai berikut; 

a) Peningkatan Kapasitas Jajaran 

  Dengan status adhoc, maka Bawaslu Provinsi harus 

melakukan rekrutmen Panwas Kabupaten/Kota untuk setiap 

dimulainya penyelenggaraan Pemilu dan membubarkannya setelah 

penyelenggaraan Pemilu berakhir. Permasalahan yang kemudian 

muncul adalah Bawaslu Provinsi harus mulai dari awal lagi untuk 

proses peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas tingkat 

Kabupaten/Kota. Meskipun yang terpilih sebagai anggota Panwas 

Kab/Kota tidak semua orang baru dan belum memiliki pengalaman, 

Namun dengan jeda waktu dari saat terakhir menjabat, anggota 
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Panwas tidak dapat dijamin kemampuannya masih sama dengan saat 

menjabat sebelumnya sehingga masih harus diberikan peningkatan 

kapasitas dari mulai dasar kembali untuk memastikan kemampuannya 

telah mencukupi dan juga sebagai sarana peningkatan kapasitas. 

 

b) Ketersediaan Anggaran Bagi Pengawas Kabupaten/Kota 

Bercermin dari penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 

di Sumsel yang Lalu, 7 Panwaskab yang dibentuk oleh Bawaslu 

Sumsel mengalami kesulitan anggaran. Hal ini dikarenakan bahwa 

tahapan seleksi pengawas Kabupaten mendekati dimulainya tahapan 

penyelenggaraan Pilkada, karenanya Panwas Kabupaten hanya 

memilki sedikit waktu untuk mengajukan anggaran pengawasan 

kepada pemerintah daerah. Dari permasalahan tersebut, seharusnya 

para pengambil kebijakan sudah harus memikirkan bahwa akan lebih 

baik jika anggaran untuk Pilkada dibiayai langsung oleh pemerintah 

pusat melalui APBN mengingat bahwa saat ini pengelolaan keuangan 

baik untuk KPU hingga jajaran paling bawah dan Bawaslu hingga 

jajaran paling bawah terikat pada ketentuan menteri keuangan, 

sehingga tidak akan sulit untuk mengarah pada kondisi tersebut. 

Terlebih hingga saat ini Panwas untuk tingkat Kabupaten/Kota masih 

ditetapkan statusnya sebagai lembaga adhoc, maka dengan 

permasalahan yang ada seharusnya pemerintah dan pihak legislator 

mengambil langkah kongkrit dan berani untuk membebankan 

pembiayaan Pilkada melalui APBN dan memasukkannya dalam salah 

satu poin revisi undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini 

masih dalam proses pembahasan. Pembiayaan Pilkada yang 

dibebankan pada APBN akan berdampak baik pada ketersediaan 

anggaran bagi jajaran penyelenggara Pemilu khususnya bagi lembaga 

adhoc semisal Panwas Kabupaten. Panwas Kabupaten tidak harus 

terlebih dahulu melakukan pengajuan anggaran kepada pemerintah 

daerah pasca terpilih, namun anggara tersebut telah disiapkan oleh 

pemerintah dan siap untuk didistribusikan. 

Selain permasalahan yang berkaitan dengan badan adhoc 

pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Kota, perbaikan kelembagaan 

Bawaslu juga terkait dengan Komposisi keahlian komisoner Bawaslu. 
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Momentum seleksi penyelenggara Pemilu yang tengah berjalan 

diharapkan dapat memberikan jawaban awal akan kebutuhan kapasitas 

kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Pada level 

komisioner Bawaslu, hendaknya kita harus mulai memperhatikan 

komposisi keahlian dengan desain kewenangan Bawaslu saat ini dan 

prospeknya kedepan. Dengan regulasi yang ada saat ini, lima 

komisioner Bawaslu kedepan diharapkan dapat mencerminkan 

komposisi keahlian sebagai berikut. Pertama, kapasitas personal 

komisioner mengenai manajemen kelembagaan pengawas Pemilu, 

idealnya dua dari lima komisioner Bawaslu hendaknya memiliki 

kapastias yang mumpuni dalam mengembangkan core kerja utama 

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Kedua, kapasitas 

personal komisioner mengenai hukum dan manajemen penyelesaian 

sengketa; diperlukan komisioner yang memiliki visi yang kuat dalam 

menerjemahkan UU Penyelengaraan Pemilu khusunya mengenai 

desain oprasional atau mekanisme penyelesian sengketa Pemilu. 

Ketiga, kapasitas personal komisioner mengenai komunikasi publik, 

hal ini penting agar Bawaslu dapat mengkomunikasikan hasil kerjanya 

dengan sangat baik kepada publik sebagai salah satu bentuk 

akuntabilitas kinerjanya. Pengembangan desain operasional atau 

mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu tidak sebatas pada 

menerjemahkan UU Penyelenggaraan Pemilu. Termasuk didalamnya 

bagaimana membangun peta jalan dan cetak biru penyelesaian 

sengketa yang dharapkan dapat menjadi bagian utama dari kerja 

Bawaslu dalam memastikan pemulihan hak elektoral peserta Pemilu. 

Dengan melihat kebutuhan ini, maka faktor penting lainnya adalah 

perlu adanya penataan administrasi kelembagaan birokrasi Bawaslu 

dalam rangka peningkatan kapasitas daya dukung organisasi dalam 

operasionalisasi kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu. 

Selanjutnya, perbaikan yang terus dilakukan khususnya oleh 

Bawaslu Sumsel adalah peningkatan kapasitas jajaran pengawas 

Pemilu hingga tingkat paling bawah yakni tingkat pengawas TPS. 

Peningkatan kapasitas baik melalui bimbingan teknis dan pelatihan 

khusus dilakukan agar jajaran pengawas Pemilu paham betul akan 

substansi pengawasan dan metode pengawasan dan cara penyelesaian 

permasalah yang dihadapi. Berdasarkan pengalaman Bawaslu Sumsel 
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terkait dengan permasalahan yang selalu muncul pada tahap 

pengitungan dan rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu, hal 

tersebut disebabkan ketidakmampuan para aktor yang terlibat di TPS 

(Saksi Peserta Pemilu, KPPS, Pengawas TPS) untuk menguraikan 

permasalahan dan penyelesaiannya, terlebih bahwa ketiga aktor 

tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap permasalahan dan cara 

penyelesaiannya, padahal acuan hukumnya seharusnya sama. Berawal 

dari pemahaman tersebut, Bawaslu Provinsi pada Pilkada Serentak 

2017 sudah memulai menyelenggarakan bimbingan teknis terpadu 

yang menghadirkan ketiga aktor yang terlibat langsung di TPS 

sebagaimana dimaksud sebelumnya. Tujuannya jelas untuk 

memberikan pemahaman yang sama sehingga nantinya dapat 

bersama-sama mengurai permasalahan yang terjadi dan upaya 

penyelesaiannya. 

  

PENATAAN INSTRUMEN POLITIK DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILU 

Penyelenggaraan Pemilu akan selalu melibatkan instrumen 

politik yang ada, mulai dari media mainstream televisi dan media 

lainnya, lembaga survey, relawan hingga pendonor dana untuk 

kampanye. Khusus terkait dengan penggunaan media pada saat 

penyelenggaraan Pemilu, poin pentingnya adalah bahwa pemerintah 

dan para stakeholder terkait harus mendorong masyarakat untuk 

memanfaatkan media dengan bijak, media harus didorong sebagai alat 

pendidikan politik bagi masyarakat, bukan hanya sebagai ajang 

pencitraan dan saling menghujat antar pendukung peserta Pemilu. 

Pilkada Jakarta saat ini menjadi contoh bagaimana seharusnya negara 

bertindak dengan banyaknya media, baik televisi, media online dan 

media sosial digunakan untuk saling mencaci dan membenci. 

Meskipun negara telah memiliki payung hukum terhadap pelanggaran 

penggunaan media melalui Undang-undang ITE, namun khusus terkait 

dengan penyelenggaraan Pemilu, para pembuat kebijakan harus 

mendorong pengaturan media dalam Pemilu untuk dimuat dalam 

peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu secara jelas, rinci dan tegas. 
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Intinya adalah bahwa peran media sebagai instrumen politik dalam 

Pemilu adalah untuk pendidikan politik bagi masyarakat. 

  

KESIMPULAN 

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia masih jauh dari kata baik, sehingga diperlukan 

perbaikan di banyak seginya. Perbaikan dari kelembagaan 

penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Bawaslu sangat penting 

dilakukan untuk mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil. 

Permasalahan yang terjadi di lembaga KPU dan Bawaslu bukan serta 

merta harus diselesaikan hanya oleh para pimpinan lembaga tersebut, 

namun juga butuh dukungan dari para pemangku dan pembuat 

kebijakan baik eksekutif maupun legislatif untuk bersama-sama 

merumuskan perbaikannya dalam kebijakan yang sah melalui undang-

undang dan peraturan pemerintah lainnya. Koordinasi para 

stakeholder sangat penting dalam upaya perbaikan penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia, termasuk kontribusi dari instrumen politik 

lainnya seperti media yang harus menjadi alat pendidikan politik bagi 

masyarakat. 
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PEMILU : PERMASALAHAN DAN HARAPAN 

 

Oleh: Akhmad Ferdian 

  

  

PENDAHULUAN 

Dalam Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar yaitu pada 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Kedaulatan di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan 

ini membuka pandangan serta paradigma terhadap proses seleksi dan 

penggantian pimpinan nasional dan daerah serta pejabat publik secara 

demokrasi melalui sistem Pemilu dan seleksi yang sesuai dengan 

kehendak rakyat itu sendiri, demokrasi yang lebih luas akan 

memudahkan kita mengambil manfaat kebaikan demokrasi itu sendiri 

sehingga kampaye “Pemilu Berintegritas”akan dapat memberi 

kemajuan tatanan sistem kekuasaan yang saling menguatkan terutama 

antara kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam koridor Suprimasi 

hukum tentunya. 

  

SEJARAH PEMILU 

Dalam sejarahnya, Partai Politik telah 11 kali mengikuti 

Pemilihan Umum sejak tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu 

pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini 

merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 

1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan 

pendirian partai-partai politik di Indonesia. Landasan hukum Pemilu 

1955 adalah Undang- undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 

4 April 1953. Dalam UU tersebut , Pemilu 1955 bertujuan memilih 

anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). 

Sistem yang digunakan adalah proporsional. Pada Pemilu 1955, 

ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 

29 September 1955. Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada 

tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR 
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diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 

43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk 

pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 

37.837.105 suara.Partai pemenang pada Pemilu ini yaitu PNI, Partai 

Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama. Pada Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, dilakukan dengan langsung penetapan oleh Panitia 

Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menetapkan Soekarno 

sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 

Pada Pemilu tahun 1971 memilih Anggota DPR, DPD dan 

DPRD yang diikuti 10 Parpol. Pada Pemilu ini Partai Pemenang yaitu 

Golkar, NU dan PNI. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

juga tidak dilaksanakan tapi langsung penetepan Soeharto sebagai 

Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Wakil Presiden 

lewat penetapan oleh MPR RI. Pada Pemilu tahun 1977 s/d 1997 

Pemilu diikuti oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar, PPP dan PDI serta 

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh penetapan MPR. 

Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah bergantinya Orde Baru 

menjadi Era Reformasi. Pada Pemilu ini dilaksanakan oleh 48 Partai 

Politik. Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh MPR. 

 Pada pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung 

oleh Rakyat. Pada Pemilu ini diikuti oleh 24 Partai Politik. 

 Pada Pemilu 2009 terjadi pembengkakan jumlah Partai Politik 

menjadi 38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh. 

 Sedangkan pada Pemilu 2014 terjadi penyusutan jumlah Partai 

Politik akibat Electoral threshold menjadi 12 Partai politik 

Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh. 

  

PENYEDERHANAAN 

Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan 

instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatilibilitas 

sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai 

sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk 

semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensiil maupun sistem 

parlementer. 
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KUALITAS PARPOL 

Parpol berkualitas paling tidak sudah dapat menyelesaikan hal-hal 

sebagai berikut (dari berbagai sumber): 

1) Kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan 

memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personel, 

dan material); 

2) Memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah 

perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam 

tubuh partai); 

3) Mempraktikan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan 

mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan 

penting); 

4) Berjalannya sistem kaderisasi parpol sebagai kandidat pemimpin 

politik di pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan 

juga pelaku bisnis /investasi yang mampu menggerakkan sektor 

riil untuk kemakmuran rakyat. 

5) Pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam 

menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang 

berkembang dalam masyarakat). 

6) Menumbuhkembangkan inovasi dan kreasi untuk kepentingan 

masyarakat luas dalam koridor hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

  

INTERNAL PARPOL 

Proses rekruitmen ini setidaknya dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi 

adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. 

Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi 

syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang 

dinominasikan. Sedangkan tahap terakhir yang menentukan siapa 

yang memenangkan pemilu. Dalam proses rekruitmen tersebut, 

terdapat setidaknya 4 (empat) hal penting bagaimana 

pengorganisasian partai politik, yaitu: siapa kandidat yang dapat 

dinominasikan (candidacy) ?, Siapa yang menyeleksi (selectorate) ?, 

Dimana kandidat diseleksi? dan Bagaimana kandidat diputuskan ?. 
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Kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan 

sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki 

jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang 

loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji 

lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah 

partai politik. Apalagi Partai NasDem yang masih berusia muda dalam 

usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik 

berbangsa dan bernegara. 

Pendanaan oleh APBN/APBD diperlukan dalam memberikan 

pendidikan pelatihan bagi kader Partai Politik melalui jalur pendidikan 

dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga independen sehingga 

outpu yang dicapai akan maksimal serta pendanaan yang digunakan 

dapat di audit secara akuntabel. 

  

Sistem Pemilu: 

 Sistem Proporsianal Tertutup 

 Sistem Proporsional Terbuka 

 Atau ada alternatif lain ? 

 Kewenangan parpol VS pilihan rakyat secara terbuka 

  

PENUTUP 

Untuk masa depan indonesia yang lebih baik perlu terus 

menerus mengupayakan secara maksimal agar faktor-faktor berikut 

menjadi lebih baik: 

 Kedaulatan rakyat 

 Paradigma demokrasi berintegritas 

 Parpol 

 Kualitas parpol 

 Sistem pemilu 

 Kualitas penyelenggara 

 Kualitas pemilih 
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KEMANDIRIAN DPD DAN KEPENTINGAN DAERAH 

 

Oleh : Firman Muntaqo 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 

negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 

permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang 

terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 

kedaulatan Rakyat yang berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 

Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 

Walaupun demikian, fakta menunjukkan bahwa, Kedaulatan 

rakyat yang secara umum dimengerti sebagai demokrasi yang berasal 

dari kata demos (rakyat) dan kratein (memerintah), ditafsirkan tidak 

berdasarkan kedudukan manusia Indonesia dalam hubungannya 

dengan manusia lain dan masyarakat (Monodualistis) yang akhirnya 

membentuk Bangsa Indonesia, Negara Indosesia, dan Pemerintah 

Indonesia yang berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika. 

Fakta menunjukkan, bahwa demokrasi lebih dilihat sebagai 

persaingan bebas. One man one vote, dengan basis ideologi 

individualism, liberalisme dan materialisme. Seringkali alasan yang 

dikemukakan adalah mengikuti tuntutan perkembangan zaman, 

terutama tuntutan global, dan modernisasi. Akibatnya, cita-cita 

menempatkan negara sebagai organisasi seluruh rakyat, dengan 

pemerintahan yang harus dapat mengakomodir kebhinneka tunggal 

ikaan menjaditerpinggirkan. Jauh dari ideologi, terlebih dari hukum 

adat yang merupakan hukum asliIndonesia, dan sumber utama 

pembentukan hukum nasional. 

Jika UUD 1945 sebelum amandemen mengadopsi secara jelas 

dan tegas perwakilan berupa utusan-utusan daridaerah-daerah dan 

golongan-golongan yang secara konstitusional memang ditetapkan 

tidak atas pertimbangan politis, tetapi berdasarkan kepentingan daerah 
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dan golongan yang harus diperjuangkan secara politis, maka pengaruh 

tafsir demokrasi telah mengakibatkan adanya upaya menempatkan 

DPD dibawah kendali partai politik. Akibatnya, kepentingan berbagai 

suku, daerah, agama dan golongan dalam bingkai kebangsaan 

Indonesia yang berbhinneka serta yang bertumpu pada semangat 

kekeluargaan dan kegotong-royongan selalu bergejolak. Hal ini adalah 

indikasi bahwa, hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kesadaran 

hukum masyarakat pada umumnya. 

Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu kepentingan harus 

diperjuangkan melalui partai politik ?, Bagaimana sebaiknya 

kedudukan DPD dalam kaitannya dengan partaipolitik ? 

 

METODE 

Untuk menjawab hubungan antara DPD dengan Partai Politik, 

maka dilakukan dengan menggunakan pendekatan filsafat, filsafat 

hukum, rechts historisch, dengan menelusuri berbagai dokumen 

hukum, terutama UUD 1945 dan UUD NRI 1945, dibantu dengan 

tafsir semiotika dan tafsir teleologis, dengan fokus pada hukum adat 

sebagaidasar penempatan kedudukan dan peran DPD. 

Pembahasan demikian dilakukan dengan assumsi bahwa 

keberadaan DPD bukan tercipta karena kepentingan politik atau 

kesamaan pandangan politik, tetapi keberadaan DPD adalah karena 

adanya kepentingan nyata di masyarakat, golongan dan daerah sebagai 

wujud kebhinnekaan, tanpa didasari oleh kesamaan kepentingan 

politik atau pandangan politik, yang harus diperjuangkan, terutama di 

level pusat secara politis. DPD tidak mewakilikonstituen, tetapi DPD 

mewakiliseluruh masyarakat, golongan, dan daerah yang memiliki 

kepentingan yang sama secara kedaerahan, namun berbeda jika dilihat 

daripersfektif nasional. 
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PEMBAHASAN 

Paradigma, filsafat, filsafat hukum bersumber dari pengamatan, 

olah fikir, perenungan dan perumusan oleh individu atau beberapa 

individu sebagai bagian dari masyarakat yang bersangkutan tentang 

eksistensi dirinya, hubungan antar sesama, hubungan dirinya dengan 

alam, masyarakat secara keseluruhan dengan alam, dan hubungan 

dirinya dengan hal yang ghaib/ Tuhan, yang akhirnya melahirkan cara 

berfikir yang khas sebagai pembeda atau ciri suatu masyarakat yang 

membedakannya dengan masyarakat yang lain. 

Secara teoritis, maka cara berfikir yang khas inilah yang akan 

melahirkan metode yang dapat menjadi panduan dalam membentuk 

hukum, termasuk membentuk hukum tertulis yang harus difahami, 

dihayati, dan diterapkan dalam merancang peraturan perundang-

undangan. Termasuk dalam upaya menempatkan DPD. 

Dari sudut sosiologis, aspek khas kehidupan suatu masyarakat 

sebagai pembeda dari masyarakat yang lainnya tersebut lebih dikenal 

sebagai “Peculiar Form of Social Life” yang dibangun berdasarkan 

Natuur maupun Cultuur sebagai sumber nilai-nilai kehidupan, 

termasuk sumber nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. 

Bagi masyarakat Indonesia, seuatu yang khas tersebut dikristalisasi 

secara abstrak dengan sebutan Pancasila, sebagai Ideologi Bangsa 

yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi pembentukan hukum 

tertulis di Indonesia. 

Jauh sebelum Pancasila dikristalisasi sebagai ideologi bangsa, 

pada Soempah Pemoeda, Poetoesan-Poetoesan Pemoeda-Pemoeda 

Indonesia menyakini bahwa persatuan Indonesia diperkuat dengan 

memperhatikan dasar persatuannya, yaitu: Kemauan, Bahasa, Sejarah, 

Hukum Adat, Pendidikan dan Kepanduan. Pada tahun 1928, melalui 

forum kongres pemuda yang menghasilkan keputusan yang lebih 

dikenal dengan Soempah Pemoeda, pemuda Indonesia telah memilih 

dan berketetapan hati menjadikan Hukum Adat sebagai salah satu 

pokok yang memperkuat persatuan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dengan perkataan lain, terdapat konsesus nasional yang 

diwakili para pemuda saat itu, bahwa pembangunan hukum nasional 
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setelah Indonesia merdeka akan menempatkan hukum adat sebagai 

sumber utama pembentukan hukum (tertulis) nasional. 

Hukum adat adalah sumber hukum nasional yang akan menjadi 

unsur pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Hukum 

adat adalah sumber pembentukan hukum yang dicita-citakan (Ius 

Constituendum) yang akan mempersatukan Bangsa Indonesia yang 

berbhinneka/pluralis sebagai suatu kenyataan, dalam wadah kesatuan, 

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Hukum 

Nasionalnya. 

Hukum adat diyakini para pemuda mampu mengakomodir, 

mempersatukan bangsa Indonesia yang sejatinya bersifat plural 

(bukan menjadikan satu), dan hukum adat tetap akan menjadi ciri khas 

suku-suku di Indonesia yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Dari konsepsi berfikir hukum adatlah lahir 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta rumusan sila-sila Pancasila. 

Dalam kaitannnya dengan penempatan kedudukan DPD, maka 

kajian terhadap makna Kesatuan dan Persatuan menjadi penting, 

sebab sejatinya keberadaan DPD adalah dalam konteks desentralisasi 

daerah sebagai perwujudan kebhinekaan Indonesia, berkaitan dengan 

kekhasan internal Indonesia. 

Dari persfektif semiotika, kata persatuan menunjukkan 

keberagaman yang diikat oleh unsur yang sama/ kesamaannya, atau 

heterogenitas yang bersatu, bukan menjadi satu (Homogen). Dalam 

ikatan/ persatuan tersebut identitas masing-masing tetap dihargai, 

karena itulah kekhasan yang merupakan cerminan kebhinnekaan/ 

pluralisme/ kesukuan/kedaerahan. 

Kata persatuan mengarah pada kebhinnekaan, suku bangsa yang 

terus harus dipelihara, dibina sebagai identitas yang membentuk 

identitas bangsa, yang didalamnya terdapat suku-suku bangsa dengan 

budayanya, termasuk hukum adatnya. Disinilah peran DPD sebagai 

Dewan Perwakilan Daerah yang sejatinya harus memperjuangkan 

pada level nasional kepentingan daerah, golongan-golongan yang ada 

di daerah, terutama yang memiliki kekhasan. Oleh karena itu 

keberadaan DPD sejatinya bukan didasarkan pada kesamaan faham 

politik, tetapi DPD diadakan adalah untuk memperjuangkan 
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kepentingan yang nyata telah ada secara politik, terutama pada level 

politik di pusat tanpa mempersoalkan persamaan pandangan politik 

atau perbedaan pandangan politik. Intinya adalah kesamaan 

kepentingan yang harus diperjuangkan secara politis. Kata kesatuan 

menunjukkan pada homogenitas / persenyawaan, menggambarkan 

wujud oganisasi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dengan demikian, jika kata Bhinneka Tunggal Ika ditafsir 

secara semiotika teleologis, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

bermakna, Kebhinnekaan yang bersatu sebagai Bangsa (berdasarkan 

unsur kesamaannya). Bangsa sebagai himpunan rakyat Yang Tunggal, 

yaitu senasib, sepenanggungan, ingin hidup sejahtera, mempunyai 

tujuan yang sama (unsur-unsur yang sama yang memotivasi suku-suku 

bangsa menyatukan diri) sehingga bersatu sebagai Bangsa Indonesia 

Yang Tunggal sehingga mewujudkan Rasa Nasionalisme/Kebangsaan, 

dengan Wadah/ Organisasi yang hanya satu organisasi (Ika), tidak ada 

wadah yang lain, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai 

organisasi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari suku-suku 

bangsa yang memiliki kekhasan. 

Organisasi yang tunggal (negara) tersebut diharapkan dapat 

mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan seluruh suku-

suku bangsa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dengan 

membentuk hukum yang bersumberkan unsur kesamaan dan 

perbedaan dari hukum suku-suku bangsa tersebut, yaitu hukum adat 

yang bersifat plural. 

Dapat ditarik pengertian bahwa, kata tunggal merujuk pada 

konsep kebangsaan sebagai ikatan/ persatuan dari berbagai suku yang 

membentuk ketunggalan yang khas, sedangkan kata ika merujuk pada 

organisasi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dalam 

bentuk beb erapa negara yang bersatu atau Negara Federal. 

Dihubungkan dengan konsep negara dan pemerintahan, maka 

kata ika merujuk pada wujud dan konsep negara, artinya hanya ada 

satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata 

tunggal, adalah abstraksi unsur kesamaan dari kebhinnekaan merujuk 

pada bentuk pemerintahan dan bagaimana pemerintahan dilaksanakan 
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yang harus menghormati, memperhatikan, dan mengindahkan 

kebhinnekaan, yang didalamnya mengandung unsur kesamaan, 

maupun perbedaan. 

Untuk urusan Negara dan pemerintahan yang sama diseluruh 

Indonesia, maka partai politik adalah wadah yang tepat menjadi 

instrument Negara/ pemerintah. Namun, untuk aspek kenegaraan dan 

pemerintahan yang berbeda, beda, apalagi ada kekhasan di masing-

masing daerah, atau golongan, maka DPD adalah wadah yang tepat 

untuk memperjuangkan kepentingan secara politis, terutama di tingkat 

pusat. 

Dihubungkan dengan konsep pelaksanaan pemerintahan, maka 

desentralisasi adalah asas yang tepat sebagai dasar pemerintahan 

dengan hak otonominya, karena kekhasan daerah dapat ditampung 

dengan hak ini. 

Berangkat dari konsepsi kesatuan dan persatuanlah, seharusnya 

kedudukan DPD ditentukan. Dalam pembentukan hukum (peraturan 

perundang-undangan), maka unsur-unsur yang sama dari berbagai 

sistem hukum adat harus menjadi sumber utama pembentukan Hukum 

Nasional, karena dari unsur-unsur yang sama dalam sistem hukum 

adat yang plural inilah, identitas hukum nasional dibangun, dan ini 

menjadi peran utama partai politik, sedangkan unsur lokal dari sistem 

hukum adat akan menjadi kekhasan masing-masing daerah atau 

muatan peraturan perundang-undangan daerah yang akan menampung 

kepentingan utusan, golongan maupun daerah, maka DPDadalah 

wadah untuk memperjuangkannya. 

  

KESIMPULAN 

1) Berdasarkan konsep kesatuan, ketunggalan, ke ikaan yang harus 

diwujudkan dalam pembentukan hukum nasional sebagai sarana 

pembangunan nasional, maka peran partai politik sebagai wakil 

rakyat dan sekaligus konstituennya dalam penyelenggaraan 

Negara dan pemerintahan adalah sudah seharusnya. 

2) Berdasarkan konsep Kebhinnekaan, persatuan dan dan 

kedaerahan, sebagai wujud pluralisme Indonesia, maka peran 
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DPD sebagai perwakilan kepentingan nyata adalah suatu 

keharusan, terlebih kepenttingan itu adalah kepentingan yang 

khas, kepentingan golongan tertentu, atau kepentingan daerah. 

3) Berdasarkan simpulan 1 dan 2, maka seharusnya DPD 

berkedudukan sebagai Dewan yang mandiri. Terpisah dari partai 

politik. Tidak menjadi perpanjangan tangan partai politik/ 

Underbow, sebab jika partai politik mewakili kepentingan politik, 

maka DPD mewakili kepentingan yang sama yang tidak 

didasarkan pada kesamaan pandangan politik. Konsepsi demikian 

adalah perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan 

dan Persatuan yang diwujudkan dalam pembentukan hukum 

nasional sebagai sarana pembangunan di Indonesia yang khas. 
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MEWUJUDKAN PARPOL BERKUALITAS 

 

Oleh: Iza Rumesten RS 

  

  

PENDAHULUAN 

Idealnya penyelenggaraan pemilu ditempuh melalui mekanisme 

sederhana, murah, namun tetap membuahkan hasil yang berkualitas. 

Sederhana dalam arti bisa dimengerti dan mudah dilakukan. Murah 

maksudnya penyelenggaraan pemilu tidak memakan biaya yang 

terlalu besar sehingga terkesan mengahambur-hamburkan uang negara 

hanya untuk menyelenggarakan pemilu. 

Rangkaian panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia 

menunjukan bahwa masyarakat kita sudah semakin cerdas politik, hal 

ini dapat dilihat dari pertama, munculnya calon tunggal di beberapa 

daerah dalam pilkada serentak yang dilakukan pada 2015 dan 2017. 

Kedua, tidak adanya jaminan bahwa jika seorang calon anggota DPR, 

DPD dan DPDR yang telah terpilih pada periode sebelumnya dapat 

terpilih kembali pada periode berikutnya. Ketiga, walaupun seorang 

calon ditempatkan pada nomor urut sepatu tidak menutup 

kemungkinan bahwa calon tersebut akan terpilih menjadi anggota 

legislati karena “nomor urut jadi”tidak lagi dianut dalam UU Pemilu 

sehingga pemilih bisa memilih calon wakilnya yang dinilai layak dan 

berkualitas untuk mejadi anggota legislatif. 

Masyarakat yang semakin cerdas politik dan militan ternyata 

belum cukup untuk menjamin bahwa lembaga legislatif akan bersih 

dari parkatek korupsi, kolusi dan nepotisme hal ini dapat dilihat dari 

fakta bahwa kasus korupsi juga menimpa anggota DPR dari Partai 

PKS yang identik sekali dengan islam yang terkenal dengan militansi 

kadernya (kasus korupsi impor daging), kasus korupsi juga sering kali 

menimpa partai-partai besar yang sedang berkuasa seperti Partai 

Demokrat (kasus hambalang dan E-KTP yang dilaksanakan secara 

berjamaah) dan praktek-praktek korupsi lainnya yang sudah menjadi 
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konsumsi harian masyarakat, yang lazim sekali dilakukan oleh 

anggota legislatif. 

Mencermati hal tersebut, sepertinya ada hal yang salah dalam 

praktek berdemokrasi yang dilakukan oleh parpol, sehingga penulis 

tertarik untuk membahas mengenai bagaimana upaya mewujudkan 

parpol yang berkualitas. 

  

PEMILU DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA 

Menurut Hans kelsen demokrasi dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung 

(perwakilan). Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat 

yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi 

langsung ditujukan oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan 

juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat dalam 

pertemuan akbar ataupun rapat umum. Pengorganisasian semacam ini 

hanya mungkin pada masyarakat kecil dan dibawah kondisi sosial 

yang sederhana. Dalam demokrasi langsung seperti dijumpai bangsa 

Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak 

semua warga mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan 

keputusan majelis rakyat. Pada kondisi tertentu pemimpin dapat 

dipilih oleh majelis, maka setiap orang harus tunduk pada pimpinan. 

Karena dipimpin oleh majelis, maka paling tidak dia menduduki 

jabatan dengan cara demokratis. 

Agak sedikit berbeda dengan pendapat Hans Kelsen, Robert 

Dahl mengatakan bahwa tidak ada demokrasi yang ideal, karena 

demokrasi yang ideal di dalamnya tetap saja terdapat hal-hal yang 

dianggap tidak demokratis. Selengkapnya Robert Dahl mengatakan 

demokrasi yang ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada 

rezim aktual yang mampu memahami secara utuh;“ketika mencari 

demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis.” Artinya 

bahwa sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan, proses 

demokrasi tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan. 

Berbagai hal baru yang muncul di luar prediksi sebelumnya bisa saja 

muncul dalam dinamika demokrasi sehingga dapatlah dikatakan tidak 

ada negara di dunia ini yang sudah sempurna menjalankan 
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demokrasi.Indonesia mempunyai konsep tersendiri mengenai 

demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Terkait dengan hal ini oleh 

Soekarno mengatakan dalam sidang BPUPKI tanggal 5 Juli 1945 

bahwa “jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita 

kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong dan keadilan 

sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran tiap-tiap faham individualisme 

dan liberalisme dari padanya.”Pandangan yang mendasar ini yang 

seharusnya dipahami oleh banyak orang, karena jika tidak akan 

menimbulkan pemahaman yang terpengaruh oleh faham asing yang 

belum tentu cocok jika diterapkan untuk bangsa indonesia. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh Soekarno “kedaulatan rakyat sekali lagi, dan 

bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham panitia perancang 

undang-undang dasar, satu-satunya jaminan bahwa bangsa Indonesia 

seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jikalau faham kita inipun 

dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan 

perdamaian dunia yang kekal dan abadi”. 

Sri Soemantri mendefinisikan demokrasi Indonesia dalam arti 

formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat 

secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan 

rakyat seperti DPR dan MPR. Demokrasi dalam arti pandangan hidup 

adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy). 

Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, kekuasaan 

tertinggi ada pada rakyat yang artinya rakyat berhak memerintah dan 

mengatur sendiri. Untuk itu rakyatlah yang berhak menentukan 

pembatasan-pembatasan, dan tujuan yang hendak dicapai dengan cara 

menetapkan peraturan-peraturan hukum. Kehidupan negara modern 

mengharuskan demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan 

(representative government under the rule of law), maka hak rakyat 

untuk mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang 

menjalankan fungsi membuat undang-undang. 

Namun untuk memenuhi tuntutan reformasi, makna dipilih 

secara demokratis di Indonesia saat ini dimaknai dengan dipilih secara 

langsung. Walaupun dipilih secara langsung harus tetap ada batasan-

batasan yang harus dipatuhi, terkait dengan hal ini Azhary 
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mengatakan kedaulatan rakyat di Indonesia dibatasi oleh nilai-nilai 

ketuhanan yang maha esa, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-

nilai kemanusian dan keadilan serta peradaban, kedaulatan rakyat 

sebagai dasar persatuan Indonesia, dan kedaulatan rakyat yang 

mekanismenya (pola pelaksanaannya) berupa kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat indonesia. 

Dikemukakan pula oleh Azhary dari rumusan kedaulatan rakyat 

tadi ada dua aspek yang harus diperhatikan: 1. Dalam konsep 

Indonesia dengan cara musyawarah yang dijiwai dengan penuh 

kebijakan, dan musyawarah ialah cara berembuk yang 

mengikutsertakan semua aliran dan golongan yang ada dengan 

memperhatikan segala hal yang terkait (dinamika masyarakat). 2. 

Dengan memperhatikan segala perkembangan dalam masyarakat, 

maka aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan menjadi tujuan 

utamanya, jadi bukan mengutamakan kepentingan individu. 

Paham kedaulatan rakyat menumbuhkan negara demokrasi, 

sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, paham kerakyatan atau 

kedaulatan rakyat seperti yang diutarakan di atas dapat terlaksana 

secara langsung seperti rapat desa atau melalui perwakilan. Dalam 

negara berkedaulatan rakyat, menurut Moh. Hatta,  

“kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur 

pemerintahan negeri ada pada rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk 

menentukan cara bagaiman ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat 

yang dapat menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah 

keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu 

perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya”. 

Demokrasi di Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, oleh 

karena itu kebebasan berserikat dan berkumpul, mengekspresikan 

gagasan dan keinginan harus disertai dengan kesadaran tanggung 

jawab kepada Tuhan, dengan memperhatikan harkat dan martabat 

sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dalam bahasa jawa tipa selira 

dalam bahasa Indonesia tenggang rasa. 
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Senada juga dengan hal ini Azhary mengatakan kehidupan yang 

berkeadilan sosial, ialah kehidupan berkelompok yang mengutamakan 

kesejahteraan umum atau kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran 

orang seorang, dan kehidupan yang berperikemanusiaan berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa, berkeadilan serta beradab. Berdasar 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dianut 

UUD 1945 adalah kebebasan yang sesuai dengan cita negara 

Pancasila. 

  

SISTEM KEPARTAIAN 

Jazim Hamidi mengatakan makna filosofis yang dapat dipelajari 

dari pilkada langsung adalah berkaitan dengan hadirnya individu yang 

memiliki hakekat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom. Baik 

dalam konteks menggunakan hak pilihnya termasuk juga untuk 

mengambil pilihan dengan tidak menggunakan hak politiknya. Artinya 

keterkaitannya sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada 

sepenuhnya ditangan rakyat. Sehingga kehadiran masyarakat benar-

benar menjadi stakeholder utama dari proses politik dalam pemilu. 

Kemenangan calon dalam pemilu juga sangat ditentukan oleh 

bekerjanya mesin partai, karena mesin partai yang berfungsi untuk 

memberikan pendidikan politik bagi kader. Karena partai selain wajib 

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk 

memberikan pendidikan politik kepada kader -kadernya, termasuk 

dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untukmenjadi 

pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader 

terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. 

Partai politik menurut Miriam Budiarjo yang mengutip 

pendapat Carl J. Friedrich adalah sekolompok manusia yang 

teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan 

berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya 

kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiiil. 

R.H Soltau mengartikan partai politik sebagai sekelompok 

warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai 
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kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk 

memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan 

kebijaksanaan umum mereka. 

Sementara pengertian partai politik yang diatur dalam UU No. 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI 

berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Fungsi partai politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 adalah: 

a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. 

c) Menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

d) Partisipasi politik warga Negara Indonesia. 

e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan an 

keadilan gender. 

Agar fungsi partai politik dapat berjalan dengan baik, perlu 

pengaturan secara jelas dan terlembaga. Menurut Norris ada tiga 

kategori aturan legal dalam pengaturan partai yaitu monopolistic 

regulation, cartel regulations dan egalitarian regulations. Kategori 

pertama monopolistic regulations diarahkan secara sengaja untuk 

mendukung partai penguasa dan membatasai kelompok kritis. 

Sedangkan cartel regulations lebih menghormati HAM tapi membatasi 

kompetisi sehingga memberi keuntungan pada partai yang sudah ada 

di parlemen maupun pemerintahan. Egalitarian regulations dirancang 

untuk memunculkan kompetisi antar partai secara plural diantara 

banyak pemain yang mempunyai akses sama terhadap publik dan 

pembatasan sedikit mungkin bagi partai atau kandiddat yang 

mengikuti pemilu. 
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Untuk mendukung semua peran dan fungsi partai politik 

tersebut, tentunya partai politik tersebut harus terlembagakan dengan 

baik. Randall dan Svasand (2002) dalam party institutionalization in 

new democracies mendefenisikan secara spesifik pelembagaan partai 

politik. Menurutnya, pelembagaan partai politik adalah the process by 

which the party becomes established in terms of both integrated 

patterns on behavior and of attitudes and culture. Proses pelembagaan 

tersebut mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan 

aspek struktural-kultural, yang saling bertemu dalam persilangan 

sehingga menghasilkan aspek kesisteman, identitas nilai, otonomi 

kebijakan dan reifikasi. 

Salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai indikator 

pelembagaan partai politik adalah terkait proses rekruitmen. Dalam 

proses rekruitmen tersebut dapat dilihat apakah partai politik masih 

bersifat oligarkhis atau demokratis. Proses rekriutmen ini setidaknya 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu setifikasi, penominasian, dan tahap 

pemilu. Tahap sertifikasi adalah pendefenisian kriteria yang dapat 

masuk dalam kandidasi. Tahap penominasian meliputi ketersedian 

calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika 

memutuskan siapa yang didominasikan. Sedangkan tahap terakhir 

yang mementukan siapa yang memenangkan pemilu. 

Setidaknya terdapat empat pendekatan dalam memahami sistem 

kepartaian di sebuah negara. Pertama berdasarkan jumlah partai. 

Kedua, berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai. Ketiga 

berdasarkan formasi pemerintahan. Terkahir, berdasarkan kekuatan 

relatif dan jarak ideology partai. 

Salah satu pendekatan yang paling banyak dipakai oleh 

ilmuwan dalam melihat sistem kepartaian adalah pendekatan yang 

didasarkan kekautan relatif dan jarak ideologi. Pendekatan ini 

dikonseptualisasikan oleh Sartori. Sartori menyatakan bahwa kriteria 

partai berdasarkan jumlah tetap penting tetapi harus diingat sejauh 

mana partai itu mempengaruhi efek dalam kompetisis partai. Boleh 

jadi partai kecil akan menjadi relevan jika memiliki potensi koalisi 

dan potensi blackmail. 
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Untuk mengukur jarak ideology partai politik, ada beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan: pertama, perbedaan dalam orientasi 

dasar. Kedua, perbedaan dalam tujuan konkret yang dikejar. Ketiga, 

perbedaan dalam cara mengejar tujuan yang ditentukan. Keempat, 

perbedaan dalam menilai kepribadian politik. Terkahir, perbedaan 

dalam komposisi partai atau fraksi, terutama basis kelas dan sejauh 

mana mereka dapat mengumpulkan berbagai kekuatan. Semakin 

berbeda semakin jauh jarak ideology antar partai politik. 

Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam tujuh kategori. 

Yaitu, sistem partai tunggal (one party), partai hegemonic (hegemonic 

party), partai predominan (predominant party), dua partai (two party), 

pluralism terbatas (limited pluralism), pluralism ekstrim (extreme 

pluralism) dan atomic (otomized). Ketujuh sistem kepartaian tersebut 

dapat dirangkum dalam dua kategori besar. Pertama, sisitem non 

kompetitif meliputi partai tunggal dan partai hegemonic. Sistem 

kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai 

Negara (party state system). Pada kategori ini, keberadaan partai 

politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai 

politik identik dengan negara. Dengan kata lain sesungguhnya tidak 

ada sistem kepartaian dalam kondisi ini karena struktur sistem 

politiknya berpusat pada negara. Kehadiran partai politik identik 

dengan kepentingan negara. Kedua, sistem kompotitif yang meliputi 

partai dominan, dua partai, pluralism terbatas/moderat, pluralism 

ekstrim/terpolarisasi, dan atomic. Pada sistem kepartaian ini negara 

melindungi hak-hak partai politik untuk menjalankan fungsinya. 

Sistem kepartaian tersebut bergerak pada satu garis linier, dari atomic 

ke partai tunggal, dengan faktor pendorong modernisasi, khususnya 

aspek mobilisasi sosial, yang berpengaruh pada peningkatan 

partisispasi masyarakat beserta ide-idenya. 

  

PENTINGNYA PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK 

BAGI MASYARAKAT DAN KADER PARPOL 

Pemilu  merupakan  sarana  penting  dalam  rangka  menjaring  

calon pemimpin ditingkat lokal untuk dipersiapkan bersaing di tingkat 

nasional. Tauchid Noor21) mengatakan disadari atau tidak, stock 
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kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk 

Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pimpinan nasional yang 

kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin 

partai politik besar yang memenangi pemilu 2004 dan 2009. 

Karena menyadari adanya keterbatasan pemimpin yang benar-

benar negarawan, maka Konstitusi mengatur bahwa pendidikan 

(termasuk di dalamnya pendidikan politik) bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memegang peran 

penting dalam membentuk karakter bangsa, nilai, konsep dan budaya 

yang akan diwariskan kepada generasi penerus. Pendidikan berpotensi 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban 

bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

membangun masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Tentu saja termasuk di dalamnya pendidikan politik. 

UU Partai Politik jelas menyebut salah satu fungsi utama parpol 

adalah melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik. Peran partai 

politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi 

dan rekrutmen politik. Partai politik harus memberikan pendidikan 

politik yang maksimal kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam 

konflik. Partai politik harus melakukan penjaringan calon pasangan 

kepala daerah dengan objektif dan capable sehingga akan menarik 

minat masyarakat untuk memilih. 

Selain memberikan pendidikan politik kepada masayarakat, 

partai politik juga  harus  melakukan  pendidikan  politik  kepada  

kader-kadernya  dalam  arti mempersiapkan kader yang terbaik untuk 

maju dalam pesta demokarasi baik dalam bentuk pencalonan kepala 

dearah, pencalonan sebagai DPRD untuk tingkat daerah maupun 

pencalonan untuk tingkat nasional. 

Terkait dengan pendidikan politik di tingkat internal partai 

politik dalam arti mempersiapkan calon pemimpin yang akan 

dimajukan dalam pencalonan baik itu pada tingkat lokal maupun 

nasional, tentu saja partai politik harus mempersiapkan sistem yang 

benar-benar baik dan menggerakan seluruh mesin partai. Agar 

terjaring calon yang benar-benar capable, mampu bersaing dan dapat 

www.m
pr

.g
o.

id



Partai Politik dan Pemilu 83 

 

diterima dengan baik oleh masyarakat yang tujuan ahirnya adalah 

memenangkan hati rakyat dan meraih kepemimpinan yang legitimate. 

  

PENUTUP 

Pendidikan politik idelanya bukan hanya diberikan kepada 

masyarakat pemilih, akan tetapi pendidikan politik yang paling 

penting hendaknya diberikan kepada kader dan anggota partai politik 

itu sendiri. Karena nantinya jika terpilih menjadi anggota legislatif, 

merekalah yang akan menyelenggarakan secara langsung proses 

dalam praktek berbangsa dan bernegara, sedangkan peran serta 

masyarakat hanya sebagai pihak yang mengawasi saja. 
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PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM 

PRESIDENSIIL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 

 

Oleh: Lusi Apriyani 

  

  

PENDAHULUAN 

Setiap negara yang mengklaim sebagai negara demokratis 

berusaha menterjemahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai 

kekuasaan negara tertinggi (the ultimate power). Yang dimaksud 

prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu negara yaitu sumber-sumber 

kekuasaan berasal dari bawah, dari rakyat bukan dari penguasa. 

Pilihan-pilihan dalam pemerintahan berasal dari rakyat. Hanya saja, 

kedaulatan rakyat pada zaman modern tidak sama halnya dengan apa 

yang terjadi pada Yunani zaman dahulu yang mana setiap rakyat 

dimintakan persetujuan atas pengambilan keputusan terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintahan. 

Dalam sebuah pemerintahan yang menganut politik demokrasi, 

pemilihan umum menjadi salah satu manifestasi demokrasi. Setiap 

negara demokrasi memiliki pilihan yang berbeda-beda terhadap sistem 

pemilihan umum yang dianggap paling tepat dan sesuai diterapkan 

dalam sistem pemerintahan yang ada. Secara umum, sistem pemilihan 

umum untuk memilih kepala negara, kepala pemerintahan, wakil 

rakyat terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan secara langsung (direct 

vote) atau tidak langsung (indirect vote). Pilihan-pilihan tersebut tentu 

saja berimplikasi kepada kualitas representasi (wakil rakyat), partai 

politik, perilaku pemilih (voter behaviour), stabilitas pemerintahan 

danstabilitas politik dalam negara tersebut. Termasuk yang terjadi di 

Indonesia, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum yang 

kerap berganti tiap lima tahun sekali atau setiap kali akan 

diselenggarakannya pemilihan umum. 

Pemilihan umum atau Pemilu yang pertama kali 

diselenggarakan di Indonesia adalah pada tahun 1955 dengan 

berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 
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1950 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Sistem 

pemerintahan yang dianut pada masa tersebut adalah sistem 

pemerintahan parlementer. Pemilu pada tahun 1955 ini dilaksanakan 

dengan sistem pemilu proporsional (multimember constituency) yang 

dikombinasikan dengan sistem daftar (list system) untuk memilih 

anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilu ini diikuti oleh 30 

partai politik dan menghasilkan empat partai yang memperoleh suara 

terbanyak yaitu PNI, Partau Masyumi, Partai NU, dan PKI. 

Penyelenggaraan pemilu oleh Indonesia, sebagai negara baru, 

pada tahun tersebut terhitung sebagai negara yang sukses menjalankan 

demokrasi dalam pemilu secara damai. Namun, hasil dari sistem 

pemilu tersebut tidak menghasilkan kestabilan ketatanegaraan 

Indonesia melainkan berujung kepada pembubaran dewan 

konstituante hasil dari pemilu. Kemudian, presiden mengeluarkan 

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia 

kepada UUD 1945 dan menandai berakhirnya sistem pemerintahan 

parlementer yang diganti dengan sistem semi-presidensial dan 

penerapan Demokrasi Terpimpin. Pilihan terhadap sistem 

pemerintahan semi-presidensial dan Demokrasi Terpimpin 

menyebabkan tidak ada penyelenggaraan pemilu dalam waktu yang 

lama (1959-1971). Keanggotaan MPRS, DPRGR, dan DPRDGR 

diperoleh dengan sistem pengangkatan. 

Implikasi pilihan terhadap Demokrasi Terpimpin tidak hanya 

pada dihilangkannya pemilu dan keanggotan wakil rakyat yang 

melalui proses pengangkatan, namun juga berdampak pada 

pembatasan partai politik melalui Penetapan Presiden (Penpres) 

Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan 

Kepartaian dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang 

Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai yang 

menyebabkan hanya sepuluh partai politik yang diperbolehkan 

keberadaannya. Akhirnya, Demokrasi Terpimpin mengalami krisis 

politik pada tahun 1965 yaitu dengan terjadinya kudeta G30S/PKI 

terhadap pemerintahan pada saat itu dan menyebabkan berakhirnya 

rezim tersebut. 
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Babak baru sistem pemerintahan dimulai, di bawah 

kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menganut sistem 

pemerintahan Demokrasi Pancasila yaitu dengan komitmen 

menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Namun 

penterjemahan sistem Demokrasi Pancasila yang diiringi pengalaman 

traumatik dari Demokrasi Terpimpin tidak juga menciptakan sebuah 

demokrasi politik sebagaimana sebuah negara demokrasi modern 

miliki. Selama era ini, pemilu dilaksanakan sebanyak enam kali (1971, 

1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dengan menggunakan sistem pemilu 

proporsional dan pembatasan jumlah partai partai politik yaitu 3 partai 

(PPP, PDI, dan Golongan Karya), kecuali pada tahun 1971 yang 

diikuti oleh 10 partai. 

Hasil dari penyelenggaraan pemilu pada rezim ini sebenarnya 

hanya berusaha menciptakan kestabilan kekuasaan. Memang dalam 

kenyataannya sistem pemerintahan dalam rezim ini mampu 

menciptakan kestabilan politik, mengingat aktor-aktor di dalam 

pemerintahan dalam kelompok yang mayoritas adalah sama. Selain 

itu, hasil dari penyelenggaraan pemilu pada masa ini selalu 

dikondisikan untuk mendapatkan suara mayoritas mutlak. Namun, 

sistem pemerintahan ini (yang memberikan wewenang yang besar 

kepada eksekutif) membungkam prinsip kebebasan dari warga negara 

secara diam-diam. Akibatnya muncul tuntutan-tuntutan dari rakyat 

yang kemudian tidak mampu lagi diolah oleh pemerintahan pada saat 

itu menjadi sebuah kebijakan yang diterima, sehingga krisis 

ketatanegaraan tidak dapat terhindar. 

Alhasil, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila digantikan 

dengan era Reformasi. Kondisi traumatik terhadap era Demokrasi 

Pancasila juga turut mewarnai sistem pemerintahan pada masa ini. 

Dengan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia, lahirlah sejumlah peraturan perundang-undangan yang 

mencirikan prinsip demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 

tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD merupakan 

rangkaian peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk 
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mengawal penyelenggaraan pemilihan umum pasca pemerintahan 

Demokrasi Pancasila. 

Dengan lahirnya rangkaian peraturan terkait pemilu tersebut 

tidak juga mampu mengahasilkan suara mayoritas mutlak yang 

dipercayakan rakyat untuk duduk dalam pemerintahan. Sehingga 

Presiden pada masa itu bukan berasal dari partai politik pemenang 

pemilu. Hal ini menyebabkan krisis ketatanegaraan kembali terjadi 

pada tahun 2001 dengan ditandai jatuhnya pemerintahan di bawah 

Presiden Abdurrahman Wahid. 

Amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002 turut 

mengawal perubahan-perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu. 

UUD NRI 1945 menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu 

dilakukan secara berkala yaitu 5 tahun sekali. Pasca amandemen. 

Melihat sekelumit rangkaian sejarah penyelenggaraan pemilu 

pada sistem pemerintahan yang berbeda-beda, paling tidak dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Indonesia terus mencari format atau bentuk 

penyelenggaraan pemilu yang dapat menterjemahkan kedaulatan 

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat menciptakan 

kestabilan ketatanegaraan. Mix and Match antara sistem 

pemerintahan, sistem pemilu dan sistem kepartaian terus dilakukan 

demi mendapatkan suatu formula pemerintahn yang stabil. 

  

DESAIN SISTEM PEMILU 

Aturan dasar tentang pemilu diatur di dalam Pasal 22E UUD 

NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1), pemilu harus 

dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Jimly Ashidique 

menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa pemilu harus 

dilakukan secara berkala. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat 

mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat 

bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka 

waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah 

pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping 

pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi 

kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena 
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dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri 

sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor 

eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan 

pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan 

jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para 

pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu 

mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi 

pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk 

maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik 

di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum atau 

Pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

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

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kemudian muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah pemilu 

telah benar-benar menjadi sarana pelaksana kedaulatan rakyat. 

Apakah partai politik telah menjadi wadah penghasil wakil-wakil 

rakyat yang representatif atau hanya sebagai wadah kapitalisasi 

politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah baik 

bagi pemerintah maupun partai politik mengingat perilaku pemilih di 

Indonesia masih pesimis terhadap kinerja dan tujuan dari para wakil 

rakyat dan anggota partai politik. 

Pasal 22E ayat (3) mengamanatkan pemilihan umum untuk 

memilih anggota DPR dan DPRD adalah dengan sistem proporsional 

tertutup. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 

2012 “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional 

terbuka.” Hal ini jelas menunujukkan bahwa pelaksanaan pemilu telah 

menyimpang dari original intention karena peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi yang mana UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar pemilu 
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terhadap anggota DPR dan DPRD dilaksanakan oleh partai politik 

atau dengan sistem tertutup, sementara UU No. 8 Tahun 2012 

mengatur agar dilakukan secara proporsional terbuka atau pemilih 

dapat memilih langsung calon wakil rakyat. 

Sebenarnya pertentangan antara sistem proporsional tertutup 

(UUD1945) dengan sistem proporsional terbuka telah mendapatkan 

putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam UU Pemilu sebelumnya, 

UU No. 10 Tahun 2008, Putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 

diterjemahkan oleh DPR dan Pemerintah bahwa pada Pemilu 

Legislatif (Pileg) 2009 dan 2014 diberlakukan sistem proporsional 

terbuka atau keterpilihan anggota legislatif berdasarkan urutan suara 

terbanyak. Padahal MK hanya mencoret prasyarat ambang batas 

(threshold) 30 persen karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip 

"adil" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. 

Adapun putusan MK berikutnya terkait pemilu yang akan 

diterapkan dalam Pemilu 2019 adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-

XI/2013 yang menetapkan bahwa pemilihan anggota legislative 

(pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) harus 

dilaksanakan secara serentak. Artinya, dilaksanakan pada hari yang 

sama sehingga tidak diperlukan adanya threshold. Putusan MK ini 

tentu saja dapat meniadakan presidential threshold atau ketentuan 

ambang batas perolehan suara partai politik untuk mengajukan nama 

pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres). Tetapi 

berpijak pada Pasal 6A ayat (5) yang menentukan bahwa tata cara 

pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih lanjut menjadi 

undang-undang dapat dijadikan alat oleh DPR dan pemerintah untuk 

melegitimasi mekanisme penerapan presidential threshold. 

Jika DPR dan pemerintah lantas mengubah UU Pemilu untuk 

memuluskan presidential threshold maka UU Pemilu selalu 

mengalami perubahan menjelang pemilu. Sebenarnya tanpa adanya 

presidential threshold, partai politik tetap dapat mengajukan nama 

pasangan capres dan wapres hanya saja yang menjadi permasalahan 

adalah akan ada banyak nama yang dicalonkan mengingat semua 

partai politik, termasuk yang tidak akan mendapatkan perolehan suara 

pada kursi DPR, tetap dapat mengajukan nama capres dan wapres. 
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Untuk mengatasi hal tersebut, partai politik sebelum pemilu haruslah 

mencari koalisi untuk menetapkan pasangan secara bersama-sama. 

Jika masing-masing partai politik dapat berkonsensus menentukan 

pasangan capres dan wapres yang akan diajukan, maka prinsip sila 

ketiga dan keempat dari Pancasila menjadi ruh bagi pelaksanaan 

Pemilu 2019. Tentu saja hal tersebut dapat dicapai jika setiap partai 

politik dapat mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan parpol di 

atas kepentingan semua rakyat. Jika ini terwujud, maka cita-cita akan 

wakil rakyat yang representative dapat tercapai. 

Dalam hal pengaturan mengenai anggota DPD, sebaiknya 

berasal dari anggota independen atau tidak diusung dari partai politk 

manapun. Hal ini dapat menjadi instrument penyeimbang kepercayaan 

rakyat terhadap wakil rakyat. Jika anggota DPR dan DPRD telah 

berasal dari partai politik yang notabene masih belum dapat meraih 

kepercayaan mayoritas masyarakat, anggota DPD hadir dalam rangka 

menyerap aspirasi rakyat yang enggan bersentuhan dengan partai 

politik. Jika ketentuan anggota DPD harus berasal dari calon 

independen, menjadi pekerjaan besar bagi calon anggota DPD untuk 

dapat dikenal oleh masyarakat yang diwakilinya sehingga masyarakat 

dari daerah yang diwakilinya dapat menaruhkan kepercayaan penuh 

kepada sang wakil. 

Hal-hal lain yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan 

pemilu adalah instrument penyelenggara dan instrument pendukung. 

Instrument penyelenggara meliputi anggota KPU, KPUD, 

BAWASLU, PANWASLU haruslah anggota yang tidak berafiliasi 

atau pun menjadi simpatisan pada partai mana pun. Hal ini untuk 

menjaga netralitas dari para anggota. Untuk lebih baik lagi, anggota 

dari instrument penyelenggara pemilu di tingkat daerah baiknya 

berasal dari daerah berbeda dari tempat ia bertugas, misal anggota 

KPUD Provinsi Sumatera Selatan berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

Selain itu, komptensi dari instrument penyelenggara juga harus 

menjadi perhatian. 

Adapun instrument pendukung penyelenggaraan pemilu seperti 

media dan lembaga survey, sebaiknya dibuatkan pengaturan agar tidak 

menyampaikan informasi yang tidak dapat dipercaya, merusak 
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persatuan kesatuan, dan terhindar dari kepentingan politik. Untuk 

memastikan tujuan tersebut tercapai, perlu untuk dibentuk aturan 

hukum yang dapat menertibkan penyelenggaraan pemilu. 

  

DESAIN SISTEM KEPARTAIAN 

Unsur penting lain dalam penyelenggaraan demokrasi adalah 

partai politik. Partai politik memainkan peran strategis dalam 

menjembatani warga negara dengan pemerintahan. Bahkan, 

Schattscheider (1942) mengatakan “Political parties created 

democracy” atau partai politiklah yang menentukan demokrasi. Partai 

politik merupakan pelembagaan nilai-nilai, ide-ide, pandangan-

pandangan dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi dari partai 

politik menurut Miriam Budiharjo adalah: (1) sebagai sarana 

komunikasi politik, (2) sebagai sarana sosialisasi politik, (3) sebagai 

sarana rekruitmen politik, dan (3) sebagai sarana pengatur konflik. 

Asumsi yang berkembang di masyarakat selama ini adalah 

bahwa partai politik hanya menjadi sarana untuk mencapai kekuasaan 

yang di dalamnya berisikan orang-orang dengan ambisi dan 

berekonomi mapan. Dengan kata lain, partai politik belum dapat 

menggapai masyarakat bawah. Terlebih ditemukan beberapa 

fenomena di masyarakat, kerap kali anggota partai politik berganti-

ganti afiliasi politik hanya untuk memuluskan cara agar memenangkan 

pemilu. Dengan melihat fungsi-fungsi dari partai politik dan 

pandangan masyarakat terhadap partai politik, penting untuk membuat 

aturan-aturan yang jelas terkait partai politik. 

Semakin banyak dan beragamnya partai politik di sebuah 

negara, memang mencirikan bahwa negara tersebut mampu 

menjalankan prinsip demokrasi. Namun, di sisi lain dengan banyak 

munculnya partai politik di masyarakat, mengindikasikan bahwa 

kehidupan politik di Indonesia belum mencirikan sila ketiga dan 

keempat Pancasila. Selain itu, keberagaman nilai-nilai yang dianut 

oleh partai politik dapat juga mempengaruhi stabilitas politik. 

Penyederhaan partai politik memang perlu dalam rangka 

menciptakan stabilitas ketatanegaraan. Lantas, jika partai politik mulai 
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banyak bermunculan, maka apakah electoral threshold menjadi urgen? 

Menurut pandangan penulis, electoral threshold bukan satu-satunya 

cara untuk menyederhanakan partai. Yang menjadi perhatian utama 

seharusnya adalah sosialisasi politik yaitu bagaimana partai politik 

dapat mempengaruhi pihak-pihak di luar partai untuk memiliki 

kesamaan nilai-nilai dan ide-ide yang dimiliki oleh partainya. Dengan 

tercapainya kesamaan ide, maka partai politik dengan sendirinya dapat 

disederhanakan. 

Adapun kualifikasi partai politik peserta pemilu dan proses 

rekruitmen partai politik perlu pembenahan. Pembenahan tersebut 

haruslah dilakukan oleh undang-undang, bukan sebatas tataran 

regulasi saja, mengingat amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945 yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. 

Dalam hal rekrutmen, partai politik seharusnya tidak 

mengedepankan tingkat ekonomi dari calon anggota partai politik, 

namun lebih kepada kualitas dan komitmen dari calon anggota. 

Kaderisasi dalam keanggotaan partai politik tidak kalah penting juga 

mengingat banyak pihak-pihak yang secara terang-terangan 

menggunakan partai politik sebagai sarana mencapai kekuasaan. 

Pendanaan partai politik juga harus menjadi perhatian 

pemerintah. Penggunaan dana APBN dan APBD untuk partai politik 

tidaklah tepat. Semakin banyak partai politik yang muncul dan 

dilegitimasi pemerintah, maka semakin banyak pula dana APBN dan 

APBD yang akan dialokasikan untuk partai politik. Oleh karena itu, 

fokus dari partai politik seharusnya adalah pada pelembagaan nilai-

nilai bukan pelembagaan untuk mencapai kekuasaan semata. 

  

PENUTUP 

Sistem Pemilu dan keberadaan Partai Politik dalam sistem 

presidensiil tidaklah menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia. Sistem presidensiil telah menjadi ruh 

pemerintahan Indonesia dengan dicantumkan langsung dalam UUD 

1945. Yang menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan pemerintah 

adalah bagaimana menemukan bentuk penyelenggaraan pemilu yang 
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sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

dan berasaskan Pancasila. Hal ini mencegah berganti-gantinya pola 

penyelenggaraan pemilu yang dilegitimasi dengan undang-undang 

setiap menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya. 

Proses rekruitmen dan sosialisasi politik dalam suatu partai 

politik juga menjadi pekerjaan rumah dari para anggota partai politik 

untuk menciptakan kepercayaan di dalam masyarakat terhadap partai 

politik itu sendiri. Dimulai dari proses rekruitmen yang baik dan 

akuntabel, maka partai politik akan menjadi sebuah pabrik penghasil 

wakil-wakil rakyat yang representative, aspiratif, dan akuntabel. 
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PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM 

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MULTIPARTAI 

INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 

 

Oleh : Mahesa Rannie, S.H.,M.H. 

  

  

PENDAHULUAN 

Tatanan struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami 

perubahan pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan 

yang telah dipegangnya, sejak menjadi pejabat Presiden di tahun 1966 

dan Presiden di tahun 1968-1998. Hal tersebut diawali dengan adanya 

proses amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dimulai sejak 

tahun 1999 sampai tahun 2002 (empat kali amandemen). 

Sebelum terjadi proses amandemen terhadap UUD 1945 

tersebut, Badan Pekerja MPR telah membuat lima kesepakatan dasar, 

salah satunya adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial 

Indonesia. Pernyataan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah 

presidensial memang tidak dituliskan secara nyata dalam UUD 1945 

hasil amandemen. Akan tetapi hal tersebut jelas terdapat dalam Pasal 

4 Ayat 1 amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar" dan Pasal 7 C amandemen UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat". 

Keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan di sebuah negara 

memang tidak dapat dipisahkan dari sistem-sistem lain yang ada di 

negara tersebut, antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan 

umum, maupun sistem perwakilan. Indonesia dengan sistem 

pemerintahan presidensial yang dipraktekkannya tergolong unik, 

karena presidensial yang dipadukan dengan multipartai. Lazimnya 

sistem kepartaian yang multipartai dipraktekkan dalam sistem 

pemerintahan parlementer. 
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Di dunia ini, tidak banyak negara yang mempraktekkan sistem 

pemerintahan presidensial multipartai. Selain Indonesia, negara-

negara yang mempraktekan sistem pemerintahan tersebut adalah 

Filipna dan Negara-negara di kawasan Amerika Latin, seperti Kuba, 

Brazil, Peru, Meksiko, dan lain-lain.  

 Sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang multipartai 

memang merupakan persoalan dilematis tersendiri, terlebih sejak 

pasca reformasi yang dicetuskan tahun 1998. Ahli Ilmu Politik, Scott 

Mainwaring di tahun 1993 dalam sebuah jurnal menyimpulkan bahwa 

tidak ada satupun dari 31 negara di dunia yang stabil demokrasinya 

menerapkan sistem multipartai dalam sistem kepartaiannya. Scott 

Mainwaring juga berpendapat bahwa presidensialisme tidak otomatis 

menghambat kinerja dan stabilitas demokrasi sebuah negara. 

Menurutnya, presidensialisme akan menjadi masalah jika 

dikombinasikan dengan sistem multipartai, karena parlemen pasti 

akan mengalami perpecahan (fragmentasi). Dengan kata lain akan 

sulit tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien dalam sistem 

pemerintahan presidensial multipartai. 

Lalu, bagaimanakah cara untuk mengatasi persoalan yang 

mendera tersebut? Sistem multipartai adalah sebuah praktek 

"keharusan" dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia karena 

Indonesia memiliki tingkat kemajemukan dalam berbagai hal yang 

cukup tinggi. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial diterapkan 

di Indonesia dengan tujuan supaya pemerintahan menjadi kuat dan 

tidak mudah untuk dijatuhkan "di tengah jalan" sebelum masa 

periodenya berakhir. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi karena 

adanya "rasa traumatis" pada saat Indonesia menerapkan sistem 

pemerintahan parlementer di masa lalu. 

  

PEMBAHASAN 

Praktek multipartai di Indonesia telah dimulai sejak dulu. Hal 

ini terlihat dari keikutsertaan puluhan partai politik pada saat Pemilu 

tahun 1955 yang kemudian melahirkan empat partai politik besar, 

yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin 
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Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis 

Indonesia (PKI). 

Praktek multipartai di Indonesia ini terus berlanjut sampai 

periode demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 

Juli tahun 1959, hingga akhirnya jumlah partai politik Indonesia 

dikerucutkan Presiden Soekarno menjadi hanya sepuluh partai politik 

(termasuk PKI). Sembilan partai politik yang tersisa ini bertahan 

sampai diadakannya pemilihan umum (pemilu) tahun 1971 di masa 

pemerintahan Orde Baru. 

Setelah diadakannya pemilu tahun 1971 tersebut, partai politik 

di Indonesia dikerucutkan lagi sehingga menjadi 2 partai politik, yaitu 

Partai Habibie akhirnya dilantik di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 

1998 itu juga. Sementara itu Presiden Abdurrahman Wahid 

diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia 

(1999-2004) sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 

tahun 2001 melalui Sidang Istimewa MPR karena persoalan Bullogate 

dan Bruneigate. Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi 

Presiden Republik Indonesia melalui pemungutan suara di MPR ini 

akhirnya digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, Megawati 

Soekarnoputri. 

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia 

(PDI) ditambah dengan Golkar yang tidak mau disebut sebagai partai 

politik. 

Ketika pemerintahan Orde Baru berakhir di tahun 1998, 

perpolitikan di Indonesia memasuki babak baru. Undang-undang 

partai politik lama yang tidak memberikan kebebasan untuk 

mendirikan partai politik baru ini kemudian dicabut oleh pemerintahan 

Presiden B.J. Habibie Perubahan yang didambakan melalui undang -

undang partai politik yang baru ini adalah adanya sebuah sistem 

politik dimana partai politik yang ada tidak mendominasi kehidupan 

politik secara berlebihan, tetapi juga tidak memberikan peluang 

kepada eksekutif untuk berkuasa secara sangat kuat (executive heavy). 

Partai politik kemudian bermunculan di awal masa 

pemerintahan reformasi tahun 1998 bak "cendawan yang tumbuh di 

musim hujan". Jumlah partai politik yang mendaftarkan diri ke 
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Departemen Kehakiman ketika itu mencapai jumlah 141, akan tetapi 

partai politik yang bisa mengikuti pemilu di tahun 1999 "hanya" 48 

partai politik saja. 

Sebagaimana biasanya sistem multipartai, pemilihan umum 

tahun 1999 yang diikuti banyak partai politik tidak mampu 

menghasilkan partai politik pemenang mayoritas, Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik pemenang 

pemilihan umum tahun 1999 hanya memperoleh suara nasional 

kurang lebih 30%. 

Pada pemilu tahun 2004, jumlah partai politik yang 

mendaftarkan diri melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia justru bertambah menjadi 237 partai politik. Akan tetapi 

partai politik yang bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2004 

"hanya" 24 partai politik ditambah partai lokal yang ada di Aceh. 

Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia mempunyai akibat 

langsung terhadap pemerintahan yang terbentuk setelah pemilihan 

umum legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, karena akan 

mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Sebetulnya, upaya untuk 

menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia telah dilakukan, 

yaitu dengan diberlakukannya electoral thereshold. Akan tetapi solusi 

ini tidak banyak membantu menyelesaikan persoalan banyaknya partai 

politik di Indonesia, karena pada saat pemilihan umum tahun 2009 

jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan umum tetap saja 

banyak. 

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, penyederhanaan 

partai politik di Indonesia ini kembali dilakukan dengan 

memberlakukan parliamentary threshold. Parliamentary threshold 

berfungsi untuk membatasi partai politik untuk lolos dalam perolehan 

kursi di DPR. Parliamentary threshold adalah ketentuan batas minimal 

yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa menempatkan calon 

legislatifnya di parlemen. Batas minimal parliamentary threshold yang 

diatur dalam Pasal 202 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 adalah sebesar 2,5 % dari total jumlah suara dalam pemilu. 

Dengan kata lain menurut undang-undang ini, hanya partai politik 
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yang memperoleh 2,5% suara yang bisa menempatkan wakilnya di 

parlemen. 

Pada saat akan dilangsungkannya pemilihan umum tahun 2014, 

aturan mengenai parliamentary threshold ini tetap diberlakukan 

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Parliamentary Threshold 

yang diberlakukan untuk pemilihan umum tahun 2014 meningkat 

sebesar 3,5 %. Akan tetapi angka ini tidak diberlakukan secara 

nasional oleh Mahkamah Konstitusi, hanya berlaku untuk anggota 

DPR saja dan bukan daerah (DPRD). 

Aturan mengenai parliamentary threshold dalam undang-

undang pemilihan umum yang diberlakukan beberapa kali dalam 

pemilihan umum di Indonesia, ternyata tidak mampu menjawab secara 

tuntas persoalan banyaknya partai politik di Indonesia. Kemudahan 

untuk mendirikan partai politik yang diatur dalam undang-undang 

partai politik terasa masih agak longgar, ditambah lagi dengan 

mudahnya seseorang yang sebelumnya menjadi anggota partai politik 

tertentu, lalu keluar untuk mendirikan partai politik baru karena 

memiliki visi, misi, dan kepentingan yang berbeda dengan partai 

politiknya terdahulu. Hal ini tampaknya merupakan praktek lumrah 

yang sering dilakukan oleh para elite partai politik di Indonesia. 

Memang betul, pendirian partai politik merupakan suatu bentuk 

kebebasan berekspresi dalam hal berserikat dan berkumpul 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E Ayat 3 

amandemen UUD 1945. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi 

persoalan apabila kebablasan dan menjadi persoalan serius dalam 

sistem pemerintahan presidensial Indonesia, karena jumlah partai 

politik yang banyak terlebih lagi di lembaga legislatif akan 

menyulitkan Presiden selaku eksekutif untuk membuat kebijakan yang 

membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif (DPR). Dalam 

sistem pemerintahan presidensial antara lembaga eksekutif dan 

legislatif memang berjalan masing-masing karena dipilih melalui 

pemilihan umum yang berbeda. Hal tersebut akan semakin rumit jika 

partai politik presiden bukan merupakan pemegang suara mayoritas di 

parlemen, atau presiden banyak mendapat pertentangan dari sejumlah 
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anggota DPR yang berasal dari partai politik yang berbeda dengan 

Presiden. 

Sistem pemerintahan presidensial sesungguhnya membutuhkan 

suatu bentuk sistem kepartaian yang sederhana, sebagaimana yang 

dipraktekkan di negara Amerika Serikat dengan sistem dwipartai. 

Sistem dwipartai menurut Maurice Duverger dihasilkan melalui 

sistem pemilihan umum distrik (sistem pemilihan umum berdasarkan 

letak geografis). Untuk itu dibutuhkan jumlah partai politik yang tidak 

terlalu banyak. Semakin banyak partai politik, maka akan semakin 

sulit untuk mewujudkan sebuah sistem presidensialisme yang stabil, 

efektif, dan efisien. 

Untuk itulah menurut penulis penyerhanaan partai politik di 

Indonesia bukan lagi dijawab dengan memberlakukannya 

parliamentary threshold. 

Pemberlakuan parliamentary threshold dalam undang-undang 

pemilu selama ini ternyata tidak mampu mengatasi persoalan 

banyaknya partai politik yang ada di Indonesia. 

Penyederhanaan partai politik tersebut merupakan pekerjaan 

rumah yang belum juga usai sampai saat ini, meski telah digelar empat 

kali pemilihan umum pasca reformasi tahun 1998 (Pemilu tahun 1999, 

2004, 2009, dan 2014). Dalam setiap revisi undang-undang pemilu, 

negosiasi untuk penyederhanaan partai politik selalu saja alot, 

akibatnya sistem multipartai yang sederhana tidak juga dapat 

diwujudkan. Bahkan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 

sebagai pengganti Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 

sesungguhnya tidak mencerminkan adanya dukungan pada perlunya 

asas multipartai sederhana. 

Melalui tulisan ini, penulis ingin menyatakan bahwa 

penyederhanaan partai politik di Indonesia dapat dilakukan dengan 

membuat lebih ketat lagi izin pendirian partai politik dengan 

melakukan revisi undang-undang partai politik. Bentuk pengetatan 

izin pendirian partai politik baru ini dapat berupa adanya keharusan 

partai politik baru yang didirikan mempunyai kantor cabang permanen 

di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia atau dengan 

menaikkan ambang batas electoral threshold terhadap partai-partai 
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politik lama yang pernah mengikuti pemilihan umum. Dengan 

demikian, elite partai politik yang ingin mendirikan partai politik baru 

akan berpikir keras untuk mendirikan partai politik baru. Dengan cara 

ini pula, pelaksanaan electoral threshold tidak diperlukan lagi di masa 

yang akan datang. Dengan demikian jumlah partai politik multipartai 

yang sederhana di Indonesia akan dapat diwujudkan, dengan jumlah 

5-10 partai politik saja seperti yang tercermin dalam jumlah fraksi 

partai politik yang ada di keanggotaan DPR saat ini. 

Penulis mengakui perlu keberanian untuk mewujudkan semua 

ini. Untuk mewujudkan semua ini dapat dimulai "dari bawah", yaitu 

dengan melakukan rekrutmen anggota partai politik dan penetapan 

calon anggota legislatif yang tidak berdasarkan korupsi, kolusi, dan 

nepotime serta kaderisasi yang jelas dan tidak kilat seperti yang 

selama ini terjadi, sehingga nantinya didapatkan anggota DPR yang 

bisa mewudkan penyederhanaan partai politik di Indonesia. 

  

PENUTUP 

Penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan 

presidensial Indonesia yang multipartai memang harus dilakukan demi 

stabilisasi dan efektivitasya sistem pemerintahan presidensial 

multipartai Indonesia. Solusi yang ada selama ini dengan adanya 

parliamentary threshold ternyata tidak mampu menyederhanakan 

partai politik di Indonesia. Perlu ada cara baru dan langkah baru yang 

lebih berani untuk menyederhanakan jumlah partai politik di 

Indonesia yang harus dimuat dalam revisi undang-undang partai 

politik dan didukung pula oleh revisi undang-undang pemilihan 

umum. 
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AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER 

DARI APBN DAN APBD 

 

Oleh: Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM 

  

  

PENDAHULUAN 

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan 

peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses 

pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang 

berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan 

demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political 

parties created democracy”. Oleh karena itu, partai politik merupakan 

pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya 

(the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang 

demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern 

democracy is unthinkable save in terms of the parties.” 

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan 

membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang–orang 

yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka 

bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih 

besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai–

nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan 

cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. 

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan 

pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat 
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ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. Pasal 28 sebelum amandemen ini belum memberikan 

jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya 

menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah 

reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, 

jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E 

ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 

Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan 

jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of 

association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan 

kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). 

Sesuai dengan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

Hak asasi tersebut terwujud dalam institusi partai politik. 

Memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 

makmur serta berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara yang 

menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kemerdekaan berserikat, 

berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang merupakan 

Hak Asasi Manusia (HAM) diakui dan dijamin oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pasal 28E 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan titik tolak bahwa 

partai politik merupakan instrumen penting dalam suatu negara 

demokrasi. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik disebutkan didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa 

Partai Politik merupakan Suatu organisasi yang bersifat nasional, yang 

terbentuk karena sekumpulan warga negara Indonesia yang secara 

sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita–cita sekelompok 

warga negara Indonesia untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
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untuk memelihara keutuhan Negara Indonesia yang berdasarkan atas 

Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama, karena 

pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu 

presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2), bahwa calon Presiden 

dan juga calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. Artinya untuk saat ini, hak itu secara eksklusif 

diberikan kepada partai politik. Demikian pula untuk pengusulan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala 

daerah (pilkada) secara langsung, menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, partai politik menjadi 

kendaraan bagi pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Karena 

itu, semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan 

mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, 

memerintahkan demi kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada 

pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam setiap 

sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. 

Oleh karena itu, partai politik disebut sebagai pilar demokrasi, 

karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara 

pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizen). 

Dalam uraian diatas telah dijelaskan, bahwa partai politik 

mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting dalam suatu negara. 

Menurut Miriam Budiardjo, fungsi partai politik adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai sarana komunikasi politik; 

2. Sebagai sarana sosialisasi politik; 

3. Sebagai sarana rekrutmen politik; dan 

4. Sebagai sarana pengatur konflik. 

Setiap organisasi yang dibentuk manusia tentunya memiliki 

tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai 

politik. Tujuan pembentukan suatu partai, disamping yang utama 
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adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan 

dalam pemerintahan suatu negara juga diperlihatkan dari aktivitas 

yang dilakukan. 

Rusadi Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang 

dilakukan partai politik pada umumnya mengandung tujuan: 

a) Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti 

mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah 

sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan 

politik atau output pada umumnya; 

b) Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu 

terhadap kelakuan, tindakan kebijaksanaan para pemegang 

otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintah tidak 

berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan); 

c) Berperan untuk dapat memandu tuntutan-tuntutan yang masih 

mentah, sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir 

kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat 

dipahami dan diterima oleh masyarakat secara luas. 

Dana dan kuasa adalah dua sisi mata uang, saling melengkapi 

dan saling menguatkan. Dalam suatu sistem politik demokratis, 

kebutuhan partai akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis 

legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh 

hasil pemilu. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup 

besar untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai contoh Pemilu 

2009. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik Pasal 34 ayat (1) bahwa ada 3 sumber keuangan partai politik. 

Pertama, bersumber dari iuran para anggota. 

Kedua, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum, 

dan ketiga, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 

partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diberikan 

secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi baik 
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di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan 

berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu. 

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya akan 

diberikan kepada partai politik yang menang dalam pemilu, menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (3a) tentang 

Partai Politik dipergunakan untuk melaksanakan pendidikan politik 

bagi anggota partai politik dan juga bagi masyarakat. 

Dalam mengelola keuangan, tidak sedikit partai politik yang 

tergelincir oleh berbagai kasus. Penggalangan dana yang salah satunya 

bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang pada awalnya akan 

digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta 

pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi 

penyelewengan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang 

dilakukan oleh orang partai politik itu sendiri. Sehingga masyarakat 

menjadi ragu untuk meletakkan kepercayaannya kepada partai politik. 

Diperlukan suatu pertanggungjawaban terhadap dana bantuan 

keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang 

bersumber dari APBN/APBD. 

Pertanggungjawaban diperlukan dalam mengelola keuangan 

partai politik. Dalam penggunaan praktis, mengandung makna 

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh subjek hukum, dan menunjuk kepada 

pertanggungjawaban politik. Hukum diciptakan untuk mengatur 

pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan 

kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. 

Dari ketiga sumber dana yang diterima oleh partai politik, 

hanya dana yang bersumber dari APBN/APBD yang memiliki 

kewajiban untuk disampaikan laporan pertanggungjawaban baik itu 

penerimaan dan pengeluaran keuangannya. Laporan 

pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu dari Lembaga Tinggi 

Negara yang melakukan audit eksternal terhadap lembaga-lembaga 
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yang ada kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

negara. Karena fungsinya adalah dalam rangka pengawasan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka perumusan dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penggunaan keuangan partai 

politik dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban keuangan partai politik dari 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah? 

  

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI 

POLITIK 

1. Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Parpol Bersumber 

APBN dan APBD 

Bantuan keuangan partai politik bukan hal baru dalam penataan 

sistem kepartaian Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 

tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang merupakan undang-

undang pertama mengatur partai politik di Indonesia, menyebutkan 

bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya adalah: (1) 

iuran anggota; (2) sumbangan yang tidak mengikat; (3) usaha lain 

yang sah; (4) bantuan dari negara/pemerintah. 

Memasuki era reformasi pasca jatuhnya Orde Baru, penataan 

sistem politik demokratis menjadi agenda nasional, sehingga Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1975 Partai Politik dan Golongan Karya 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai 

Politik. Undang-Undang ini pertama-tama dibentuk bertujuan untuk 

menjamin kebebasan rakyat membentuk partai politik, mendorong 

partai politik menjadi organisasi modern untuk mengemban fungsi 

pendidikan politik, partisipasi politik, agregasi politik, rekrutmen 

politik, dan kontrol politik. Undang-undang ini membuat batas-batas 

agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan perorangan 

maupun kelompok akibat pengaruh sumbangan keuangan. 
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Jika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai 

Politik dan Golongan Karya hanya secara singkat menyebutkan, 

bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan dari 

negara/pemerintah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengatur 

lebih banyak bagaimana bentuan negara itu disalurkan ke partai 

politik. Pertama, partai politik menerima bantuan secara rutin setiap 

tahun. Kedua, besaran undang ini membuat batas-batas agar partai 

politik dapat menghindari jebakan kepentingan perorangan maupun 

kelompok akibat pengaruh sumbangan keuangan. 

Itulah yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan keuangan 

partai politik. Di sini, undang-undang tidak hanya membatasi besarnya 

jumlah sumbangan perorangan dan perusahaan, tetapi juga menerima 

bantuan keuangan dari negara agar partai politik terhindar dari politik 

uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat. 

 

Tabel 1: Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik  

dalam Undang-Undang 

Sumber: diambil dari UU No 2/1999,UU No 31/2002,UU No 2/2008,  

dan UU No 2/2011. 
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Semua undang-undang partai politik menyebutkan bahwa 

pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur 

oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan 

partai politik diserahkan kepada pemerintah, mengingat pengaturan 

mengenai hal tersebut sangat terbatas. 

Dalam rangka mengatur pelaksanaan bantuan keuangan partai 

politik, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah. Sebagai peraturan 

pelaksanaan, Peraturan Pemerintah semestinya memperjelas 

ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dan merumuskan 

ketentuan baru yang sifatnya pelaksanaan dari ketentuan undang-

undang. 

Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai 

politik peraih suara, maka pemerintah menetapkan harga setiap suara 

adalah Rp 1000,- sehingga jumlah uang APBN yang diterima setiap 

partai politik tinggal dikalikan jumlah suara yang diraihnya dalam 

pemilu DPR dengan Rp 1.000,-. Sementara harga suara pemilu DPRD 

provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diserahkan kepada 

masing-masing pemerintahan daerah. Ketika bantuan keuangan partai 

politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, pemerintah 

menetapkan harga setiap kursi. PP No.29/2005 menetapkan harga 21 

juta per kursi DPR,sementara harga kursi partai politik dalam pemilu 

DPRD provinsi tidak boleh melebihi harga kursi di DPR dan harga 

kursi dalam pemilu DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi harga 

kursi dalam pemilu DPRD Provinsi. 

Metode penetapan besaran bantuan partai politik menjadi rumit, 

ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

mengatur bahwa bantuan kepada partai politik yang meraih kursi di 

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dihitung 

berdasarkan perolehan suara masing-masing. Pemerintah tidak 

menetapkan harga setiap suara partai politik yang meraih kursi di 

DPR/DPRD. 

Dalam hal ini harga suara peraih suara kursi DPR ditentukan 

oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan 

suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya. 
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Kemudian, harga suara peraih suara DPRD provinsi ditentukan 

oleh besaran APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan 

suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD periode 

sebelumnya. Sedangkan harga suara peraih kursi DPRD 

kabupaten/kota ditentukan oleh besaran APBD kabupaten/kota 

periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang 

memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota perode sebelumnya. 

Setelah harga diketahui, maka harga suara tersebut dikalikan 

dengan jumlah suara yang diraih masing-masing partai politik. 

Sedangkan hasil harga suara partai politik peraih suara partai politik di 

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berbeda-beda sesuai 

dengan hasil penghitungan di masing-masing daerah. 

Oleh karena itu pengaturan keuangan partai politik menjadi 

sangat penting. Sebab pengaturan keuangan partai itu menjadi satu-

satunya instrumen hukum guna menjaga kemandirian partai politik 

dari pengaruh pemilik uang. Melihat situasi rawan yang dihadapi 

partai politik ketika perannya semakin menguat, sudah semestinya 

pengaturan keuangan partai politik semakin diperketat agar partai 

politik benar-benar terhindar dari jebakan para pemilik uang. 

  

2. Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik 

Pertanggungjawaban dalam suatu anggaran merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya 

pelaksanaan akuntabilitas (accountability) dan transparansi. Dalam hal 

ini, setiap pelaksana anggaran harus mempertanggungjawabkan tugas 

keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan 

sah. Lembaga atau orang yang dimaksud, antara lain pemerintah 

pusat, kepala daerah, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. 

Mekanisme dan prosedur pelaporan keuangan partai politik 

merupakan salah satu langkah dalam mencapai hasil guna 

(effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan partai politik. 

Dengan demikian, tata cara pengurusan keuangan partai politik dari 

dana yang bersumber dari APBN dan/ atau APBD meliputi 

pertanggungjawabannya diarahkan sebagai bagian dari suatu 

pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, 
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mekanisme dan prosedur pelaporan dapat merupakan suatu sarana 

dalam pemantauan, sekaligus akses informasi mengenai 

pertanggungjawaban keuangan. 

Laporan pertanggungjawaban suatu penggunaan anggaran 

dilihat dari sudut ciri utama, yaitu akuntabilitas dan transparansi. 

Menurut Dr. Sjahruddin Rasul akuntabilitas dapat didefinisikan secara 

sempit sebagai kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang 

lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

masyarakat secara luas atau dalam suatu oragnisasi. Definisi tersebut 

memberikan suatu kerangka pertanggungjawaban dari seseorang atau 

sekelompok orang yang diberikan amanat untuk melaksanakn tugas 

tertentu kepada pihak yang memberikan amanat. 

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan 

kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan, baik untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

periodik yang diukur dengan seperangkat indikator. Tujuan utama 

akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah meliputi dua hal yang 

mendasar, yaitu peningkatan akuntabilitas publik instansi pemerintah 

dan peningkatan, baik efisiensi, efektivitas maupun produktivitas 

kinerja organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang 

terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Maka hal tersebut merupakan alat untuk manajemen pemerintah 

yang mempunyai ciri-ciri: fokus utama adalah keluaran (output); 

menggunakan indikator untuk mengukur kinerja; memberikan 

informasi untuk pengambilan keputusan; menghasilkan data yang 

konsisten; serta melaporkan hasil (outcomes) secara berkala kepada 

pejabat pengelola keuangan dan akhirnya kepada publik, dalam rangka 

menunjukkan, mengembangkan, mengomunikasikan informasi dari 

suatu kinerja (kegiatan). 

Akuntabilitas keuangan merupakan konsep yang luas yang 

mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai 

penguasaan atas dana publik dan penggunaanya sesuai peruntukan. 

Pelaporan adalah suatu pelaksanaan dari pertanggungjawaban 

keuangan prtai politik. Pertanggungjawaban dari suatu kegiatan, 
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termasuk didalamnya penyelenggaraan keuangan partai politik 

merupakan awal an akhir suatu proses atau ends and beginning of 

process dari aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan secara squences 

dan berkelanjutan (sustainable). Disebut ends process karena 

merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir, baik siklus anggaran 

maupun siklus masa kepemimpinan. Sebagai beginning of process 

merupakan awal pelaksanaan mekanisme kegiatan berikutnya dalam 

daur pengelolaan keuangan partai politik. Laporan suatu keuangan 

harus memenuhi : 

1. Penyajian dilakukan secara wajar dengan mengungkapkan setiap 

kegiatan dan penggunaan sumber daya serta taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi kepadaa 

pihak-pihak yang berkepentingan; 

3. Sebagai alat pembanding pada periode sebelumnya; 

4. Dikeluarkan secara tepat waktu dan akurat. 

Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik 

menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip 

transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap 

semua peroses pengelolaan keuangan partai politik. Di sini sejumlah 

kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar 

penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang 

mencatat semua pendapatan dan belanja politik sepanjang tahun. 

Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada 

publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitasi, yaitu memastikan 

tanggungjawab partai politik dalam menerima dan membelanjakan 

dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar 

peraturan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah yang 

pertama bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan 

partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara 

dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di 

DPR/DPRD. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan kursi 

masing-masing partai politik, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009. 
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Tentang penggunaan dana bantuan negara, Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menegaskan bahwa bantuan negara 

digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional 

sekretariat. Selanjutnya Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, memberi 

petunjuk teknis bagaimana bantuan keuangan dari APBN/APBD 

disalurkan ke partai politik dan bagaimana partai politik harus 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 

Setelah partai politik menerima dan menggunakan dana 

bantuan, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik, dan untuk 

membuat laporan keuangan partai politik wajib melaksanakan 

pembukuan yang dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran 

atas dana bantuan keuangan. Kemudian laporan pertanggungjawaban 

tersebut harus disampaikan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan. 

  

PENUTUP 

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para 

kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan 

umum (Pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga 

legislatif maupun eksekutif, tetapi juga untuk memperjuangkan 

kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

Namun, peran strategis itu tidak dengan sendirinya dapat berjalan 

dengan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan 

menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. 

Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan 

kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung 

dan menangkap aspirassi masyarakat. Selain itu kepemimpinan partai 

yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, 

konstituen, atau pun anggota partai politik. 

Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai ketergantungan 

keuangan partai politik kepada para penyumbang sehingga partai 

politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan 

melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial ini juga 

terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang besar 
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menduduki atau merupakan orang-orang yang berada di balik 

keputusan-keputusan yang diambil partai politik. 

Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara 

antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu 

mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan 

sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai 

kegiatan kamapanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai 

kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi 

operasional kesekertariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, 

konsolidasi, organisasi, unjuk publik (public expose), dan perjalanan 

dinas pengurus. Proses politik demokratis tidak akan dapat 

berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, 

partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus 

tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu 

tidak akan dapat dilaksanakan. 
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PARPOL DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Zen Zanibar M.Z. 

 

 

PENGANTAR 

Tema FGD hari ini agak menarik karena persoalan besar 

Indonesia adalah persoalan yang berakar pada legislatif produk 

Pemilu. Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014 tidak menghasilkan 

legilator yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk membenahi 

negara. 

Berkaca pada praktek di banyak negara ternyata budaya politik 

Indonesia agak beda. Budaya politik bangsa di negara lain bisa 

dipetakan. Di Indonesia sebaliknya. Kalau secara kasar berlaku seperti 

pernah dipetakan. Hasilnya seperti seringkali dikemukakan ahli: Partai 

berbasis agama, partai berbasis budaya dan partai berbasis sosial. Di 

masa Orde Baru pernah dicoba untuk dinetralkan misalnya 

menggabungkan partai dengan partai berbasis agama dengan 

konstelasi yang agak ketat dan berlangsung lama. Tetapi pada sejak 

1998 kembali ke pangkalan dari mana mereka bertolak. Kenyataan itu 

membuktikan paling tidak memang tidak mudah menyederhanakan 

solusi persoalan Parpol, Pemilu dan segala tetek bengeknya. 

Fenomena lain setiap kali Pemilu muncul persoalan baru. Misalnya 

jual suara antara calon dengan pemilih, antara calon dengan calon dan 

lain-lain.  

Secara umum fenomena legislatif seperti dialami Indonesia 

sejak 1999 sampai sekarang juga dialami negara-negara seperti 

Yunani, Italy, Portugal dan Spanyol. Tidak banyak beda dengan 

negara-negara Amerika Latin yang baru luput dari cengkeraman 

militer. Tetapi Indonesia hemat saya terlalu lama berbenah, sampai 

sekarang sudah mendekati dua dekade. Sejak 1998 sampai sekarang 

Republik inisudah dipimpin 5 Presiden. Kalau boleh dikatakan 

pembenahan sistem politik terutama Parpol dan Pemilu belum 

menunjukan hasil sama sekali, bahkan cenderung memburuk. Tema 
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hari ini boleh jadi sebagaisumbangan pemikiran untuk solusi ke 

depan.  

 

PARPOL DAN SISTEM PRESIDENSIAL 

 Penyederhanaan Parpol, penyederhanaan Parpol tergantung sudut 

pandang negara, apakah “sederhana”diartikan jumlah atau struktur 

atau format parpol dalam skema kehidupan masyarkat luas. 

Selama ini penyederhanaan dilihat dari segi jumlah, seperti 

dilakukan era Orde Baru (sepuluh Parpol Pemilu 1971 lalu atas 

nama penyederhanaan diciutkan menjadi tiga Parpol: PPP, Golkar 

dan PDI) ketika Pemilu 1974 sampai pemilu 1998). Dulu pernah 

muncul ide penyederhanaan: Kelompok patai berbasis agama, 

karya dan nasional (Islam, Kristen, Katolik, Karya dan nasional) 

kehidupan masyarakat. Hemat saya penyederhanaan Parpol 

biarlah proses alami baik dari aspek jumlah maupun kehidupan 

masyarakat.  

 Kualifikaesi Parpol, secara formal Parpol memenuhi syarat seperti 

ditentukan dalam UU Parpol yang sudah ada. Misalnya 

terdaftarsecara syah di Kementerin Hukum dan HAM, syah 

berstatus sebagai badan hukum publik dan memenuhi syarat 

sebagai badan hukum publik (tidak sekedar nama). sperti telah 

diatur dalam UU Parpol, Parpol peserta Pemilu tingkat nasonal 

adalah Parpol yang memenuhi syarat yang sudah atau mirip dengn 

syarat yang sudah berlaku: Parpol memiliki DPW di 50 persen 

dari jumlah provinsi dan tiap Provinsi tersebut memiliki kantor 

aktif DPD di 50 persen kabupaten. Di setiap kabutaten tersebut 

memeliliki 50 persen kecamatan yang ada kantor aktif komisariat 

Parpol. Jumlah anggota Parpol secara nasional dihitung dari 

jumlah anggota komisariat (100 org anggota aktif), setiap 

kabupaten minimal memiliki 1000 orang anggota aktif. Sehingga 

kalo suatu Provinsi memiliki 6 kabupaten, maka provinsi yang 

bersangkutan memiliki anggota aktif 6.000 orang anggota aktif. § 

 Mewujudkan Parpol. Parpol dibentuk oleh sekelompok orang, 

karena itu pembentukan Parpol di negeri kita begitu gampang, 
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yang tidak gampang mereka yang tidak punya duit, apalagi 

sekarang. Kita tidak bisa menghalagi sekelompok orang dirikan 

Parpol. Liberalisme dan kapitalisme ternyata beiring sejajar, 

Parpol sejak beberapa dekade dilirik oleh kalangan borjuis untuk 

merebut kekuasaan. Dulu direbut tali kendali, belakangan ada 

gejala kaum borjuis di negeri ini justru menjadi sapi penarik 

“gerobak negara”. Lalu rakyat pemilik suara dibeli dengan 

berbagai cara. Jadilah kapitalis pemilik negara dalam arti 

sesungguhnya. Sejak lama Parpol dikuasai oleh mereka politisi 

berbobot tapisekarang kita menyaksikan Parpol dikuasai orang-

orang butuh duit karena itu mereka yang berhasil diperjuangkan 

menduduki jabatan berkat “jasa baik”Parpol kembali mesti balas 

jasa dengan menjadi agen Parpol untuk mengumpul dana.  

 Sumber dana Parpol. Layaknya parpol adalah lembaga negara 

yang berperan menyiapkan orang-orang berkualitas untuk ngurus 

negara. Zaman idealis memang begitulah kondisinya. Pemimpin-

pemimpin lahir dari ladang perjuangan dan menempa diri dari 

semangat berpatisipasi ngurus negara. Banyak contoh dapat 

disebut. Ada seorang menteri keuangan yang tidak punya duit 

untuk beli popok anaknya yang baru lahir. Ada mantan jendral 

dan pejbat tinggi negara tidak punya kursi tamu yang layak di 

rumahnya, cuma kursi inventaris yang butut. Tahun 1996 

misalnya, saya sempat bertemu dengan dua anggota parlemen di 

ruang kantornya Gedung Nusantara Senayan (untuk wawancara 

penelitian tesis). Saya amati ybs pakaiannya lusuh dan bolong-

bolong bekas abu rokok kretek dan tumit sepatunya sudah miring. 

Artinya begitu sederhana. Nah bagaimana dana Parpol ketika itu? 

Sekarang muncul idea didanai dari APBN, sementara dalam 

beberapa periode belakangan ada dana dari negara untuk Parpol 

berdasar jumlah kursi diperoleh dalam Pemilu periode yang 

bersangkutan. Periode belakangan ada dana aspirasi. Sebelumnya 

ada dana akal-akalan. Bagaimana kalau dana Parpol yang 

dianggarkan dari APBN? Menurut pendapat saya sudah 

seharusnya Parpol mandiri persoalan dana. Boleh mendapat dana 

dari masyarakat tetapi terkontrol dan terbatas untuk dana dari 

www.m
pr

.g
o.

id



Partai Politik dan Pemilu 119 

 

peroragan dan dari badan hukum yang sah. Sementara dana 

APBN hanya untuk penyelenggaran Pemilu.  

 

SISTIM PEMILU 

 Original inten Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Sudah jelas bahwa 

Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Bahwa pemilihan 

serentak anggota DPR dan DPRD dengan pemilihan Presiden 

diputuskan MK serentak adalah putusan yang mengikat untuk 

dilaksanakan. Persoalan menjadi rumit kalau dilihat sisi 

bagaimana dan oleh siapa pencalonan Presiden. Solusinya 

tergantung kesepakatan yang dibangun oleh legislatif dalamUU 

Pemilu.  

 Proporsional terbuka sesuai Putusan MK? Antara memilih calon 

dan memilih partai tentu lebih bernilai positif secara demokratis 

memilih calon ketimbang memilih partai. Akan tetapi sisi nigatif 

memang lebih beriko bagi moralitas demokrasi. Buktinya calon 

berjuang untuk dipilih dengan berbagai cara yang tidak etis. 

Belakangan tejadi bisnis suara antara calon dengan pemilih. Lebih 

buruk lagi bisnis suara sesama calon yang tidak terpilih dengan 

calon bakal mendapat kursi dan melibatkan penyelenggara.  

 Presidensil Threshold? Presiden threshold tetap penting karena 

menjadi syarat bagi Parpol atau kelompok parpol untuk 

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.. Tentu Parpol yang 

mencalonkan konskswensinya Parpol yang mencalonkan adalah 

Papol yang terwakili di DPR sekarang/hasil Pemilu sebelumnya.  

 Calon DPD non Parpol? Pengalaman periode pertama kehadiran 

DPD berbasis non Parpol ternyata dikelola oleh pihak parpol yang 

punya kepentingan untuk mengendalikan DPD agar terbelah 

suaranya. Padahal 0riginal idea dibentuknya DPD untuk mewakili 

kepentingan daerah. Oleh karena itu harus diisi oleh orang-orang 

daerah. Pengalaman dikemukan di atas ternyata mempengaruhi 

perubahan calon anggota DPD pada Pemilu 2009. Jadilah calon 

anggota DPD boleh dari Parpol dengan syarat 5 tahun sudah tidak 

lagi anggota Parpol. Tetapi Pemilu lalu terbuka bagi calon 6 DPD 
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dari Parpol. Hemat saya asas perwakilan DPR dan DPD berbeda 

semistinya tidak memberi ruang bagi calon DPD dari Parpol 

meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Parpol. 

Keanggotaan seseorang dalam parpol didasari idiologi yang tidak 

lekang oleh “panasnya matahari”, karena ideologi sifatnya turun 

tumurun ke anak cucu, karena ideologi tumbuh berkembang di 

linkungan keluarga.  

 

PENYELENGGARA PEMILU  

 Perlu Penataan proses Rekrutment Komisioner KPU /KPUD? 

Sepanjang pengetahuan saya pola sileksi KPU/KPUD, Bawaslu 

dan panwaslu suda baik. Yang menjadi masalah mental selalu ada 

promotor dan co promotor tidak sepi dari intervensi dan pengaruh. 

Baik Parpol maupun penguasa dan pihak yang berkepentingan 

untuk memuluskan tujuan subyektifnya. Biasa di Indonesia selalu 

baik peraturannya tapi bengkok dalam proses.  

 Cara menata intrument politik dalam Pemilu semacam media dan 

lain-lain. Di negara maju sistem Pemilu dan perangkatnya tertata 

rapi dan terkonrol. Di Prancis misalnya jam tayang di televisi 

sama setiap peserta Pemilu. Di negara lainnya jumlah panjang dan 

lebar sepanduk kampanye juga sama. Begitu juga pemanfaatan 

media juga sama. Di Indonesia perlu diregulasi dalam aturan 

penggunaan dan pemanfaatan media cetak, telivisi dan segala 

bentuk media diatur dan dikenakan sanksi keras bagi pelanggar 

aturan Pemilu baik parpol, calon maupun perorangan dan 

penyelenggara media sendiri. Tanpa aturan yang jelas seimbang 

dan dan sanksi Pemilu akan terus bermasalah. 

 

PENUTUP  

Sebaik-baik suatu aturan yang dibuat oleh sekelompok ahli, 

pelaksanaannya tergantung semangat untuk kebikan bagi semua. Di dunia 

politik Indonesia kecendrungan untuk ngakali atau akal-akalan selalu 

menjadi biang keladi kegagalan bangsa ini untuk hidup bernegara lebih. 

72 tahun kita merdeka masih saja kita bernegra dalam kemelut. 

www.m
pr

.g
o.

id



 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya,  

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

6 April 2017 

 

 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya,  

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

6 April 2017 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya,  

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

6 April 2017 

 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Sriwijaya,  

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 

6 April 2017 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id


