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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

para akademisi muda yang menjadi peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

pada tahun 2020. Peserta non-finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa 

tingkat S-1 sejumlah 17 (tujuh belas) tim yaitu dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 

Jentera (Tim A & Tim B), IAIN Tulungagung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah 

Mada (Tim C & Tim D), Universitas Hasanuddin Makassar (Tim A & Tim B), UIN 

Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember, Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya, Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tim A & Tim 

B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.         

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan 

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi 

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para peserta non-finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2020. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat 

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang 

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi 

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan 

seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan 

serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang 

hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 
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Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu 

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan 

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, 

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui 

pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan 

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi 

Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 

 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

 Konstitusi Indonesia Baru mengubah tata negara Indonesia 
saat ini menjadi negara federal parlementer bikameral dengan Presiden 
yang dipilih oleh Senat dan mempertahankan Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan yudisial. Sistem federal dan 
parlementer lebih sesuai bagi Indonesia yang luas, banyak penduduk, 
dan amat majemuk. Indonesia selama ini memilih sistem presidensial 
multipartai yang ternyata tak ada kisah suksesnya dari negara manapun di 
dunia ini. Pemerintahan parlementer yang dipimpin Perdana Menteri yang 
dipilih Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu coba dievaluasi melalui 
pemilu sela dengan wujud Pemilu Serentak Provinsi yang memilih Senat, 
Gubernur-Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Provinsi. Tata negara 
sesuai dan demokratis dengan jaminan kebebasan partai politik jauh lebih 
mungkin menjamin layanan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 
warganya. Mewujudkan Konstitusi Indonesia Baru pun sesuai dengan lima 
nilai fundamental (Pancasila): kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, 
keterbukaan, dan keadilan dengan ketegasan kalimat Negara yang 
menguasai tanah, laut, angkasa, jaringan jalan, dan pendidikan dasar.

Kata kunci: federal, parlementer, bikameral, perdana menteri, presiden, 
dan pemilu  



xii



xiii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ...........................................................................................i

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian ..................................................iii

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI ............................................v

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI ....................................vii

Abstrak .....................................................................................................xi

Daftar Isi ................................................................................................xiii

BAB I  PENDAHULUAN ....................................................................1
A.  Latar Belakang Masalah .......................................................1
B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penulisan ......................4
C.  Metode Penulisan .................................................................5
D. Tujuan Penulisan ..................................................................6

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................7
A.  Landasan Teori .....................................................................7

BAB III LANDASAN FILOSOFIS .......................................................9
A.	 Landasan	Filosofis ................................................................9
B.  Landasan Sosiologis ........................................................... 11
C. Landasan Yuridis ................................................................15
D. Landasan Politis .................................................................19
E.  Landasan Historis ...............................................................20

BAB IV ANALISIS ...............................................................................23

BAB V  KESIMPULAN ......................................................................93

Daftar Pustaka .........................................................................................95

Lampiran Naskah Rancangan UUD ........................................................99



xiv



1

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan 
sejumlah kewenangan bagi presiden. Ada kewenangan yang umum bagi 
presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif seperti memilih menteri-
menteri untuk membentuk kabinet pemerintahan. Ada juga kewenangan 
yudisial milik presiden seperti grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. 
Bahkan, selain menginisiasi rancangan undang-undang, ada juga 
kewenangan legislatif milik presiden dalam bentuk mengeluarkan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) setingkat undang-undang.

   Sejumlah kewenangan presiden tersebut oleh akademisi hukum 
tata negara, Fajri Nursyamsi sebagai kewenangan salah satu yang terkuat, 
bahkan mungkin yang terkuat di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika 
Serikat sebagai negara presidensial yang biasa dirujuk, hanya punya veto 
untuk memengaruhi legislasi di parlemen. Kewenangan Perppu presiden 
Indonesia menjadikannya lebih kuat dari presiden Amerika Serikat atau 
presiden sistem presidensial negara manapun.

 Namun, kewenangan presiden Indonesia yang amat kuat kurang 
tergambar dari kinerjanya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 
dua periode menjabat, 2004-2009 dan 2009-2004. Joko Widodo (Jokowi) 
yang juga dengan dua periode menjabat, 2014-2019 dan 2019-2024. SBY 
dan Jokowi kesulitan mewujudkan janji kampanyenya meski dengan 
kewenangan yang amat besar. Visi-Misi Pemerintahan sulit diwujudkan 
melalui undang-undang yang diusulkan pemerintah.

 Salah satu hambatan terbesar dari kerja presidensial Indonesia 
adalah multipartai ekstrim. Fragmentasi terlalu tinggi dari partai politik 
di parlemen membuat dinamika transaksi mengenai target legislasi, 
jabatan kekuasaan, dan proyek pembangunan. Keenceran ideologi dari 
multipartai ekstrim mendorong parpol menagih keuntungan pragmatis. 
Pemerintah dan parlemen menjadi koruptif bersenyawa melakukan jual 
beli kepentingan kuasa keuntungan. Pemerintahan “dari, oleh, dan untuk 
rakyat” yang transparan dan partisipatif menjadi jauh panggang dari api. 
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Jika kita merujuk pada banyak indeks kualitas negara, kita bisa 
menyimpulkan bahwa sistem pemilu berpengaruh membuat suatu negara 
berkualitas baik/buruk. Setidaknya kita bisa merujuk freedom index 
dari Freedom House, democracy index dari The Economist, Corruption 
Perception Index (CPI) dari Transparency International, dan Fragile States 
Index dari Fund for Peace (FFP). Tariklah 30 besar negara berkualitas baik 
dari banyak indeks itu lalu sandingkan dengan sistem politiknya.

4 
 

Fragile States Index dari Fund for Peace (FFP). Tariklah 30 besar negara berkualitas baik 

dari banyak indeks itu lalu sandingkan dengan sistem politiknya. 
Democracy Index (The Economist)   Freedom Index (Freedom House)  

Rank Country Status  Score   Rank Country Status Score 

1 Norway   Full Democracy 9.87  1 Finland Free 100 

2 Iceland  Full Democracy 9.58  2 Norway Free 100 

3 Sweden   Full Democracy 9.39  3 Sweden Free 100 

4 New Zealand   Full Democracy 9.26  4 Canada Free 99 

5 Finland   Full Democracy 9.25  5 Netherlands Free 99 

6 Ireland   Full Democracy 9.24  6 Australia Free 98 

7 Denmark  Full Democracy 9.22  7 Luxembourg Free 98 

8 Canada  Full Democracy 9.22  8 New Zealand Free 98 

9 Australia   Full Democracy 9.09  9 Uruguay Free 98 

10 Switzerland  Full Democracy 9.03  10 Denmark Free 97 

11 Netherlands  Full Democracy 9.01  11 Ireland Free 97 

12 Luxembourg  Full Democracy 8.81  12 Barbados Free 96 

13 Germany  Full Democracy 8.68  13 Belgium Free 96 

14 UK  Full Democracy 8.52  14 Japan Free 96 

15 Uruguay  Full Democracy 8.38  15 Portugal Free 96 

16 Austria  Full Democracy 8.29  16 Switzerland Free 96 

17 Spain  Full Democracy 8.29  17 San Marino Free 95 

18 Mauritius  Full Democracy 8.22  18 Andorra Free 94 

19 Costa Rica  Full Democracy 8.13  19 Chile Free 94 

20 France  Full Democracy 8.12  20 Cyprus Free 94 

21 Chile  Full Democracy 8.08  21 Estonia Free 94 

22 Portugal  Full Democracy 8.03  22 Germany Free 94 

23 South Korea  Flawed Democracy 8  23 Iceland Free 94 

24 Japan  Flawed Democracy 7.99  24 Slovenia Free 94 

25 USA  Flawed Democracy 7.96  25 Spain Free 94 

26 Malta  Flawed Democracy 7.95  26 Austria Free 93 

27 Estonia  Flawed Democracy 7.9  27 Dominica Free 93 

28 Israel  Flawed Democracy 7.86  28 Kiribati Free 93 

29 Botswana  Flawed Democracy 7.81  29 Marshall Islands Free 93 

30 Cabo Verde  Flawed Democracy 7.78  30 Taiwan Free 93 

 
Corruption Perception Index (Transparency International) Fragile Index (Fund for Peace)  

Rank Country Status Score  Rank Country Status Score 

1 Denmark Very Cleen 87  1 Finland Very Sustainable 16.9 

2 New Zealand Very Cleen 87  2 Norway Very Sustainable 18 

3 Finland Very Cleen 86  3 Switzerland Very Sustainable 18.7 

4 Singapore Very Cleen 85  4 Denmark Very Sustainable 19.5 

5 Sweden Very Cleen 85  5 Australia Very Sustainable 19.7 
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Data peringkat negara tersebut, menghasilkan kesimpulan ada 
keterkaitan antara sistem politik suatu negara dengan capaian kualitas 
negara. Pertama, 30 besar negara tersebut didominasi oleh negara dengan 
sistem pemerintahan parlementer. Kedua, Amerika Serikat dengan sistem 
kepartaian dwipartai merupakan satu dari 67 negara presidensial yang 
bisa dibilang selalu masuk dalam 30 besar di semua peringkat indeks itu. 
Ketiga, jika sejumlah indeks itu kita ambil dalam lima tahun terakhir (2014-
2019), ada beberapa negara presidensial multipartai yang baru masuk 30 
besar indeks, setelah berhasil menyederhanakan sistem kepartaian (dari 
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6 Switzerland Very Cleen 85  6 Iceland Very Sustainable 19.8 

7 Norway Very Cleen 84  7 Canada Very Sustainable 20 

8 Netherlands Very Cleen 82  8 New Zealand Sustainable 20.1 

9 Germany Very Cleen 80  9 Sweden Sustainable 20.3 

10 Luxembourg Very Cleen 80  10 Luxembourg Sustainable 20.4 

11 Iceland Cleen 78  11 Ireland Sustainable 20.6 

12 Australia Cleen 77  12 Germany Sustainable 24.7 

13 Austria Cleen 77  13 Netherlands Sustainable 24.8 

14 Canada Cleen 77  14 Austria Sustainable 25 

15 UK Cleen 77  15 Portugal Sustainable 25.3 

16 Hong Kong Cleen 76  16 Slovenia Sustainable 28 

17 Belgium Cleen 75  17 Singapore Sustainable 28.1 

18 Estonia Cleen 74  18 Belgium Sustainable 28.6 

19 Ireland Cleen 74  19 France Very Stable 32 

20 Japan Cleen 73  20 South Korea Very Stable 33.7 

21 UAE Cleen 71  21 Uruguay Very Stable 34 

22 Uruguay Cleen 71  22 Japan Very Stable 34.3 

23 France Relatively Cleen 69  23 Malta Very Stable 34.5 

24 USA Relatively Cleen 69  24 UK Very Stable 36.7 

25 Bhutan Relatively Cleen 68  25 Czechia Very Stable 37.6 

26 Chile Relatively Cleen 67  26 USA Very Stable 38 

27 Seychelles Relatively Cleen 66  27 Lithuania Very Stable 38.1 

28 Taiwan Relatively Cleen 65  28 Mauritius Very Stable 38.9 

29 Bahamas Relatively Cleen 64  29 Chile Very Stable 38.9 

30 Barbados Relatively Cleen 62  30 UAE More Stable 40.1 

 

Data peringkat negara tersebut, menghasilkan kesimpulan ada keterkaitan antara 

sistem politik suatu negara dengan capaian kualitas negara. Pertama, 30 besar negara 

tersebut didominasi oleh negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Kedua, 

Amerika Serikat dengan sistem kepartaian dwipartai merupakan satu dari 67 negara 

presidensial yang bisa dibilang selalu masuk dalam 30 besar di semua peringkat indeks 

itu. Ketiga, jika sejumlah indeks itu kita ambil dalam lima tahun terakhir (2014-2019), ada 

beberapa negara presidensial multipartai yang baru masuk 30 besar indeks, setelah 

berhasil menyederhanakan sistem kepartaian (dari multipartai ekstrim menjadi 

multipartai sederhana). Keempat, tidak satu pun negara bersistem kepartaian multipartai 

ekstrim yang masuk 30 besar di semua indeks, termasuk presidensial multipartai ekstrim 

(Chang & Golden 2005, 34-35). 



4

multipartai ekstrim menjadi multipartai sederhana). Keempat, tidak satu 
pun negara bersistem kepartaian multipartai ekstrim yang masuk 30 besar 
di semua indeks, termasuk presidensial multipartai ekstrim (Chang & 
Golden 2005, 34-35).

Sejumlah data itu memperkuat kesimpulan dari riset panjang Scott 
Mainwaring bahwa tidak ada negara presidensial multipartai ekstrim yang 
berkualitas baik. Sulitnya presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas 
partai/koalisi dari parlemen, menjadi sebab sistemik pemerintahan terbelah 
(divided government). Presiden terpilih akan kesulitan membuat kebijakan 
dan menjalankan pemerintahan karena dihambat oleh parlemen yang 
tinggi fragmentasi. Sistem pemerintahan presidensial bergantung pada 
keseimbangan serta pemisahan kekuasaan dan keseimbangan ini seringkali 
menimbulkan imobilisme atau kemandegan akibat lemahnya dukunguan 
partai di parlemen serta tingginya fragmentasi politik di parlemen yang 
menjadi ciri khas dasar sistem multipartai (Mainwaring, dalam Ishiyama 
dan Breuning (eds.) 2013, 1).

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penulisan

 Anomali sistem politik dalam bentuk presidensial multipartai 
merupakan masalah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen konstitusi 
pasca-Reformasi mengubah sistem pemerintahan Indonesia jadi 
presidensial dengan pemilu langsung merupakan pilihan perbaikan yang 
lebih disebabkan traumatik dominasi partai politik dalam parlemen untuk 
mengontrol presiden sebagai eksekutif. Tapi, pengalaman presidensial 
empat kali pemilu menunjukan presiden dengan kewenangan amat besar 
terjebak dengan fragmentasi partai politik yang tinggi di parlemen. Dengan 
kesadaran tak takdir politik multipartai dan pengalaman negara-negara di 
dunia, amat sulit menjadi Indonesia dengan presidensial multipartai bisa 
menjadi negara berkualitas baik.

•	 Jika berkesempatan mengamandemen konstitusi, sistem pemerintahan 
parlementer seperti apa yang bisa lebih menjamin Indonesia tumbuh 
sebagai negara demokrasi yang baik? 

 Anomali politik dalam bentuk negara kesatuan pun merupakan 
masalah ketatanegaraan Indonesia. Selama ini negara kesatuan dipilih 
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punya dua alasan: pertama karena niat otoritarian sentralistk yang 
ingin mendominasi segala penjuru nusantara, dan kedua karena terlalu 
khawatir lahirkan disintegrasi yang memungkinkan daerah-daerah 
timpang memerdekakan diri. Dua alasan ini mengada-ada karena faktanya 
konsekuensi negara yang amat luas dan besar adalah menerapkan 
federalisme, bukan negara kesatuan. 

•	 Jika berkesempatan mengamandemen konstitusi, federalisme seperti 
apa yang bisa lebih menjamin Indonesia tumbuh sebagai negara luas 
dan besar?

 Anomali bikameral dalam bentuk superordinate Dewan Perwakilan 
Rakyat dan subordinat Dewan Perwakilan Daerah pun merupakan masalah 
ketatanegaraan Indonesia. Padahal, pelibatan wakil daerah sebagai Senator 
dengan kewenangan yang besar dalam poros kekuasaan legislatif bisa 
jadi insenstif sistemik bagi provinsi tumbuh baik sebagai wilayah yang 
otonom.

•	 Jika berkesempatan mengamandemen konstitusi, sistem bikameral 
seperti apa yang bisa lebih menjamin fungsi representatif, legislasi, 
pengawasan, dan anggaran dari parlemen berjalan lebih baik?

C. Metode Penulisan

 Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan naskah akademik dan 
naskah rancangan undang-undang dasar ini menggunakan tiga metode. 
Pertama, studi pustaka. Kedua, diskusi terbatas. Ketiga, simulasi sistem 
politik.

Pertama, studi pustaka yakni menelaah buku-buku dan konstitusi 
Indonesia negara lain. Buku-buku yang ditelaah seputar ilmu politik, 
hukum tata negara, dan kepemiluan. Konstitusi Indonesia yang dirujuk 
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sedangkan konstitusi negara 
lain adalah konstitusi Amerika Serikat dan Finlandia.

Kedua, diskusi terbatas, yaitu membahas penulisan naskah 
akademik dan naskah konstitusi ini bersama tim dan dosen konstitusi. 
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar Indonesia yang ada dan 
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ketentuan-ketentuan yang kami pilih dalam konstitusi baru merupakan 
perihal yang coba fokus didiskusikan.

Ketiga, simulasi sistem politik, yaitu upaya mewujudkan secara 
tertulis dan gambar tatanegara, lembaga negara, kewenangan, dan 
dinamikanya. Mempertanyakan mengapa suatu lembaga negara menyerta 
kewenangannya tak berjalan baik? Menjawabnya, kami coba merujuk 
teori dan membandingkan perihal itu semua dengan yang ada di Indonesia 
dengan yang terjadi di negara lain.

D. Tujuan Penulisan

•	 Pembelajaran teoritik dan implementatif para penulis sebagai 
mahasiswa penjurusan Konstitusi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera.

•	 Percobaan merekomendasikan naskah rancangan amandemen 
konstitusi berdasar pemahaman yang bersih dari intervensi politik 
kekuasaan. 
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BAB II.  
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

 Scott Mainwaring, dalam Presidentialism, Multiparty System, and 
Democracy: The Difficult Equation, yang diluncurkan September 1990, 
menilai kombinasi presidensial-multipartai berbahaya bagi stabilitas 
demokrasi. Ilmuwan politik University of Notre Dame ini merujuk bukti 
hasil penelitian di semua negara penganut presidensial-multipartai, sejak 
1930 hingga 1990.1 Mainwaring menegaskan, salah satu konsekuensi 
terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif adalah presiden terpilih bisa 
berasal dari partai peraih suara kecil di parlemen.2 Sistem pemerintahan 
presidensial bergantung pada keseimbangan serta pemisahan kekuasaan dan 
keseimbangan ini seringkali menimbulkan imobilisme atau kemandegan 
akibat lemahnya dukunguan partai di parlemen serta tingginya fragmentasi 
politik di parlemen yang menjadi ciri khas dasar sistem multipartai 
(Mainwaring, dalam Ishiyama dan Breuning (eds.) 2013, 1).

Presiden dalam multipartai cenderung diganggu kemandirian 
kekuasaannya oleh partai/koalisi bahkan kartel partai sejak pemilu hingga 
pascapemilu. Partai dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi sebenarnya 
biasa membangun politik elektoral dalam rangka menjamin perolehan suara 
yang sifatnya menguntungkan partai teresebut pada pemilu. Dalam hal ini 
partai berada pada situasi di mana mereka melepaskan atau membuang 
ideologi dan program-program yang hendak diperjuangkan untuk tujuan 
tersebut (Ambardi 2009, 19).

Federalisme menurut Graham Smith (1999, 9) merupakan ideologi 
bentuk negara yang percara bahwa pengaturan ideal urusan-urusan antar 
manusia adalah dengan melihat perbedaan dalam persatuan. Nilai-nilai 
dan keyakinan dari kepentingan-kepentingan tertentu terus diupayakan 
dalam pengakuan. Karena dasar ini, ia lebih mungkin diterapkan dan 
berhasil dalam negara yang majemuk, besar, dan luas. Secara konkret 

1  Sadikin, Usep Hasan (2016: 130), “Menarik Kerah Keterwakilan Perempuan”, Jurnal Perludem 
Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta: Yayasan Perludem.

2  Mainwaring, Scott (1990: 4), Presidentialism, Multiparty Systems, And Democracy: The 
Difficult Equation, Kellogg: Kellogg Institute.
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implementasinya sebagai berikut:
1. Perwakilan bersifat teritorial;
2. Perwakilan territorial ini berkarakter otonom berasal dari wilayah 

pemerintahan mempunyai hierarki mandiri;
3. Unit-unit wilayah tersebut dilibatkan secara elektoral atau 

pengumpulannya di pusat begitu kuat secara politik;
4. Perubahan kewenangan pusat memungkinkan hanya jika melalui 

ketatanegaraan yang bersifat konstitusional, bukan soal atas nama 
mayoritas atau perintah undang-undang (Smith 1999, 12).
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, 

DAN HISTORIS

A.	 Landasan	Filosofis

 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan.” Demikian bunyi sila keempat Pancasila, 
yang tertera dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945. Di 
sana disebutkan, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, 
“permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Itu artinya, demokrasi 
Indonesia mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan 
(kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan (orientasi etis).

Menurut Latif (2011), cita kerakyatan menghormati suara rakyat 
dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar 
yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak 
untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham 
perseorangan dan golongan, sebagai pantulan demi semangat kekeluargaan 
dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui persamaan dalam 
perbedaan. Cita hikmat-kebijaksanaan merupakan orientasi etis yang 
dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen 
keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif 
sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh “mayorokrasi” 
dan “minorokrasi”.

Untuk mewujudkan cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan 
cita hikmatkebijaksanaan, segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa 
pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. 
Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya, bukan 
dengan kepentingan kelompoknya. Di lembaga perwakilan, wakil-wakil 
rakyat boleh berdebat sengit namun tetap menjunjung tinggi etika politik 
dan semangat kekeluargaan. Rakyat pun akan melihat apa yang dilakukan 
wakil-wakilnya itu memang merepresentasikan kedaulatan rakyat, bukan 
sebaliknya, memperalat rakyat untuk mencapai tujuan sendiri. Dengan 
dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga 
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perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang 
bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggungjawab 
dalam menjalankan partisipasi politiknya.

Penjelasan Latif (2011) tentang demokrasi Pancasila tersebut 
mengingatkan konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan 
Habermas. Menurut Harbermas (1989), demokrasi harus memiliki dimensi 
deliberatif. Proses deliberasi terjadi apabila suatu kebijakan publik yang 
akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. 
Dengan demikian demokrasi deliberatif ingin membuka ruang yang 
lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin 
mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh 
yang diperintah.

Bagi Harbemas, kedaulatan rakyat janganlah dibayangkan absolute 
sehingga rakyat menentukan segalanya. Kedaulatan rakyat itu cukuplah 
dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui ruang publik. 
Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak memberikan tawaran 
bentuk demokrasi langsung, tetapi demokrasi perwakilan yang diperkuat 
dengan vitalisasi ruang publik. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat baru 
terwujud jika negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan opini 
dalam ruang publik.

Hadirnya konsep demokrasi deliberatif merupakan respons atas 
demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-
sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang 
digagas Schumpeter (1950) mengartikan demokrasi sebagai persaingan 
partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar 
memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Terdapat 
dua unsur penting dalam pengertian ini: pertama, adanya kontestasi 
antarpartai dan atau antarcalon; kedua, partisipasi warga negara dalam 
menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut. Dengan 
demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih 
wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui pemilu.

Pemikiran Schumpeterian tersebut kemudian mendapatkan kritik, 
karena demokrasi bukan hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga 
ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, yang diformat dalam 
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bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Pandangan ini meyakini 
prinsip self-governmentship, yakni rakyatlah yang paling tahu tentang apa 
yang terbaik buat dirinya. Itulah sebabnya semua kebijakan publik harus 
berasal dari pandangan warga negara. Karena warga negara begitu banyak 
jumlahnya, maka yang menjadi preferensi adalah pandangan sebagian 
besar warga negara, atau mayoritas pemilih. Inilah yang kemudian disebut 
dengan konsep demokrasi agregatif.

Sementara itu, Lijphart (1999) membagi demokrasi ke dalam 
dua model: demokrasi mayoritarian (majoritarian democracy) dan 
demokrasi konsensus (consensus democracy). Demokrasi mayoritarian 
dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan 
bahwa kekuasaan mayoritas (majority role) lebih baik daripada kekuasaan 
minoritas (minority role). Namun demikian demokrasi konsensus 
menerima kekuasaan mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum. Dalam 
pengambilan keputusan, demokrasi konsensus berusaha memaksimalkan 
ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan mainnya diarahkan pada 
partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam 
kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah.

Konsep demokrasi konsensus tersebut hampir sama dengan konsep 
demokrasi partisipatoris. Di sini demokrasi menganggap demokrasi 
prosedural berkadar tipis, demokrasi aggregatif tidak mencerminkan self-
government, dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga 
negara. Oleh karena itu, demokrasi mestinya menjadikan warga negara 
berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan 
guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kata kunci dari demokrasi 
partisipatoris adalah keterlibatan semua warga negara atas pembuatan 
kebijakan.

B. Landasan Sosiologis

 Masyarakat Indonesia itu plural. Pluralitas itu tidak hanya tercermin 
dari perbedaan ras, etnis, agama, dan kedaerahan, tetapi juga kepentingan 
kolektif dan ideologi. Perbedaan-perbedaan itulah yang melatarbelakangi 
pembentukan partai-partai politik. Secara sosiologis, menurut Lipset 
dan Rokkan (1967) dinamika pembelahan sosial (social cleavage) serta 



12

ketegangan	atau	konflik	politik	yang	mengikutinya	menjadi	latar	belakang	
pembentukan sistem kepartaian dan partai politik. Pondasi sistem kepartaian 
di Eropa Barat misalnya, dibangun berdasarkan pembelahan sosial yang 
dihasilkan oleh revolusi nasional, revolusi industri, dan revolusi komunis.

Atas dasar konsep Lipset dan Rokan tersebut, Ambardi (2009) 
membedakan tiga pembelahan sosial yang melatarbelakangi sistem 
kepartaian di Indonesia: pembelahan kedaerahan, pembelahan keagamaan, 
dan pembelahan kelas. Penyatuan Nusantara di bawah kolonial Belanda 
tidak diimbangi oleh integrasi ekonomi, sehingga Jawa yang produktif 
terus berkembang, sementara luar Jawa ditelantarkan. Ketidakseimbangan 
ekonomi ini menghasilkan pembelahan Jawa-luar Jawa atau pusat-daerah.

Pembelahan keagamaan versus sekuler juga dimulai pada zaman 
kolonial pada saat gerakan nasionalis membentuk organisasi-organisasi, 
seperti Budi Utomo, Partai Nasionalis Indonesia dan lain-lain, sementara 
pada saat bersamaan lahir organisasiorganisasi keagamaan seperti Sarekat 
Dagang Islam, Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Sedangkan pembelahan 
kelas tidak berkembang, karena baik pada zaman kolonial maupun 
sesudahnya tidak pernah berlangsung industrialisasi yang masif.

Sementara itu, Feith dan Castles (1988), memetakan kekuatan 
politik Indonesia berdasarkan pemikiran politik yang berkembang sejak 
zaman kolonial hingga Pemilu 1955. Mereka menyimpulkan, kekuatan 
politik Indonesia berkembang berdasarkan pengaruh pemikiran Barat dan 
pemikiran tradisional. Pertempuran dan perpaduan dua pemikiran tersebut 
kemudian melahirkan lima aliran politik, bergerak dari spektrum kiri ke 
kanan, yang kemudian mewujud dalam bentuk partai politik.

Pertama, komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung 
maupun tidak langsung dari Barat. Mereka seringkali menggunakan idiom 
politik abangan dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan 
tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik 
ke dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedua, nasionalisme radikal. Nasionalisme adalah pemikiran 
Barat, namun setelah dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran 
tradisional, khususnya Jawa, aliranini berkembang pesat dan bergulir 
menjadi pergerakan nasional. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap 



13

kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Ketiga, tradisionalisme Jawa. Ini jelas aliran yang berangkat 
dari pemikiran murni tradisional Jawa. Aliran ini tidak muncul sebagai 
kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan mempengaruhi cara 
pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-
kelompok kebatinan dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan 
(pamong praja). Keempat, sosialisme demokrat juga mengambil inspirasi 
dari pemikiran Barat. Aliran ini berkembang di lingkungan perkotaan, 
terutama di kalangan orang-orang terdidik, yang kemudian muncul dalam 
bentuk Partai Sosialis Indonesia. Dan kelima, Islam, yang terbagi menjadi 
dua varian: kelompok Islam reformis/modernis yang mewujud dalam 
bentuk Partai Masjumi, dan kelompok Islam konservatif/tradisionalis yang 
berpusat pada Nadhatul Ulama.

Lima aliran pemikiran politik yang bersumber dari Barat dan 
tradisional kemudian tercermin dari hasil Pemilu 1955, di mana empat 
partai politik utama mendapat dukungan terbesar dari pemilih: PNI (22%), 
Masyumi (21%), NU (18%), dan PKI (16%). Sementara PSI yang tokoh-
tokohnya menguasai panggung pemerintahan dan perlemen sebelum Pemilu 
1955 hanya meraih suara 2%, atau urutan ke-8, di bawah Partai Syarikat 
Islam Indonesia (PSII, 3%), Partai Kristen Indonesia (Parkindo, 3%), dan 
Partai Katolik (2%). Setelah Pemilu 1955, aliran pemikiran dan partai-
partai yang mengusungnya tidak bisa berkembang bebas karena dikekang 
oleh Presiden Soekarno pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 
dan ditindas oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru (1965-1998). 
Memasuki era reformasi peta politik kepartaian sudah berubah.

Akibat perubahan-perubahan sosial politik dalam skala nasional 
maupun global sepanjang 40 tahun pada era Soekarno dan Soeharto, 
maka secara sosiologis peta kepartaian di Indonesia juga berubah. 
Aliran pemikiran yang melatari pembentukan partai politik juga sudah 
berubah, bahkan lenyap, sehingga peta partai politik pun juga berganti. 
Aliran pemikiran komunisme misalnya, telah lenyap sehingga pasca Orde 
Baru tidak ada lagi partai yang berdasarkan aliran ini. Sebaliknya, aliran 
pemikiran developmentalism atau pembangunanisme atau kekaryaan yang 
diusung Orde Baru sepanjang lebih dari tiga puluh tahun telah menjelma 
menjadi kekuatan politik dominan yang tetap eksis meskipun rezim Orde 
Baru sudah tumbang. 
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Dhakidae (1999) membuat pemetaan ideologi politik partai politik 
berdasarkan dua garis pendulum: pertama, pendulum vertikal, di mana 
agama (Islam) berada di atas,

dan kebangsaan (nasionalisme) berada di bawah; kedua, pendulum 
horisontal, di mana kelas berada di kiri, dan developmentalisme berada 
di kanan. Berbeda dengan Feith dan Castles, Dhakidae mengesampingkan 
pengaruh pemikiran dari Barat maupun tradisional. Baik variabel agama, 
kebangsaan, sosialisme dan developmentalisme, kesemuanya adalah 
pengaruh globalisme.

Menjelang Pemilu 1999, menurut Dhakidae, partai politik yang 
mencerminkan ideologi nasionalisme (kebangsaan) adalah PDIP, partai 
yang mencerminkan ideologi agama (Islam) adalah PPP, partai yang 
mencerminkan sosialisme adalah PRD, dan partai yang menerminkan 
developmentalisme adalah Partai Golkar. PAN, PKB, dan PUDI masuk 
dalam kelompok partai berideologi di tengah. Pada Pemilu 1999, PRD 
tidak mendapat dukungan rakyat, demikian juga pada Pemilu 2004, 
sehingga partai ini lenyap, dan seterusnya sosialisme tidak ada wujudnya 
lagi dalam partai politik di Indonesia.

Setelah Pemilu 2014 peta politik Indonesia didominasi oleh tiga 
ideologi: pertama, nasionalisme yang mewujud ke dalam PDIP; kedua, 
Islam, yang mewujud ke dalam PAN, PKB, PKS, dan PPP; dan ketiga, 
developmentalisme yang mewujud ke dalam Partai Golkar, Partai 
Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Pada Pemilu 2009 dan 
Pemilu 2014 beberapa partai politik muncul dengan membawa bendera 
salah satu dari tiga ideologi tersebut, akan tetapi mereka tidak mendapat 
dukungan rakyat sehingga akhirnya lenyap.

Berdasarkan teori pembelahan sosial dan aliran pemikiran politik, 
maka sejak Pemilu 2004 peta ideologi partai politik Indonesia sudah stabil, 
yakni terdapat tiga ideologi yang bertahan dan akan terus berkembang: 
nasionalisme, Islam, dan developmentalisme. Ketiga ideologi inilah yang 
sebetulnya mencerminkan pluralism politik nasional Indonesia. Tingkat 
pluralisme ini sesungguhnya lebih sederhana jika dibandingkan yang 
berkembang pada masa kolonial atau awal kemerdekaan.
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Otoriterisme Soekarno dan Soeharto ditambah dengan dinamika 
global telah menyingkirkan dan melenyapkan beberapa ideologi dan 
partai politik penganutnya. Kondisi sosial politik itulah yang mestinya 
menjadi dasar dalam mendesain sistem pemilu agar pluralisme politik 
yang dihasilkan oleh pemilu juga mencerminkan pluralisme ideologi 
masyarakat. Dalam sistem pemilu Proporsional, terdapat ruang untuk 
menyederhanakan sistem kepartaian melalui penerapan variabel besaran 
daerah pemilihan (district magnitude), formula perolehan kursi partai 
politik (electoral formula), dan ambang batas perwakilan (parliamentary 
threshold) agar tiga ideologi tersebut dapat berkompetisi secara leluasa 
memperebutkan suara rakyat.

Tentu tidak dengan membuat daerah pemilihan berkursi 3, tetapi 
mengakomodasi kemungkinan berkembangnya varian-varian dari tiga 
idelogi tersebut. Katakanlah, jika masing-masing ideologi memiliki 
dua varian, maka membuat daerah pemilihan berkursi 6, sudah cukup 
mengakomodasi pergerakan tiga ideologi tersebut sekaligus menampung 
kemungkinan munculnya ideologi atau partai baru.

Sebaliknya, sistem pemilu harus menghindari akomodasi yang 
begitu luas bagi lahir dan berkembangnya ideologi atau partai baru, misalnya 
dengan tetap mematok besaran daerah pemilihan lebih dari 6 kursi. Sebab 
hal ini, secara teknis, tidak hanya menyulitkan pemilih dalam memberikan 
suara sehingga pemilih tidak terdorong untuk bersikap ideologis atau 
rasional, tetapi juga mengundang tampilnya petualangpetualang politik 
untuk mengejar kekuasaan. Keadaan ini tidak hanya mengundang 
kerumitan dalam masa pemilu, tetapi juga menghasilkan pemerintahan 
yang tidak efektif pasca pemilu. Sebab, salah satu faktor yang menyumbang 
efektivitas pemerintahan adalah sistem multi partai sederhana di parlemen, 
yang berarti parlemen didominasi oleh tiga, empat atau lima partai politik. 
Lebih dari itu, pengambilan keputusan akan berkepanjangan dan diwarnai 
oleh politik transaksional.

C. Landasan Yuridis

 Apabila dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya, UUD 1945 
Perubahan memiliki kelebihan dalam mengatur pemilu. Pertama, UUD 
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1945 memberi penegasan tentang asas pemilu sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 22E Ayat (1), yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil. Hal itu merupakan bentuk jaminan sekaligus antisipasi konstitusi 
atas kemungkinan dijadikannya pemilu hanya sekedar formalitas legitimasi 
bagi yang hendak membangun rezim otoriter. Penegasan asas dimaksud 
juga sebagai antitesa bagi pemilu-pemilu yang dilakukan sepanjang 1971-
1992 yang menurut Liddle (1992) sebagai pemilihan yang terkontrol oleh 
Soeharto.

Saat itu, dalam sarung tangan lembut jabatan dan lembaga-lembaga 
yang dipilih melalui pemilu, terdapat tangan baja Angkatan Darat yang 
tidak saja ada di dalam Golkar, melainkan juga aktif dalam kabinet. Dengan 
modal kekuatan itulah, proses pemilu dapat dikontrol untuk memenangkan 
Golkar.

Kedua, pengaturan tentang penyelenggara pemilu, di mana 
penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang 
terbebas dari intervensi pemerintah. Ini berbeda dengan kondisi 
sebelumnya, di mana penyelenggara pemilu adalah pemerintah atau 
Departemen Dalam Negeri. Kondisi demikian membuka ruang terjadinya 
kecurangan untuk memenangkan Golkar selama pemilu Orde Baru. Itulah 
yang melatarbelakangi diserahkannya penyelenggaraan pemilu kepada 
sebuah institusi negara baru yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan. 
Hal itu diatur dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945: “Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 
tetap, dan mandiri.”

Ketiga, dalam UUD 1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis 
pemilu. Sebab, yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya 
Anggota DPR, dan DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, 
anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dipilihnya 
semua jabatan politik pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif 
merupakan perubahan mendasar yang membedakan UUD 1945 hasil 
perubahan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Terkait pemilihan 
tersebut, Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.”
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Secara	 lebih	 spesifik,	 pemilu	presiden	dan	wakil	 presiden	diatur	
dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” 
Sedangkan pemilu Anggota DPR diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, 
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” 
Adapun pemilu anggota DPD diatur dalam Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945, 
“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihan umum.” Semua norma tersebut berhubungan secara sistematis 
sekaligus sama-sama merujuk kepada Pasal 22E UUD 1945.

Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 
yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih 
secara demokratis.” Di mana, frasa “dipilih secara demokratis” dimaknai 
dan dilaksanakan secara langsung melalui pemilu.

Dalam hal ini, pemilu juga dilaksanakan untuk pengisian jabatan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, merujuk 
ketentuan Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, secara 
kuantitatif, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu 
sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, 
pemilu untuk

memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 
kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; ketiga, pemilu 
untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; dan keempat, pemilu untuk 
memilih bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Jika	hendak	diklasifikasi	lebih	jauh,	dari	aspek	pengisian	jabatan	
yang	akan	mengisi	cabang	kekuasaan	tertentu,	pemilu	dapat	diklasifikasi	
menjadi dua, yaitu: pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu 
legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD 
kabupaten/kota. Sedangkan pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih 
presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati 
dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Adapun dari aspek lingkup 
penyelenggaraannya, pemilu dapat dikelompokkan menjadi pemilu 
nasional dan pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional untuk memilih 
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presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD. Sedangkan pemilu 
daerah dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan 
anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil 
walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Dipilihnya semua jabatan politik penting, mulai dari presiden dan 
wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/
walikota dan wakil walikota, serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota, merupakan turunan dari keinginan agar kehendak 
rakyat tidak dimanipulasi melalui demokrasi perwakilan yang dilaksanakan 
sepanjang Orde Baru, di mana, Golkar sebagai mayoritas absolute di DPR, 
ditambah dengan 20% Anggota DPR yang diangkat mewakili militer dan 
setengah jumlah anggota MPR diangkat pula oleh presiden memberikan 
jaminan akan kesetiaan dan keberlanjutan rezim tersebut. Selain itu, juga 
untuk membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa letigimasi kekuasaan 
pemerintahan negara adalah kehendak rakyat seperti yang dicita-citakan 
para pendiri negara ketika membahas Rancangan UUD 1945 Proklamasi, 
bukan hanya sekedar keinginan elit.

Keempat, terkait pengaturan lebih lanjut tentang pemilu. Dalam 
UUD 1945, terdapat dua pasal yang secara tegas mendelegasikan 
pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Ketentuan 
dimaksud adalah Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6): pertama, tata 
cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur 
dalam undang-undang; dan kedua, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan 
umum diatur dengan undang-undang.

Dua ketentuan di atas sama-sama mendelegasikan pengaturan 
lebih lanjut tentang pemilu ke dalam undang-undang. Hanya saja, dua 
ketentuan tersebut mendelegasikan dengan rumusan yang berbeda. Pasal 
6A Ayat (5) mendelegasikan pengaturan tata cara pemilihan presiden dan 
wakil presiden dengan menggunakan frasa “diatur dalam undang-undang”. 
Sedangkan Pasal 22E Ayat (6) menggunakan frasa “diatur dengan undang-
undang”.

Menurut Asshiddiqie (2006), penggunaan frasa “diatur dalam” dan 
“diatur dengan” memiliki konsekuensi berbeda terhadap pembentukan 
undang-undang. Frasa “diatur dalam” diartikan bahwa materi yang 
dimaksud dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat 
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tersendiri. Sedangkan frasa “diatur dengan” mengandung maksud, terdapat 
perintah untuk secara khusus membentuk undang-undang tersendiri terkait 
materi yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang.

Perbedaan rumusan tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa 
Pasal 6A memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 22E UUD 1945. 
Sebaliknya, ketentuan Pasal 22E merupakan ketentuan yang menyatukan 
semua maksud pemilu yang tersebar dalam UUD 1945, termasuk yang 
terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945.

Hubungan seperti itu juga berlaku untuk Pasal 6A Ayat (5) dan 
Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945, yang mana, materi terkait tata cara 
pemilihan presiden dan wakil presiden tidak mesti diatur dalam undang-
undang tersendiri. Dilihat dari materi muatan yang hanya terkait tata cara, 
maka menjadi sangat logis pengaturannya digabungkan ke dalam undang-
undang yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945. 
Dengan demikian, hanya akan ada satu undang-undang saja yang akan 
mengatur lebih lanjut semua pemilu yang dimuat dalam UUD 1945.

D. Landasan Politis

 Demokrasi Pancasila adalah model demokrasi konsensus dan 
demokrasi partisipatoris. Indonesia adalah negara dengan masyarakat 
plural yang memiliki kecenderungan sistem multi partai yang kuat. 
Dalam kondisi seperti itu, model demokrasi mayoritarian sulit dibumikan, 
bahkan akan menimbulkan banyak masalah dalam proses nation building. 
Demokrasi mayoritarian cenderung mendiskriminasikan kekuatan-
kekuatan minoritas sehingga menyulitkan penemuan kehendak bersama 
dan persatuan nasional dari masyarakat plural. Oleh karena itu pilihan 
pada demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris merupakan pilihan 
yang bisa membawa banyak kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Model demokrasi apapun (prosedural, agregatif, deliberatif, 
partisipatoris, mayoritarian atau konsensus) selalu membutuhkan lembaga 
perwakilan untuk mewujudkannya. Hal ini bukan disadari para perumus 
konstitusi Republik Indonesia.
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Memang tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita 
kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-
jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para 
pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah 
asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 
UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh 
jalur demokrasi. Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud 
tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata 
sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat 
dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat 
Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-
kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang 
mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu 
meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul dalam 
naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu berhamburan pada saat para 
pendiri Republik Indonesia membahas dasar negara dan konstitusi negara. 
Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat 
bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga pemerintahan.

E. Landasan Historis

 Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi 
tidak selalu berjalan linier sesuai kualitasnya. Demokrasi prosedural 
tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. 
Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan 
tetapi jika tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi bisa 
berkembang lebih lanjut. Itulah sebabnya, pemilu menjadi pangkal bagi 
perkembangan demokrasi. Artinya, jika pemilu tidak terlaksana, maka 
tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. Pemilu adalah prasyarat 
bagi tumbuhnya demokrasi.

Dalam praktik, demokrasi mayoritarian selalu ditunjukkan oleh 
penerapan sistem pemilu mayoritarian sehingga cenderung menghasilkan 
sistem dua partai di parlemen; sementara demokrasi konsensus selalu 
ditunjukkan oleh penerapan sistem pemilu Proporsional sehingga 
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menghasilkan sistem multi partai di parlemen. Sesuai dengan kondisi 
masyarakatnya yang plural, sejak Pemilu 1955, Indonesia selalu 
menerapkan sistem pemilu Proporsional untuk memilih parlemen tingkat 
nasional maupun daerah. Penggunaan sistem pemilu Proporsional 
sepertinya sudah inheren dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, 
sehingga upaya-upaya untuk menggantikan sistem pemilu Proporsional 
dengan sistem pemilu mayoritarian selalu gagal.

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemilu dalam 
limabelas tahun terakhir menuntut adanya evaluasi komprehensif. Pertama, 
evaluasi ditujukan pada proses pemilu agar asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana disuratkan oleh konstitusi benar-
benar terwujud. Jika asas tersebut dicederai dalam pelaksanaan pemilu, 
khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka 
pemilu tidak akan menghasilkan orang-orang yang benarbenar dikehendaki 
rakyat untuk menjadi wakilnya di pemerintahan. Akibatnya, siapa pun 
yang terpilih menjadi wakil rakyat, legitimasinya akan dipertanyakan. 
Jika legitimasi wakil rakyat dipertanyakan, maka kebijakan apa pun yang 
diambil akan sulit diterima oleh rakyat.

Kedua, evaluasi juga ditunjukan pada hasil pemilu, yakni orang-
orang terpilih sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, baik 
legislatif maupun eksekutif. Pertanyaan besarnya, apakah mereka bisa 
mewujudkan cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-
kebijaksanaan sebagaimana dikehendaki sila keempat Pancasila? Apakah 
mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengabaikan 
kepentingan golongan atau perseorangan? Apakah rakyat sebagai pihak 
yang mengirim mereka ke pemerintahan masih mampu mengontrol 
tindakan?
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BAB IV 
ANALISIS

 Profesor ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti 
berpendapat, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan 
suara (TPS) dalam Pemilu Indonesia, merupakan praktek terbaik di dunia.3 
Proses pada hari H pesta demokrasi ini bukan hanya mendorong warga 
berhak pilih datang untuk memilih tapi juga untuk mengetahui sekaligus 
mengawasi jalannya penghitungan suara secara langsung. Partisipatif dan 
transparan jadi kesimpulan bagaimana kemeriahan terjadi dalam transisi 
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Tapi, praktek terbaik di dunia itu jadi tak enak diucap jika merujuk 
pada hasil Pemilu 2019. 440 petugas lapangan KPU meninggal dunia 
tampaknya menjadi jumlah korban tewas terbanyak dalam pesta demokrasi 
di negara damai yang bukan dalam penguasaan rezim otoriter.4 Tren 
membaik penyelenggaraan pemilu sejak Reformasi menjadi antiklimaks.

Konteks yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu nasional 
sebelumnya adalah keserentakan yang menjadikan Pemilu Indonesia 
makin kompleks. Pemilu kali kelima pasca-Reformasi ini menyatukan 
pemilihan presiden dengan pemilihan anggota dewan (nasional dan lokal). 
Infopemilu.kpu.go.id menggambarkan fakta makin kompleksnya Pemilu 
Indonesia dengan data5:

3  Profesor ilmu politik Universitas Airlangga dan anggota KPU pada Pemilu 2004, Ramlan Surbakti 
menjelaskan, pemungutan dan penghitungan suara manual Indonesia disebut sebagai the best 
practice in the world. Pemerhati pemilu lainnya, Didik Supriyanto berpendapat, kegembiran 
pemilih di TPS yang dilayani penyelenggara pemilu bukan hanya wujud partisipasi melainkan 
juga penerapan prinsip kejujuran pemilu karena pemilih mengawasi langsung pemungutan 
dan penghitungan suara. Tautan: https://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/
perlukah.penerapan.e-voting.pada.pemilu.di.indonesia.?page=all dan https://nasional.
kompas.com/read/2014/12/09/20121571/Dilema.E-Voting.?page=all

4  Inisiasi lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (GM). Tautan: https://fisipol.ugm.ac.id/
hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/

5  Diambil dari presentasi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Viryan Aziz (30 September 2019, 
Hotel Harris Tebet, Jakarta)
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Gambar 1.  
Kompleksitas Pemilu 2019 dalam Angka

Kompleksitas keserentakan Pemilu 2019 sayangnya tak mencapai 
tujuan pemilu serentak. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 
tujuan utama pemilu serentak adalah untuk penguatan sistem pemerintahan 
presidensial. Berdasarkan hasil pemilu, presiden terpilih tinggi potensi 
diintervensi DPR karena fragmentasi partai di parlemen masih tinggi. 
Seperti hasil Pemilu 2014 yang tanpa melalui keserentakan, kepemimpinan 
Joko Widodo 2019-2024 pun cenderung mengabaikan kepentingan rakyat 
di luar fokus pembangunannya karena bagian dari politik transaksional 
elite partai di DPR.

Efisiensi	 sebagai	 tujuan	 lain	 pemilu	 serentak	 pun	 tak	 tercapai.	
Pemilu 2019 yang sudah menyerentakan pemilu legislatif dan pemilu 
presiden punya biaya yang lebih besar dibanding Pemilu 2014 yang belum 
diserentakan. Total alokasi anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,12 triliun 
dengan rincian Rp 9,33 triluan pada 2018 dan Rp 15,79 triliun pada 2019 
(belum termasuk persiapan pada 2017 Rp 465,71 miliar).6 Sedangkan total 
alokasi anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 24,8 triliun dengan rincian Rp 
8,1 triliun pada 2013 dan Rp 16,7 triliun pada 2014.7

6  Kementerian Keuangan pada tautan https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-
peruntukan-anggaran-pemilu-2019/

7  Sindonews.com (17/10/2019) https://nasional.sindonews.com/read/727799/12/anggaran-
total-pemilu-2014-rp241-t-1363353173 dan Tribunnews (17/10/2019) https://www.
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Besar dan kompleksnya Pemilu Indonesia menyertai pengalaman 
Pemilu Serentak 2019 menjadi tantangan besar untuk merumuskan 
peraturan perundang-undangan, rekayasa sistem pemilu, dan manajemen 
penyelenggaraan pemilu yang lebih sesuai. Tiga tantangan besar 
ini, dengan segala derajatnya, tak dipenuhi dengan baik, khususnya 
pada Pemilu 2019. Peraturan perundang-undangan dalam bentuk UU 
No.7/2017 hanya bersifat menggugurkan kewajiban menindaklanjuti 
Putusan MK mengenai pemilu serentak. Rekayasa sistem pemilu yang 
dipilih, murni berdasar kepentingan partai di parlemen untuk manambah 
kursi kekuasaan atau mempertahankannya, sehingga rekayasa yang sesuai 
dengan pemilu serentak tak terbentuk. Manajemen penyelenggara pemilu 
pun menggambarkan keterputusan siklus pemilu berupa kualitas teknologi 
pemilu yang menurun dan amat banyaknya petugas pemilu lapangan yang 
meninggal.

Dari bentuk Pemilu 2019 dan keadaan buruknya itu, evaluasi pemilu 
perlu berpijak kembali pada pemahaman pemilu serentak. Apa pengertian 
pemilu serentak? Dan, apa tujuan dari pemilu serentak? Jawaban dari 
semua pertanyaan ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang 
secara konkret dan bersifat teknis diwujudkan dengan rekomendasi desain 
surat suara.

Konsep pemilu serentak kongruen

Istilah	“pemilu	serentak”	penting	diklarifikasi	terlebih	dahulu.	Seringkali,	
teknis implementasi tak berjalan baik bahkan tak sesuai tujuan karena 
salah memahami konsep. Kita bisa cepat dan mudah menyebut “pemilu 
serentak” tapi sangat mungkin desain pemilihan ragam jabatan politiknya 
berbeda.

Pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungan 
pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	 Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen 
(sebangun) atau menghindari pemerintahan terbelah (divided government) 
dengan sistem kepartaian multipartai sederhana. Pemerintahan terpilih hasil 

tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/26/kpu-telah-gunakan-rp-91-t-selama-pileg-dan-
pilpres-2014
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pemilu yang diinginkan pemilu serentak berwujud jumlah kursi mayoritas 
DPR yang dimiliki parpol atau koalisi parpol pengusung presiden terpilih 
(Supriyanto, Augustyati, & Mellaz 2013, 27-28).

Pengertian pemilu serentak itu, sebutlah pemilu serentak kongruen, 
membedakan konsep pemilu serentak lainnya. Pertama, pemilu simultan 
yang diterapkan di Filipina dalam bentuk pemilihan semua jabatan politik 
(presiden, wakil presiden, senator, dewan nasional, gubernur, dan dewan 
lokal) dalam satu hari hari pemungutan suara, seperti yang diinginkan 
Jusuf Kalla, saat menjabat sebagai wakil presiden pada 2004-2009. Kedua, 
pemilu serentak eksekutif (presiden dan kepala daerah) lalu pemilu serentak 
legislatif (senator, dewan nasional, dan dewan lokal), atau sebaliknya.

Konsep pemilu serentak kongruen pun membedakan pemilu 
serentak pada 2014 di Provinsi Lampung, 2019 di nasional, atau 
penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018. Pada 2014, 
warga Lampung memilih gubernur-wakilnya, DPR, DPD, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota. Pada 2019, warga nasional memilih presiden-
wakilnya, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.    

Pemilu serentak kongruen merupakan kebutuhan dari negara 
bersistem pemerintahan presidensial karena berpotensi terjadi pemerintahan 
terbelah. Presiden terpilih bisa memungkinkan diganggu kemandirian 
kekuasaannya oleh partai/koalisi bahkan kartel partai sejak pemilu hingga 
pascapemilu. Partai dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi sebenarnya 
biasa membangun politik elektoral dalam rangka menjamin perolehan suara 
yang sifatnya menguntungkan partai teresebut pada pemilu. Dalam hal ini 
partai berada pada situasi di mana mereka melepaskan atau membuang 
ideologi dan program-program yang hendak diperjuangkan untuk tujuan 
tersebut (Ambardi 2009, 19).

Pengalaman buruk yang terjadi di negara presidensial multipartai 
seperti Indonesia sebetulnya sudah diingatkan Scott Mainwaring (1993) 
sebagai kombinasi yang sulit. Sistem pemerintahan presidensial bergantung 
pada keseimbangan serta pemisahan kekuasaan dan keseimbangan ini 
seringkali menimbulkan imobilisme atau kemandegan akibat lemahnya 
dukunguan partai di parlemen serta tingginya fragmentasi politik di 
parlemen yang menjadi ciri khas dasar sistem multipartai (Mainwaring, 
dalam Ishiyama dan Breuning (eds.) 2013, 1).
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Jika kita merujuk pada sejumlah indeks negara-negara dalam 
demokrasi8, transparansi9, hak asasi manusia (HAM)10, keramahan 
terhadap keragaman11, kita berkesimpulan, peringkat negara-negara antar 
indeks relatif mirip. Dan bila kita kaitkan dengan sistem politik, didapat 
temuan, negara dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem kepartaian 
multipartai esktrim, serta sistem pemilu proporsional berkursi banyak tak 
mendapatkan peringkat ragam indeks yang baik (Chang & Golden 2005, 
34-35).

Tabel 1.  
Perbandingan Sistem Politik Negara dan Indeks Demokrasi 2018

Uruguay adalah satu-satunya negara sistem presidensial yang 
masuk 10 besar indeks demokrasi Freedom House 2018. Peringkat 
9 indeks ini bahkan didapat Uruguay sebagai negara presidensial 
multipartai, bukan dwipartai seperti Amerika Serikat (peringkat 53). 
Berdasar penjelasan Mainwaring dalam “Presidential Multiparty: The 
Difficult Combination” (1993), sistem pemerintahan, sistem kepartaian, 
dan sistem pemilu merupakan kesatuan sistem politik yang tak bisa 

8  Freedomhouse.org dan democracyranking.org
9  Transparency.org
10  Freedomhouse.org dan ohchr.org
11  Ilga-europe.org
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dipisahkan. Berdasar pengalamannya, sistem pemilu yang relatif lebih 
mungkin diubah (dibanding sistem pemerintahan), lebih mempengaruh 
terbentuknya sistem kepartaian dan jumlah partai yang ada di lembaga 
legislatif (Reynolds 2016, 6-7). Sistem pemerintahan presidensial sesuai 
dengan sistem kepartaian dwipartai dan sistem pemilu pluralitas/mayoritas 
(sistem distrik). Sedangkan sistem pemerintahan parlementer sesuai 
dengan sistem kepartaian multipartai dan sistem pemilu proporsional.

Gambar 2.  
Sistem Politik Kongruen (Sebangun)

Gambar 3.  
Sistem Politik Uruguay

 

Uruguay punya sistem politik yang anomali. Negara beribukota 
Montevideo ini bersistem pemerintahan presidensial, kepartaian 
multipartai, dan pemilu proporsional (daftar partai/tertutup). Uruguay 
mengatasi kesimpulan Mainwaring bahwa tak ada negara presidensial 
multipartai yang pemerintahannya berjalan baik.

Mengapa pemilu serentak di Uruguay dan beberapa negara Amerika 
Latin lainnya bisa menghindari “kutukan” sistem presidensial multipartai? 
Jawabannya adalah terjadinya optimalisasi efek ekor jas (coattail effect). 
Ternyata, jika surat suara pemilu presiden dan pemilu parlemen ditawarkan 
pada pemilih di waktu bersamaan, pemilih cenderung memilih partai yang 
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mengusung calon presiden pilihan pemilih (Husein 2014, 521-526).

Gambar 4. 
Coattail Effect Pemilu Serentak dan Tujuannya

Artinya, elektabilitas calon presiden akan otomatis menarik 
elektabilitas partai dan menjadi lebih optimal kesesuaian elektabilitasnya 
jika pemilihannya bersamaan. Konkretnya, di Pemilu 2014 ada Jokowi 
Effect dan Prabowo Effect. Jika Pemilu Presiden dan Pemilu Partai 2014 
diserentakan, persentase perolehan suara PDIP dan Gerindra akan lebih 
dekat jumlahnya sehingga pemerintahan terbelah berupa Jokowi VS 
Koalisi Merah Putih bisa dihindari.

Desain surat suara kongruen

 Tapi, keoptimalan efek ekor jas bergantung dengan desain surat 
suara pemilu serentak. Tak semua desain surat suara sejalan dengan tujuan 
pemilu serentak. Pemerintahan presidensial multipartai sederhana lebih 
mungkin dihasilkan melalui pemilu serentak kongruen dengan desain 
surat suara kongruen. 
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Perhatikan tiga model desian surat suara berikut ini:

Gambar 5.  
Model Desain Surat Suara

Dari gambar tersebut, model desain surat suara No.1 lebih sesuai 
dengan konsep pemilu serentak kongruen dibanding model desain surat 
suara No.2 dan No.3. Desain No.1 lebih mengoptimalkan coattail effect 
karena partai pengusung pasangan calon menyatu secara kongruen dengan 
pasangan calon yang diusungnya. Desain No.1 dengan satu surat suara pun 
lebih mengoptimalkan coattail effect dibanding desain No.2 dengan dua 
surat suara (surat suara 1 untuk peserta pemilu presiden-wakil presiden, 
dan surat suara 2 untuk peserta pemilu parlemen). Dengan model desain 
surat suara 1, pemerintahan dan parlemen yang kongruen dalam wujud 
presidensial multipartai sederhana dengan partai/koalisi mayoritas presiden 
terpilih, lebih mungkin dihasilkan melalui pemilu serentak dengan desain 
surat suara yang juga kongruen. 

Pemilu serentak Uruguay memenuhi kesesuaian pemilu serentak 
kongruen. Bahkan, kepesertaan pemilu presiden berarti kepersertaan pemilu 
parlemen. Artinya, partai peserta pemilu adalah partai yang mencalonkan 
presiden. Semua partai di Uruguay boleh mencalonkan presiden—tak 
seperti pemilu Indonesia yang harus melampaui ambang batas pencalonan 
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presiden 20/25%. Lalu, pemilih hanya memberikan suara satu kali saja 
dengan memilih calon presiden. Sehingga, suara calon presiden yang 
didapat juga merupakan suara partai yang mencalonkannya. Jumlah kursi 
yang didapat partai politik berdasar proporsionalitas konversi suara yang 
didapat dari calon presiden yang diusung partai bersangkutan. 

Surat suara dan cara pemilihan Pemilu Serentak Uruguay merupakan 
wujud paling optimal coattail effect. Elektabilitas calon presiden yang 
diusung partai lebih dari sekedar mempengaruhi elektabilitas partai yang 
mengusungnya. Elektabilitas calon presiden yang diusung partai adalah 
elektabilitas partai itu sendiri. 

Tabel 2.  
General Uruguay Election 2014

Party
Presidential 
candidate

First round Second round
Chamber

 Votes %  Votes %

Broad Front
Tabaré 
Vázquez

  1.134.187 49,45   1.226.105 56,63 50

National 
Party

Luis Alberto 
Lacalle Pou

     732.601 31,94      939.074 43,37 32

Colorado 
Party

Pedro 
Bordaberry

     305.699 13,33  

3

1

0

0

13

Independent 
Party

Pablo Mieres        73.379 3,2

Popular Unity
Gonzalo 
Abella

       26.869 1,17

PERI César Vega        17.835 0,78
Workers’ 
Party

Rafael 
Fernández

          3.218 0,13

Total 2,372,117   2.293.788 100   2.165.179 100 99
Sumber: KPU Uruguay1

Desain Surat Suara Pemilu 2019 Tak Sesuai

Indonesia pada 2019 memang sudah menyelenggarakan pemilus serentak 
tapi penerapannya tak sesuai karena tak kongruen. Pengalaman berhasil 
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beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu serentak tak dirujuk. 
Konsep dan rekomendasi peneliti pemilu serentak dari luar/dalam 
Indonesia pun diabaikan Pemerintah dan DPR sehingga banyak aspek 
pemilu serentak yang tak dituangkan dalam UU Pemilu, termasuk desain 
surat suara kongruen.

Desain surat suara Pemilu Serentak 2019 merupakan desain nomor 
3, yang memisahkan surat suara pemilu presiden dengan pemilu DPR. 
Surat suara pemilu presiden mencantumkan informasi pasangan calon: 
nomor urut, nama lengkap, serta foto pasangan calon, dan partai peserta 
pemilu pengusung pasangan calon. Lalu, surat pemilu DPR mencantumkan 
informasi partai peserta pemilu menyertakan nomor urut dan daftar nama 
caleg.

Gambar 6.  
Model Desain Surat Suara Pemilu 2019
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Gambar 7.  
Specimen Surat Suara Pilpres & Pemilu DPR 2019

Desain surat suara itu mengurangi kerja coattail effect yang 
justru harapannya ingin dioptimalkan dalam pemilu serentak. Ada dua 
penyebabnya mengapa coattail effect tak bekerja optimal.

Pertama, surat suara pemilu presiden yang terpisah dengan surat 
suara pemilu DPR lebih mendorong pilihan presiden yang berbeda 
dengan partai pengusungnya, dibanding surat suara pemilu presiden 
dan pemilu DPR yang disatukan. Wujud konkretnya, sebagai contoh, 
pemilih Joko Widodo ada yang memilih Partai Gerindra atau sebaliknya, 
pemilih Prabowo Subianto ada yang memilih Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP). 

Kedua, surat suara pemilu DPR yang menyajikan daftar caleg untuk 
dipilih lebih memungkinkan terputusnya hubungan calon presiden dengan 
partai pengusungnya karena adanya daya tarik pemilih kepada caleg. 
Contoh konkret, ada pemilih Jokowi yang memilih caleg Gerindra karena 
caleg bersangkutan punya daya tarik bagi pemilih dengan latar belakang 
kekerabatan (misal: caleg bersangkutan adalah orang tuanya, om/tante-
nya, dan lainnya) atau karena caleg bersangkutan memberikan barang 
dan sejumlah uang. Potensi adanya daya tarik kedua ini yang menjadikan 
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pemilu dengan pilihan daftar caleg mendorong politik uang yang masif 
karena bisa dilakukan seluruh individu caleg beserta tim suksesnya.

Desain surat suara model 3 dengan banyaknya pemilih yang 
terputus pilihan presiden dan partai pengusungnya jadi sebab terlalu 
berbedanya perolehan suara capres dengan suara partai pengusungnya. 
Jokowi meraih suara 55,5% sedangkan PDIP hanya meraih 19,33%. Lalu, 
Prabowo meraih suara 45,5% sedangkan Gerindra hanya meraih 12,57%.12 

Desain surat suara model 3 dengan prilaku pemilih itu pun jadi 
sebab prediksi meleset lembaga survei mengenai perolehan suara partai. 
Sebelum hari H pemungutan suara, lembaga survei memprediksi, hanya 
5 sampai 7 parpol yang lolos parliamentary threshold 4% masuk DPR.13 
Kenyataannya ada 9 partai yang masuk DPR. Lembaga survei menggunakan 
pertanyaan, “jika hari ini adalah pemungutan suara, bapak/ibu memilih 
partai apa?” Padahal, desain surat suara Pemilu 2019 menyajikan daftar 
nama caleg dan pemilih cenderung memilih caleg (dengan ragam alasan 
dan pengalaman) dibanding memilih lambang partai.

Ketaksesuaian desain surat suara dengan harapan pengoptimalan 
coattail efect juga disebabkan kompleksitas lain, yaitu keadaan Pemilu 
2019 yang memilih lima jabatan politik melalui lima surat suara. Mengacu 
pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No.7/2017, jabatan politiknya 
adalah: 1) presiden-wakil presiden; 2) DPR; 3) DPD; 4) DPR provinsi; 
5) DPR kabupaten/kota. Dengan kalimat lain, Pemilu 2019 merupakan 
pemilu yang menumpuk pemilu serentak (presiden dan parlemen nasional) 
dengan pemilu lokal (DPRD provinsi DPRD dan kabupaten/kota).

12  Data infopemilu.kpu.go.id tautan: https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/ dan 
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/

13 https://www.liputan6.com/pileg/read/3596780/the-initiative-institute-hanya-5-atau-6-
parpol-akan-lolos-ke-dpr, 

 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321141629-32-379431/litbang-kompas-
prediksi-hanya-6-partai-lolos-ke-parlemen, https://tirto.id/survei-lipi-sebut-hanya-ada-enam-
partai-lolos-ke-parlemen-cPs1, 

 https://news.detik.com/berita/d-4496642/survei-charta-politika-hanya-7-parpol-yang-lolos-
ke-dpr



35

Kompleksitas desain surat suaranya sebagai berikut:

Gambar 8  
Specimen 5 Surat Suara  Lipatan Pemilu 2019

Gambar 9 
Specimen Surat Suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, & DPRD 

Kabupaten/Kota 2019
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Gambar 10.  
Specimen Surat Suara Pilpres & Pemilu  DPD 2019

Pemilu 2019: konsep dan hasil yang tak sesuai

 Desain surat suara tak sesuai pada Pemilu 2019 karena berdasar 
pada konsep keserentakan pemilu yang tak sesuai. Merujuk pada konsep 
pemilu serentak (concurrent election), Pemilu 2019 bukanlah pemilu 
serentak yang kongruen. Pasalnya, pemilu presiden-wakil presiden yang 
bersamaan dengan pemilu DPR dan DPD, bercampur dengan pemilu 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu Serentak 2019 memang menghasilkan koalisi mayoritas 
presiden terpilih tapi tak menghasilkan tujuan lain pemilu serentak. 
Penggabungkan pemilu presiden dengan pemilu DPR dalam satu hari 
pemungutan suara juga bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian, 
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mengurangi fragmentasi parpol.

Ilmuwan politik, Giovanni Satori (1976, 44) membagi sistem 
kepartaian multipartai menjadi dua berdasarkan jumlah partai politik 
relevan di dalam parlemen. Pertama, multipartai moderat dengan jumlah 
3-5 partai politik. Kedua, multipartai ekstrim dengan jumlah partai relevan 
lebih dari dari 5 partai.

Untuk mengukur jumlah partai relevan yang menggambarkan 
tingkat fragmentasi partai dalam parlemen, baik bila merujuk rumus 
matematis Laakso dan Taagepera dengan istilah indeks ENPP (The effective 
number of parliamentary parties) dengan rumus:

Jika rumus ENPP diterapkan dalam tabel perolehan kursi partai 
2019-2024 hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.  
ENPP DPR 2019-2024 dengan Jumlah Kursi & Persentasenya

No Parpol Kursi %  Sx/Total S  ENPP
1 PDIP 128 22,26     0,22261   0,04955
2 Golkar 85 14,78     0,14783   0,02185
3 Gerindra 78 13,57     0,13565   0,01840
4 Nasdem 59 10,26     0,10261   0,01053
5 PKB 58 10,09     0,10087   0,01017
6 Demokrat 54 9,39     0,09391   0,00882
6 PKS 50 8,7     0,08696   0,00756
8 PAN 44 7,65     0,07652   0,00586
9 PPP 19 3,3     0,03304   0,00109
 TOTAL 575 100     1,00000   0,13384
       7,47158
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Bagan 11.  
Persentase Koalisi VS Oposisi Berdasar Partai Pengusung  

Pilpres 2019

Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 
terpilih memang berhasil menghasilkan koalisi mayoritas di DPR. 
Hitungan tersebut belum menyertakan fenomena bergabung Gerindra dan 
lainnya ke koalisi Jokowi padahal pada Pemilu 2019 sebagai lawan.

Tapi, merujuk tabel pembulatan kursi DPR 2019-2024 (575 kursi), 
didapat bahwa ENPP adalah 7,51. Artinya, dari 9 parpol dalam parlemen, 
masih ada sekitar tujuh partai yang punya efektivitas mempengaruhi 
kebijakan. Semakin banyak parpol di parlemen, cenderung meningkatkan 
fragmentasi parpol, sehingga presiden terpilih lebih sulit mewujudkan 
program/janji kampanyenya.

Bandingkan dengan fragmentasi parpol hasil Pemilu 2014. Jumlah 
parpol di DPR 2019-2024 pun hanya berkurang 1 dibanding DPR 2014-
2019. Hasil Pemilu 2019 hanya mengeluarkan 1 parpol di DPR, yaitu Partai 
Hati Nurani Rakyat (Hanura). Indeksnya ENPP-nya adalah 8,16. Artinya, 
ENPP	 DPR	 2014-2024	 berkurang	 tak	 signifikan.	 Parlemen	 Indonesia	
masih bersistem kepartaian multipartai ekstrim. Padahal, Pemilu 2019 
diserentakan bertujuan mengurangi angka fragmentasi ini.
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Selain memiliki pengaruh untuk mengambil keputusan, adanya 
jumlah partai relevan dalam membentuk sistem kepartaian yang 
dimaksud Satori ialah adanya dua potensi yang dimiliki oleh partai dalam 
berinteraksi. Dua potensi itu adalah potensi untuk membangun koalisi dan 
potensi untuk mengintimidasi atau yang disebut dengan blackmail. Partai 
memiliki potensi untuk membangun koalisi apabila memiliki jumlah kursi 
yang	 cukup	 siginfikan	 di	 parlemen	 atau	 memungkikan	 menjadi	 partai	
mayoritas. Sedangkan partai memiliki potensi untuk mengintimidasi 
apabila keberadaanya mampu mempengaruhi taktik persaingan antarpartai 
terutama ketika mampu merubah persaingan (Supriyanto & Mellaz 2011, 
28).

Banyaknya jumlah partai dan tingginya fragmentasi parlemen 
cenderung mendorong sikap presiden bersama partai di DPR cenderung 
mengabaikan kepentingan rakyat di luar fokus pembangunan karena 
bagian dari politik transaksional elite kekuasaan. Keadaan pemerintahan 
hasil pemilu ini menjadi paradoks jika merujuk pada harapan dan agenda 
Reformasi yang menghasilkan pemilu Luber (langsung, umum, bebas, 
rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) menyertakan komisi pemilihan umum 
yang mandiri sebagai amanah Reformasi.

Desain surat suara tak sesuai karena sistem pemilu

 Desain surat suara Pemilu 2019 yang tak sesuai dengan konsep 
pemilu serentak kongruen karena pilihan sistem pemilu DPR/DPRD yang 
juga tak sesuai. Sistem pemilu DPR/DPRD Pemilu 2019 (seperti Pemilu 
2009 dan Pemilu 2014) adalah sistem pemilu proporsional representatif 
(PR) daftar caleg (terbuka).

 Sistem pemilu PR daftar caleg dengan kepesertaan partai berjumlah 
belasan mendorong kebutuhan desain surat suara yang besar (tinggi dan 
lebar). Kepesertaan Pemilu DPR/DPRD menjadi amat kompleks sehingga 
amat sulit dipahami. Pada satu permukaan surat suara punya potensi 
menampung ratusan pilihan peserta pemilu.

Secara sistemik, pemilih diharapkan mengenal banyak partai dan 
terlalu banyak caleg. Kompleksitas ini membuat rasionalitas pemilih jadi 
melemah. Dasar penentuan pilihan bisa terderong menjadi emosional. 
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Misal, memilih caleg karena cantik/ganteng atau karena satu agama/suku. 
Bisa jadi pemilih menjadi rasional tapi berdasar pertimbangan politik 
uang, memilih caleg yang memberi uang/barang.

Sistem PR daftar caleg membuat pemilih terdorong memilih caleg 
tak berdasarkan tujuan terbentuknya pemerintahan kongruen dalam pemilu 
serentak. Caleg dipilih bukan karena dia berasal dari parpol pengusung 
presiden yang dipilih. Caleg pun dipilih bukan karena satu visi dengan 
presiden yang dipilih. Secara akumulatif, sebagian pemilih ini menjadi 
sebab kegagalan pembentukan pemerintahan kongruen.

Sistem PR daftar caleg dalam Pemilu Serentak 2019 membuat 
hasilnya mirip dengan Pemilu 2014 yang belum diserentakan. Persentase 
perolehan suara partai peserta Pemilu 2014 dan 2019 tak jauh berbeda. 
Berikut gambarannya:

Tabel 4.  
Perbandingan Persentase Suara Pemilu 2014 & 2019

Persentase Suara 2014 Persentase Suara 2019
No Nama Partai % No Nama Partai %
1 PDIP 18,95 1 PDIP 19,33
2 Golkar 14,75 2 Gerindra 12,57
3 Gerindra 11,81 3 Golkar 12,31
4 Demokrat 10,19 4 PKB 9,69
5 PKB 9,04 5 Nasdem 9,05
6 PAN 7,59 6 Demokrat 7,77
7 PKS 6,79 7 PKS 8,21
8 Nasdem 6,72 8 PAN 6,84
9 PPP 6,53 9 PPP 4,52
10 Hanura 5,26  Hanura 1,54
11 PBB 1,46  PBB 0,79
12 PKPI 0,91  PKPI 0,22
    Partai lain2 7,16
 TOTAL 100  TOTAL 100
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 Dari perbandingan hasil suara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, sistem 
pemilu PR daftar caleg membuat Pemilu 2019 sebatas menyerentakan 
pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu parlemen. Harapannya, 
penyerentakan bisa mengoptimalkan coattail effect tapi karena jumlah dan 
sebaran pilihan pada surat suara pemilu DPR terlalu banyak dan terpisah 
dengan surat suara pemilu presiden, coattail effect tak optimal.

Keserentakan yang tak sesuai

 Sistem pemilu PR daftar caleg pada Pemilu 2014 dan 2009 
sebelum diserentakan dengan pemilu presiden pada dasarnya sudah 
menjadi kompleksitas yang tinggi. Karena, sistem pemilu PR daftar caleg 
diterapkan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota sekaligus.  

Gambar 12.  
Ilustrasi Komplekstitas & Masalah Pemilu 2014

 

Selain punya kompleksitas amat tinggi, menyerentakan pemilu 
DPR dan DPRD bermasalah dalam tatanan politik. Pertama, isu lokal 
yang harusnya diperbincangan melalui pemilu DPRD jadi tertutup dengan 
isu nasional melalui pemilu DPR. Kedua, menyerentakan pemilu DPR 
dengan pemilu DPRD akan membuat pemerintahan eksekutif multipartai 
ekstrim yang terjadi di nasional juga terjadi di tingkat lokal (provinsi dan 
kabupaten/kota).

MK melalui Putusan No.14/PUU-XI/2013 menitah 
penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Melalui pemilu kelima pasca-
Reformasi ini, pemilu ekskutif digabung penyelenggaraannya dengan 
pemilu legislatif. Putusan MK mengenai pemilu serentak merupakan 
berkah yang juga mengandung masalah. Berkah karena pemilu serentak 
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yang menggabungkan pemilu presiden dengan pemilu DPR (dan DPD) 
merupakan bentuk sesuai pemilu serentak nasional. Membawa masalah 
karena pemilu presiden dan pemilu DPR diserentakan juga dengan pemilu 
DPRD. Pascaputusan MK ini, pemilu serentak di Indonesia berarti pemilu 
lima kota yang merupakan pemilu yang sudah menyimpang dari konsep 
pemilu serentak kongruen.

Gambar 13.  
Ilustrasi Kompleksitas & Masalah Pemilu 2019

 

Padahal, upaya permohonan pemilu serentak sebagai penguatan 
presidensialisme Indonesia juga menyertakan paket desain pemilu 
serentak nasional dan pemilu serentak lokal yang kongruen. Pemilu 
serentak nasional kongruen adalah menggabungkan pemilu presiden 
dengan pemilu DPR dan DPD. Sedangkan pemilu serentak lokal kongruen 
adalah menggabungkan pemilu gubernur dengan pemilu DPR provinsi 
dan pemilu bupati/walikota dengan pemilu DPRD kabupaten/kota.

Gambar 14.  
Ilustrasi Pemilu Serentak Kongruen Nasional & Lokal

 

Seperti halnya pemilu serentak kongruen nasional, pemilu 
serentak kongruen lokal pun bertujuan menghasilkan pemerintahan 
kongruen dengan multipartai sederhana. Keadaan tinggi fragmentasi di 
parlemen nasional juga terjadi di parlemen lokal sehingga membuat kerja 
pemerintah lokal terhambat dengan intervensi banyak partai (Pratama & 
Maharddhika 2015, 42). Menyerentakan pilkada dengan DPRD pun secara 
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teknis bertujuan untuk mengoptimalkan coattail effect dari elektabilitas 
calon kepala daerah terhadap partai yang mengusungnya.

Pemilu serentak kongruen lokal pun bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan evaluasi tengah periode jabatan presiden-wakil presiden 
terpilih hasil pemilu serentak nasional. Dalam ketatanegaraan kita ketahui 
bahwa, pemilu presiden langsung merupakan jawaban dari pemerintahan 
parlementer yang labil berganti pemerintahan. Tapi, kelebihan sistem 
presidensial ini juga merupakan kekurangannya karena mengunci periode 
menjabat presiden (Supriyanto, Augustyti, & Mellaz 2013, 2). Masa jabatan 
pasti bagi presiden yang memerintah bisa disyukuri jika presiden terpilih 
merupakan pemimpin yang hebat tapi menjadi musibah jika sebaliknya. 
Presiden yang amat buruk harus diterima rakyat dengan bersabar hingga 
pemilu berikutnya.

Sebagai evaluasi yang sistemik, pemilu serentak kongruen lokal 
diselenggarakan di tengah periode menjabat presiden. Dengan memilih 
gubernur dengan anggota DPRD provinsi dan bupati/walikota dengan 
anggota DPRD kabupaten/kota, maka rakyat sebagai pemilih punya 
kedaulatan yang evaluatif. Jika kepemimpinan nasional dinilai baik, 
maka dilanjutkan dan diperluas di pemerintahan lokal. Sebaliknya, jika 
kepemimpinan nasional dinilai buruk, maka dihukum dengan memilih 
kekuatan politik oposisi di pemilu lokal untuk mengisi pemimpin dan 
parlemen	daerah	(Hafidz,	Sadikin,	&	Maharddhika	2017,	44).

Rekomendasi desain surat suara

Desain surat suara kongruen merupakan satu rekomendasi yang akan 
berdampak	signifikan	dari	permasalahan	Pemilu	2019	agar	tak	terulang	di	
pemilu serentak berikutnya. Surat suara pemilu presiden dan pemilu DPR 
harus disatukan. Desainnya sebagai berikut:
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Gambar 15.  
Rekomendasi Desain Surat Suara Pemilu Serentak Kongruen Nasional

Untuk pemilu serentak nasional surat suara ada dua. Surat suara 
pertama, memilih capres-cawapres dan di bawah nama/foto capres-
cawapres ada pilihan memilih parpol atau parpol koalisi yang mengusung 
capres-cawapres masing-masing. Surat suara kedua, memilih calon 
anggota DPD. 

 Untuk mengubah desain surat suara pemilu serentak sebelumnya 
menjadi desain surat suara kongruen itu, harus mengubah dua aspek 
sistem. Pertama, mengubah sistem pemilu PR daftar caleg menjadi PR 
daftar partai. Kedua, mengubah desain penjadwalan pemilu serentak 
borongan menjadi pemilu serentak kongruen nasional dengan pemilu 
serentak kongruen lokal.
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 Gambar 16.  
Rekomendasi Desain Surat Suara Pemilu Serentak Kongruen Lokal

 

Untuk pemilu serentak kongruen lokal ada dua surat suara 
kongruen. Surat suara pertama adalah surat suara untuk pemilu serentak 
kongruen provinsi yang berisi pilihan cagub-cawagub dan di bawah nama/
foto cagub-cawagub ada pilihan memilih partai yang mengusung calonnya 
masing-masing. Surat suara kedua adalah surat suara pemilu serentak 
kongruen kabupaten/kota yang berisi pilihan cabup-cawabup/cawakot-
cawawakot dan di bawah nama/foto cabup-cawabup/cawakot-cawawakot 
ada pilihan memilih partai yang mengusung calonnya masing-masing.  

Memilih dan menyediakan pilihan partai saja pada surat suara 
merupakan konsistensi sistem proporsional yang bertujuan menguatkan 
partai melalui relasi pemilih dengan partai. Ingat, kursi dewan dari 
hasil pemilu proporsional, bukan kursi kepemilikan individu si dewan 
melainkan kursi (fraksi) partai. Artinya, memilih sistem pemilu PR daftar 
partai dengan desain surat suara kongruen selain sesuai dengan kesatuan 
konsep pemilu serentak yang sebangun.

Jika semua aspek yang pemilu serentak sudah sebangun dengan 
desain surat suara kongreun, pemerintahan hasil pemilu serentak jauh 
lebih mungkin menghasilkan presiden terpilih dengan sistem kepartaian 
multipartai sederhana. Pemilih pun tak bingung memilih dan tak jadi 
penyebab gagalnya tujuan pemilu serentak. Petugas lapangan pemilu pun 
lebih mungkin mengelola dan melakukuan kerja penyelenggara sehingga 
tak terancam kesehatan dan nyawanya. Indonesia, bisa kembali menegaskan 
kualitas terbaik pemilunya. Bukan hanya dalam hal pemungutan dan 
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penghitungan suara secara manual tapi juga dalam hal mengkonsepsikan 
sekaligus mengimplementasikan pemilu serentak kongruen secara 
konsisten hingga ke wujud desain surat suara. 

Pemilu 2019 yang memilih presiden-wakil presiden secara 
bersamaan dengan memilih anggota (partai) parlemen merupakan pemilu 
serentak nasional pertama Indonesia. Pemilu serentak (concurrent 
elections) bertujuan untuk menciptakan hasil pemilu berupa pemimpin 
eksekutif yang didukung partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Tujuan 
yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 ini merupakan 
bentuk konkret dari penguatan presidensial. Sejak 2004, pemilu Indonesia 
menghasilkan pemerintahan terbelah, sehingga posisi presiden lemah 
karena tak didukung partai mayoritas di parlemen.

Penerapan pemilu presiden langsung bagi negara berkonteks 
multipartai seperti Indonesia sebetulnya sudah diingatkan Scott 
Mainwaring sejak 1980-an. Menurutnya, sistem pemerintahan presidensial 
(berpemilu presiden langsung) tak akan cocok dengan sistem multipartai. 
Jika kita merujuk pada sejumlah indeks negara-negara dalam demokrasi14, 
transparansi15, hak asasi manusia (HAM)16, keramahan terhadap 
keragaman17, kita berkesimpulan, peringkat negara-negara antar indeks 
relatif mirip. Dan bila kita kaitkan dengan sistem politik, didapat temuan, 
negara dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem kepartaian 
multipartai esktrim, serta sistem pemilu proporsional berkursi banyak tak 
mendapatkan peringkat indeks yang baik.18

Pengalaman pemilu serentak sejumlah negara di Amerika Latin 
bisa menghindari “kutukan” sistem presidensial multipartai. Ternyata, jika 
surat suara pemilu presiden dan pemilu parlemen ditawarkan pada pemilih 
di waktu bersamaan, pemilih cenderung memilih partai yang mengusung 
calon presiden pilihan pemilih. Artinya elektabilitas calon presiden akan 
otomatis menarik elektabilitas partai dan menjadi lebih optimal kesesuaian 
elektabilitasnya jika pemilihannya bersamaan. Konkretnya, jika Pemilu 
Presiden dan Pemilu Partai 2014 lalu diserentakan, persentase perolehan 
14  Freedomhouse.org dan democracyranking.org
15  Transparency.org
16  Freedomhouse.org dan ohchr.org
17  Ilga-europe.org
18  Eric C.C. Chang and Miriam A. Golden, Electoral Systems, District Magnitude and Corruption, 

British Journal of Political Science, 2005, page 34-35.
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suara PDIP akan sangat lebih dekat dengan persentase perolehan suara 
Jokowi-JK sehingga pemerintahan terbelah bisa dihindari.

Lalu, bagaimana upaya penguatan presidensial Indonesia 
sejalan dengan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen? Jika 
mengevaluasi hasil Pemilu DPR dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan 
kekhawatiran	prospek	keterwakilan	politik	perempuan.	Kebijakan	afirmasi	
perempuan dalam sistem pemilu selama ini justru melemahkan perempuan 
berpolitik. 

Kemunduran kuantitas hasil Pileg 2014 berupa berkurangnya 
perolehan kursi oleh caleg perempuan. Meskipun Undang-Undang No. 8 
tahun 2012 tentang Pileg 2014 dan sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) lebih membuka pencalonan perempuan sehingga 
meningkat, perempuan hanya memperoleh 96 kursi dari 560 kursi di DPR 
RI. Berkurang 1 persen dari hasil Pileg 2009, 102 kursi.

Dalam kualitas pun hasil Pileg 2014, perempuan yang terpilih 
pun tak menggembirakan. Perempuan terpilih merupakan perpanjangan 
kuasa patriarki. Lebih banyak dari mereka merupakan istri dari petahana 
eksekutif di daerah, istri petahana legislator, atau istri dari elite partai. Jika 
bukan dari kalangan itu, yang terpilih lebih karena tingkat popularitasnya 
sebagai pesohor (artis misalnya).

Pekerjaan rumah membenahi kuantitas dan kualitas keterwakilan 
perempuan ini bertambah kompleks di konteks Pemilu Serentak 2019. 
Karakter pemilu serentak adalah menempatkan calon presiden sebagai 
objek sorot pesta demokrasi. Keterwakilan perempuan yang kerap 
terpinggirkan di pemilu-pemilu sebelumnya berkemungkinan semakin 
terpinggirkan. Jika efek menarik kerah parlemen tak optimal dan 
tak menarik kerah keterwakilan perempuan, pemilu serentak sebatas 
menambah kompleksitas pemilu parlemen dengan pemilu presiden. 
Pemerintahan terbelah yang masih dihasilkan, bukan hanya tak melibatkan 
perempuan secara proporsional jumlah di pemerintahan tapi juga kebijakan 
yang dihasilkan cenderung tak berpihak kepada rakyat, termasuk 50%-nya 
yaitu perempuan.
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Menarik Kerah Keterwakilan Perempuan

 Pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungkan 
pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	 Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau 
menghindari pemerintahan terbelah (divided government) yang berwujud 
jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai 
yang mengusung presiden terpilih.19

Pemilu serentak merupakan jawaban masalah laten negara 
presidensial yang menganut sistem PR dan sistem kepartaian multipartai. 
Scott Mainwaring, dalam Presidentialism, Multiparty System, and 
Democracy:	The	Difficult	Equation,	 yang	diluncurkan	September	1990,	
menilai kombinasi presidensial-multipartai berbahaya bagi stabilitas 
demokrasi. Ilmuwan politik dari dari University of Notre Dame ini merujuk 
bukti hasil penelitian di semua negara penganut presidensial-multipartai, 
sejak 1930 hingga 1990. Mainwaring menegaskan, salah satu konsekuensi 
terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif adalah presiden terpilih bisa 
berasal dari partai peraih suara kecil di parlemen.20

Namun, sebuah jalan keluar kemudian mencuat ke permukaan. 
Hanya empat tahun setelah Mainwaring meluncurkan tesisnya, sebuah 
preseden baru terjadi di Brasil. Negara bola ini, membuktikan bahwa 
presidensialisme dengan multipartai dan sistem pemilu PR—seperti 
halnya di Indonesia—ternyata bisa stabil. Caranya, dengan melakukan 
pemilu serentak. 

Keunikan dari pemilu serentak adalah lebih optimal bekerjanya 
efek menarik kerah (coattail effect) yaitu hasil pemilu presiden menjadi 
kongruen dengan hasil pemilu legislatif. Jika pemilih disodorkan surat 
suara pemilu presiden dan pemilu DPR bersamaan, pilhan partai cenderung 
seiring dengan pilihan presiden. Hasilnya, Brasil keluar dari kutukan 
divided government atau minority government.21

19  Didik Supriyanto, Khoirunnisa Nur Agustyati, August Mellaz, Manata Ulang Jadwal 
Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Perludem, Jakarta 2013, halaman 27.

20	 	 Scott	 Mainwaring,	 Presisentialism,	 Multiparty	 Systems,	 And	 Democracy:	 The	 Difficult	
Equation, Kellogg Institute, 1990: 4.

21  Harun Husein, Pemilu Indonesia, Perludem, Jakarta, 2014: 527.
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Viera dan Runciman dalam “Representation” (2008) 
mengkonsepsikan tiga macam representasi. Pertama, pictorial 
representation yang mengkonsepsikan keterwakilan pihak yang dipilih 
untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya. Berdasarkan 
kesamaan ini maka para wakil dapat bertindak atas nama mereka yang 
diwakilinya. Kedua, theatrical representation yang menkonsepsikan wakil 
yang terpilih harus menafsirkan, berbicara dan bertindak untuk pihak yang 
diwakilinya. Dengan cara ini wakil menghidupkan yang diwakilinya. 
Ketiga, juridical representation yang mengkonsepsikan wakil yang terpilih 
harus bertinda atas nama yang diwakilinya, dengan persetujuan dan/atau 
demi kepentingan mereka.22

Representasi perempuan di pemilu berarti juga mengintegrasikan 
perempuan yang bermakna banyak di arena politik. Kita harus 
membicarakan tentang identitas yang tak tunggal. Konsep perempuan 
menurut feminisme yang mencakup publik dan privat seharusnya bisa 
mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang lebih mendorong kerja sama, 
negosiasi, dan lobi dalam hubungan yang lebih egaliter. Gerakan politik 
perempuan seharusnya merupakan gerakan politik yang memberdaya, 
bersama. 

Representasi perempuan bukan hanya deskriptif (numbers). 
Numbers penting sebagai pintu masuk untuk menerobos peminggiran 
perempuan. Lebih dari ini, representasi perempuan bermakna juga substantif 
memajukan kelompok yang marjinal dan mampu mengartikulasikan 
kepentingan perempuan (women interest/gender interest).23

Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merujuk The International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 
masuk kategori sistem pemilu proporsional atau proportional repretentative 
(PR). Sistem yang pada dasarnya memilih logo partai pada surat suara ini 
merupakan sistem yang menekankan hubungan rakyat dengan kelembagaan 
partai. Satu daerah pemilihan (dapil/distrik) terdapat lebih dari satu kursi, 
biasanya lebih dari 3 kursi.

Sistem PR biasa dihadapkan dengan sistem plurality/majority 
(P/M). Sistem yang pada dasarnya memilih calon ini menekankan 

22  Nuri Suseno, Politik Representasi, Puskapol UI, Depok 2014: 34-35;
23  Ani W Soetjpto, Politik Harapan, Marjin Kiri, Jakarta 2011;
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hubungan rakyat dengan personal dewan terpilih. Setiap daerah pemilihan 
dari sistem ini hanya ada satu kursi yang diperebutkan banyak calon dari 
partai dan nonpartai. Amerika Serikat jadi rujukan pembanding penerapan 
sistem pemilu P/M yang biasa disebut secara slengean dengan istilah 
sistem distrik.

Pada umumnya kalangan ahli ilmu politik sepakat, berdasar 
derajat keterwakilan keragaman, sistem pemilu PR dianggap lebih adil 
dibandingkan sistem P/M. Alasannya, kursi yang diperoleh dari sistem PR 
sepadan dengan jumlah suara yang diperoleh di pemilu. Misal, jika partai 
A mendapatkan suara 60 persen di pemilu, maka kursi yang diperoleh 
merupakan 60 persen kursi dari total kursi yang ada. Berkursi banyak dan 
proporsional membuat sistem PR pun lebih mengakomodir kelompok 
minoritas dan marjinal, termasuk perempuan. 

Menurut Richard E. Matland, berdasarkan logika matematika yang 
didukung data hasil pemilu banyak negara, dapat disimpulkan bahwa sistem 
pemilu PR paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. 
Namun penggunaan sistem PR tak sendirinya menghasilkan perempuan di 
parlemen lebih banyak. Semua masih tergantung pengoperasian sejumlah 
variabel sistem pemilu.24 

Variabel teknis pemilu bisa dibedakan atas variabel teknis pemilu 
tidak langsung dan variabel teknis langsung. Terdapat dua variabel teknis 
pemilu tidak langsung, yaitu pembatasan partai politik peserta pemilu 
(electoral threshold) dan pembatasan parpol masuk parlemen (parliamentary 
threshold). Sedang variabel teknis langsung meliputi: (1) penetapan daerah 
pemilihan, (2) metode pencalonan, (3) metode pemberian suara, (4) formula 
perolehan kursi, dan (5) formula penetapan calon terpilih. 

Afirmasi	 (affirmative action)	 didefinisikan	 sebagai	 langkah	
strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan 
kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan 
atau kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi 
strategis di masyarakat. Kesetaraan dan kesempatan ini secara eksplisit 
mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin yang selama ini menjadi 
dasar terjadinya diskriminasi.25

24  Richard E. Matland, Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and 
Electoral Systems, IDEA 2005: 107

25  Ani W Soetjipto, Perempuan di Tengah Gerhana Bulan 2005: 179.
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Afirmasi	menempatkan	beban	rekrutmen	tak	hanya	pada	perempuan	
secara	individu	melainkan	pada	pengontrol	rekrutmen.	Afirmasi	meminta	
suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu di 
daftar kandidiat, struktur pengurus partai, lembaga/panitia penyelenggara, 
pimpinan lembaga penyelenggara, panitia seleksi, atau parlemen. 

Sekilas	penjelasan	afirmasi	itu	seperti	mengistimewakan	perempuan.	
Tapi jika kita merujuk pada keadaan partisipasi yang terkait dengan kultur 
dan	 kebijakan	 dalam	 kehidupan	 bernegara	 dan	 bermasyarakat,	 afirmasi	
merupakan pengkreasian kondisi netral gender dari yang sebelumnya 
timpang.	Afirmasi	perempuan	berfungsi	mengkoreksi	relasi	gender	dalam	
prosedur atau kelembagaan.

Pemerintahan hasil Pemilu 2014 merupakan pemerintahan terburuk 
dalam aspek relasi antara eksekutif dan legislatif. Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh 
rakyat tak didukung partai dan koalisi partai mayoritas di parlemen. PDI 
Perjuangan hanya meraih 19,46% kursi parlemen (109 dari 560 kursi). 
Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat total hanya 37,14% kursi parlemen 
(208 kursi yang terdiri dari 109 PDIP, 47 PKB, 36 NasDem, 16 Hanura). 
Persentase kecil dukungan terhadap pemerintah ini ada dalam fragmentasi 
9 partai dari total 10 partai di parlemen. Ini merupakan angka indeks 
Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) tertinggi selama 
pemerintahan Indonesia berdiri.

Dalam penyusunan kabinet pemerintahan, KIH baru mendapat 
dukungan partai dari Koalisi Merah Putih. PAN dengan 49 kursi bergabung 
dengan KIH padalah merupakan partai calon wakil presiden, Hatta Rajasa 
dari	 pasangan	 calon	 Prabowo-Hatta.	 PPP	 dengan	 konflik	 kepengurusan	
ganda ikut bergabung ke KIH menambah 39 kursi. 296 kursi atau 52,85% 
kursi parlemen memang menjadi mayoritas. Tapi tambahan kursi dua 
partai terakhir bercita rasa KMP dan tak solid.

Hasilnya, hingga dua tahun pemerintahan Jokowi-JK memimpin, 
baru 3 undang-undang dihasilkan. Malah, Undang-undang No.1 Tahun 
2015 tentang Pilkada berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perppu) No.1 Tahun 2014, merupakan warisan dari Pemerintahan 
SBY-Boediono. Pemerintahan Jokowi-JK menjadi pemerintahan paling 
tak produktif sejak Reformasi. Visi-Misi Nawa Cita menjadi Nawa Cita 
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Citata karena bertepuk sebelah tangan oleh DPR yang gaduh. “Sakitnya 
tuh di sini!” menjadi analogi.

Yang terjadi di pemerintahan nasional terjadi juga di pemerintahan 
lokal. Dari tujuh provinsi yang melangsungkan pilkada serentak 2015, 
keadaan parlemen ketujuhnya yang dihasilkan dari Pemilu Legislatif 2014 
juga tak kondusif. Fragmentasi partai di parlemen daerah pun sangat tinggi. 
Artinya, kepala daerah mau tak mau harus melalui delapan poros partai 
dalam membuat kebijakan seperti peraturan daerah dan APBD. Tak heran 
jika	tak	ada	perubahan	signifikan	dari	pemerintahan	terpilih	hasil	pilkada.	
Visi-misi kepala daerah yang dituangkan melalui Perda dan APBD sangat 
mungkin ditolak DPRD.26

Kepala daerah terpilih Pilkada 2015 menghadapi DPRD Provinsi 
dengan rata-rata indeks ENPP 8.2. DPRD Provinsi Bengkulu menempati 
peringkat pertama indeks ENPP tertinggi sebesar 9,4. DPRD Provinsi 
Sumatera Barat dikuasai sembilan partai. Provinsi Jambi sembilan partai. 
Provinsi Sulawesi Tengah delapan partai. Provinsi Kepulauan Riau tujuh 
partai. Provinsi Kalimantan Selatan tujuh partai, dan Provinsi Sulawesi 
Utara enam partai. Dibandingkan enam provinsi lainya, Provinsi Sulawesi 
Utara menjadi satu-satunya provinsi dengan indeks ENPP 5.9 atau 
terdapat enam partai politik relevan di DPRD Provinsi. Meski jumlah 
terbilang sedikit, dalam tipologi sistem kepartaian, DPRD provinsi ini 
tetap termasuk kedalam sistem multipartai ekstrem yang terfragmentasi 
dan tentunya terpolarisasi.27

Keadaan parlemen daerah yang tak kondusif itu pun juga harus 
dihadapi perempuan kepala daerah. Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan 
akan memimpin Kabupaten Bima dengan indeks ENPP 9.9. DPRD di 
Kabupaten Bima terdiri atas 45 kursi. Proporsi kursi tersebut terbagi pada 
partai Nasdem sebanyak 3 kursi, PKB 3 kursi, PKS 4 kursi, PDIP 3 kursi, 
Golkar 6 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 7 kursi, PPP 4 
kursi, Hanura 4 kursi, dan PBB 2 kursi. Indah Dhamayanti Putri mesti 
berhadapan atau melobi 10 kekuatan atau hampir seluruh partai yang 
memiliki kursi di DPRD Bima untuk menggolkan kebijakannya.28 Kondisi 
ini kurang lebih juga dihadapi perempuan kepala daerah lain, parlemen 
26  Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada 2015, Heroik M. Pratama dan Maharddhika, Perludem, 

Jakarta 2015: 26.
27  Ibid.
28  Ibid: 57.
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daerah	terklasifikasi	multipartai	ekstrem.

Keadaan terbelahnya pemerintahan nasional dan lokal 
mengharuskan penerapan disain pemilu serentak nasional dan pemilu 
serentak lokal secepatnya. Pemilu serentak adalah penggabungkan pemilu 
eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	 Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau 
menghindari pemerintahan terbelah (divided government) yang berwujud 
jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai 
yang mengusung presiden terpilih.

Pemerintahan kongruen, yang berbentuk partai/koalisi mayoritas 
parlemen kondusif mendukung eksekutif diupayakan dengan teknis 
pemilu serentak. Jika pemilih ditawarkan surat suara pemilu presiden dan 
pemilu parlemen di waktu bersamaan, pemilih cenderung memilih partai 
yang mengusung calon presiden pilihan pemilih.

Dari pengertian serentak itu, pilkada serentak bukanlah pemilu 
serentak. Pilkada masuk dalam disain pemilu serentak lokal yang coba 
diupayakan	 pakar	 pemilu	 melalui	 penyatuan/kodifikasi	 undang-undang	
kepemiluan. Pemilu serentak lokal adalah pemilu yang diselenggarakan 
KPU untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota), anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/
Kota. Karena periode kepala daerah dan DPRD saat ini belum sama, maka 
perlu penyelenggaraan pilkada serentak transisi. Jika masa jabatan kepala 
daerah semua tingkatan seluruh Indonesia sudah sama dengan masa jabatan 
DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah dan anggota 
parlemen daerah bisa bersamaan dalam disain pemilu serentak lokal.

Menyerentakan pemilu lokal ini juga menghasilkan fase koreksi bagi 
pemerintahan presidensial. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial 
adalah periode jabatan presiden yang pasti. Tapi periode yang pasti ini 
juga menjadi kelemahan presidensial. Kalau kinerja presiden buruk harus 
tunggu sampai jabatannya habis. Tak bisa diturunkan, kecuali melanggar 
hukum. Pemilu serentak lokal menjadi koreksi pemerintahan nasional di 
tengah masa jabatan presiden. Jika tak memuaskan, presiden dan partai 
pengusungnya bisa dihukum di pemilu serentak lokal, dengan memilih 
calon dan partai lain di semua tingkat daerah. Tapi jika kinerja presiden 



54

memuaskan, pemilu serentak daerah akan memperkuat relasi pusat dan 
daerah.

Meningkatkan keterwakilan perempuan di konteks pemilu serentak 
selain harus terus menguatkan makna dan tujuan keterwakilan perempuan 
tapi juga harus memahami makna dan tujuan pemilu serentak. Sehingga 
efek menarik kerah yang dioptimalkan dalam pemilu serentak tak hanya 
terjadi pada terciptanya parlemen yang kondusif mendukung eksekutif 
tapi juga bisa meningkatkan keterwakilan perempuan.

Pada dasarnya, disain pemilu serentak merupakan disain yang 
tak ramah perempuan. Ragam sistem pemilu termasuk sistem pemilu 
proporsional yang ramah perempuan diserentakan dan dikondisikan 
dengan sistem pemilu pluralitas/mayoritas yang tak ramah perempuan 
untuk memilih pemimpin eksekutif. Karakter pemilu serentak adalah 
menempatkan calon presiden sebagai objek sorot pesta demokrasi.

Penting memulai dengan menyadari keterwakilan perempuan 
di konteks pemilu serentak mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi 
dari pada pemilu tak serentak. Agar keterwakilan perempuan yang kerap 
terpinggirkan di pemilu-pemilu sebelumnya tak semakin terpinggirkan, 
rekayasa pemilu yang bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan 
di parlemen harus dibuat sesederhana mungkin. 

Menambah kompleksitas keterwakilan perempuan pada pencalonan 
sangat mungkin menjadi kontraproduktif. Dampaknya bisa lebih buruk 
dibanding Pemilu 2014. Jangan mengulang penerapan sistem pemilu 
yang membiarkan perempuan bertarung dengan lelaki dan perempuan 
sekaligus. Jangan juga mengulang perempuan ada dalam kontestasi yang 
membutuhkan sumber daya publik (uang, popularitas, dan mobilitas) yang 
tinggi. Di pemilu serentak, perempuan akan semakin dikesampingkan 
perhatiannya karena bersamaan dengan pemilihan presiden, sehingga 
solidaritas perempuan dalam pengoranisasian partai dan lintas partai 
menjadi semakin dibutuhkan.

Selain itu, upaya meningkatkan keterwakilan di pemilu selayaknya 
ditempatkan pada proses dan hasil pemilu. Seberapa tingkat keterwakilan 
perempuan dalam proses pencalonan dan penyelenggaraan jangan 
dipisahkan dengan tingkat keterpilihan perempuan di tataran hasil dari 
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pemilu. Di tataran proses pemilu harus terbuka dan memudahkan partisipasi 
perempuan untuk memilih, mencalonkan, dan menyelenggarakan. Di tataran 
hasil pemilu, keterwakilan perempuan dalam proses pun harus terhubung 
dengan hasil keterpilihan perempuan. Bagaimana pun keterwakilan 
perempuan di pemilu bertujuan untuk mengkonversi suara menjadi kursi 
yang ditempati perempuan yang diharapkan bisa menghasilkan kebijakan 
yang meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai warga sehingga 
tercipta kehidupan bernegara yang setara dan adil.

Rekayasa sistem pemilu yang terkait dengan sistem politik 
membuktikan pengaruh kuat gambaran keterwakilan perempuan di proses 
dan hasil pemilu. Sistem pemilu tertentu bisa meningkatkan keterwakilan 
perempuan secara kuantitas tapi tidak secara kualitas. Sebaliknya, ada 
pilihan sistem yang meningkatkan keterwakilan perempuan secara 
kualitas meski secara kuantitas sedikit. Ada sistem yang meningkatkan 
keterwakilan perempuan pada pencalonan. Ada juga sistem yang 
meningkatkan keterwakilan perempuan pada keterpilihan.

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR dan DPRD (Pileg) 2014, kita 
menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto 
dalam	 bukunya	 “Politik	 Harapan”.	 Menurut	 Ani,	 kebijakan	 afirmasi	
perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru 
melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) 
UI	 menguatkannya,	 afirmasi	 perempuan	 di	 Pileg	 2014	 malah	 lahirkan	
paradoks partisipasi.

Kemunduran kuantitas hasil Pileg 2014 berupa berkurangnya 
perolehan kursi oleh caleg perempuan. Meskipun Undang-Undang No. 8 
tahun 2012 tentang Pileg 2014 dan sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) lebih membuka pencalonan perempuan sehingga 
meningkat, perempuan hanya memperoleh 96 kursi dari 560 kursi di DPR 
RI. Berkurang 1 persen dari hasil Pileg 2009, 102 kursi.

Dalam kualitas pun hasil Pileg 2014 caleg perempuan terpilih 
merupakan perempuan yang menjadi perpanjangan kuasa patriarki. Lebih 
banyak dari mereka merupakan istri dari petahana eksekutif di daerah, istri 
petahana legislator, atau istri dari elite partai. Jika bukan dari kalangan itu, 
yang terpilih lebih karena tingkat popularitasnya sebagai pesohor (artis 
misalnya).
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Puskapol UI melalui pencermatan hasil Pileg 2014 menyimpulkan, 
berdasarkan	profil	dan	basis	keterpilihan	anggota	legislatif	DPR	RI	2014-
2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi fraksi terhadap otonomi 
anggota, tak terkecuali perempuan. Penyebab utamanya, pola basis 
rekrutmen	yang	mengandalkan	kekuatan	finansial	dan	kekerabatan	untuk	
mendukung elektabilitas. Hal ini tergambar, 7 dari 77 anggota terpilih 
memiliki jaringan kekerabatan termasuk dalam 10 besar peraih suara 
tertinggi.29

Aktivis perempuan, Lies Marcoes dalam “Perempuan dan 
Langkah	Afirmatif”	(Kompas	21/4	2014)	menjelaskan,	yang	terjadi	dalam	
mekanisme rekrutmen caleg di partai cenderung bersifat instans dan 
diwarnai nepotisme. NPWP (Nomor Piro Wani Piro) menjadi pengetahuan 
bersama bakal caleg. Dalam keadaan ini, caleg perempuan hanyalah 
kamuflase	upaya	perluasan	oligarki.

Paradoks keterwakilan perempuan pun terjadi di pemilu PR daftar 
calon di Brasil. Perempuan bisa hadir dalam pencalonan pemilu tapi sebatas 
itu.30	Afirmasi	kuota	pencalonan	diatur	minimal	30%	dan	maksimal	70%.	
Tapi keterpilihan perempuan di dewan partai Brasil tak pernah melebihi 
15% bahkan banyak kemajuan dalam menghasilkan undang-undang 
bersemangat kesetaraan untuk keadilan.31

Tujuan keterwakilan perempuan di pemilu semestinya tak memutus 
hasil pemilu dan jalannya pemerintahan terpilih. Keterwakilan perempuan 
di pemilu bukan saja soal jumlah perempuan yang dicalonkan/mencalonkan 
tapi yang lebih penting keterpilihan perempuan pun meningkat. Selain 
pencalonan dan keterpilihan, tujuan terpentingnya adalah para perempuan 
dewan dan pemerintahan terpilih hasil pemilu bisa menghasilkan kebijakan 
yang berkesetaraan untuk keadilan.

Pemilu 1999 dan 2004, perempuan yang terpilih di bawah 10 
persen dari jumlah kursi DPR. Tapi, para perempuan yang terpilih 
sedikit ini merepresentasikan serta terhubung gerakan perempuan. Sisi 
pengorganisasian dan kewenangan partai yang lebih kuat bisa lebih 
29  Irwansyah dkk., Paradoks Representasi, Puskapol UI, 2014: .
30  Ana Alice Alcantara, Women and Politics: the Brazil Paradox, Open Democracy, 

2008;
31  Pedro de Abreu Gomes dos Santos, Gendering Representation: Parties, Institutions, and The 

Under-Representation of Women in Brazil’s State Legislatures, University of Kansas, 2012: 3;
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dihadapi gerakan perempuan. Aktivis gerakan perempuan pun mau masuk 
dan terlibat berorganisasi di partai. Kualitas aktivis gerakan perempuan di 
partai mampu meyakinkan partai dan DPR dalam menghasilkan kebijakan 
yang berpihak pada kesetaraan untuk keadilan. Di antaranya undang-
undang	 KDRT,	 antitrafiking,	 pembelaan	 buruh	 migran,	 perlindungan	
saksi/korban, juga status kewarganegaraan perempuan dan anak.

Bandingkan dengan Pemilu 2009 dan 2014. Keterwakilan peremuan 
di DPR melalui sistem PR daftar calon ini memang lebih dari 15 persen. 
Tapi, perempuan terpilih semakin banyak berlatarbelakang patriarkis dan 
merepresentasikan dinasti politik patriah. Selain itu, upaya kesetaraan 
untuk keadilan melalui kebijakan diganggu parlemen yang semakin gaduh.

Keadaan DPR 2009 dan 2014 jelas merupakan hal yang ingin 
dihindari dari hasil pemilu serentak. Kompleksitas sistem pemilu daftar 
calon akan membingungkan pemilih dan mengaburkan disain dan tujuan 
pemilu serentak. Pemilih lebih berkemungkinan memilih calon presiden 
yang tak sesuai dengan pilihannya di pilihan pemilu legislatif.

Jika disimulasikan dengan Pemilu 2014, pemilih akan tetap 
banyak yang memilih Jokowi-JK tapi pilihan partainya Gerindra karena 
daftar calon terbuka mendorong pemilih memilih caleg, bukan partai. 
Jadi, meskipun pada 2019 dan seterusnya pilpres dan pileg diserentakan, 
prilaku pemilih berkecenderungan sama dengan Pemilu 2009/2014 yang 
tak serentak. Pemilu serentak tetap menghasilkan pemerintahan terbelah.

Dari pengalaman keterwakilan perempuan di pemilu Indonesia dan 
referensi buku keterwakilan perempuan yang menyertakan studi banding 
pengalaman banyak negara menyertakan konteks pemilu serentak, 
dihasilkan rekomendasi peningkatan keterwakilan perempuan di pemilu 
serentak adalah sebagai berikut:

Sistem pemilu DPR dan DPRD tetap menggunakan sistem pemilu 
proporsional representatif (PR). Dibandingkan sistem pluralitas/mayoritas 
yang mendorong kompetisi ketat dan terbuka-bebas, sistem PR dinilai 
para pakar pemilu lebih memungkinkan perempuan terpilih.32 

32  Richard E. Matland, Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and 
Electoral Systems, IDEA 2005: 101.
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Varian sistem PR yang dipilih adalah PR daftar partai—yang biasa 
disebut daftar (calon) tertutup. Sistem ini mirip dengan Pemilu 1999. Surat 
suara hanya berisikan logo partai dan nomor urut. Tak ada daftar calon di 
surat suara sehingga pemilih hanya memilih partai. 

Tapi, bukan berarti tak menyertakan daftar calon di surat suara, daftar 
calon tak perlu terbuka. Partai tetap harus membuka dan mempublikasikan 
daftar calon. Ini menjadi syarat kepesertaan pemilu dan diperuntukan bagi 
publik dalam tahap kampanye. 

Sistem pemilu PR daftar calon yang mendorong persaingan 
antar individu calon pada dasarnya tak sesuai dengan prinsip solidaritas 
perempuan. Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia Nur Iman 
Subono menjelaskan, di kontestasi antar individu Pemilu 2009 dan Pemilu 
2014 membutuhkan modal sangat besar. Keadaan timpang gender di 
masyarakat yang meninggikan posisi lelaki membuat calon perempuan 
kalah bersaing dengan calon lelaki. Nur menjelaskan, pada dasarnya, di 
kontestasi antar individu Pemilu 2014 membutuhkan modal sangat besar. 
Keadaan timpang gender di masyarakat yang meninggikan posisi lelaki 
membuat calon perempuan kalah bersaing dengan calon perempuan.33 

Direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 
untuk Keadilan (LBH Apik), Ratna Batara Mukti menyetujui pendapat 
Nur. Dalam sistem proporsional terbuka dukungan gerakan perempuan 
dalam pencalonan menjadi terpecah. Gerakan perempuan yang seharusnya 
berprinsip dan membutuhkan solidaritas malah menjadi saling bersaing 
antar individu perempuan.34

Di pemilu serentak, perempuan akan semakin dikesampingkan 
perhatiannya karena bersamaan dengan pemilihan presiden, sehingga 
solidaritas perempuan dalam pengoranisasian partai dan lintas partai 
menjadi semakin dibutuhkan. Mengulang perempuan ada dalam sistem 
pemilu PR daftar calon berarti membiarkan kontestasi yang membutuhkan 
sumber daya publik (uang, popularitas, dan mobilitas) tinggi yang juga 
berarti menambah kompleksitas konteks pemilu serentak.

33 http://www.rumahpemilu.org/in/read/9684/Proporsional-Terbuka-Mungkin-Tak-Cocok-
dengan-Perempuan

34  Ibid
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Memperkecil besaran daerah pemilihan (dapil) berpengaruh dalam 
peningkatan keterwakilan perempuan. Makin sedikit kursi yang tersedia 
pada satu dapil akan memperketat persaingan partai sehingga yang lebih 
berkemungkinan mendapat kursi hanya partai-partai besar. Semakin sedikit 
jumlah partai di parlemen, semakin besar perolehan kursi diperuntukan 
perempuan. Partai di parlemen semakin sedikit tapi setiap partai akan 
memperoleh lebih dari satu kursi.35 Dengan menyertakan zipper system 
murni pada proses keterpilihan, perempuan biasanya akan memperoleh 
kursi kedua di masing-masing partai. 

Pada sistem PR daftar partai, pemilih hanya memilih partai dan calon 
terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Semakin kecil rentang dapil dan 
semakin sedikit partai peserta pemilu memperoleh kursi parlemen, semakin 
banyak kemungkinan partai mendapatkan dua kursi, dan bisa dipastikan yang 
mendapatkan kursi di antaranya adalah perempuan. 

Tentu saja rekomendasi pengecilan besaran dapil ini tak disukai 
partai-partai kecil. Di keadaan ini baiknya gerakan perempuan tak larut 
pada polarisasi sentimen Partai Besar VS  Partai Kecil. Gerakan perempuan 
harus lintas dan melampaui kepentingan partai untuk mengutamakan 
kepentingan kolektif gerakan perempuan. 

Besaran	 kursi	 3-6	 tiap	 dapil	 akan	 dirasa	 signifikan	 meningkatkan	
keterwakilan perempuan dibanding 3-12, 3-10, bahkan 3-8. Pada daftar 
calon, terdapat maksimal enam nama calon (karena rentang kursi dapil 
yang diupayakan adalah 3-6 kursi). Setiap partai bisa menampilkan 3 
sampai 6 nama di daftar calon secara berseling, lelaki-perempuan dan 
seterusnya atau perempuan-lelaki dan seterusnya.

Pengoptimalan fungsi besaran dapil ini pun untuk menjaga prinsip 
sistem proporsional dan opovov (one person, one vote, one value). Richard 
E. Matland (2005) dan Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim 
Asyari (2011) merekomendasikan parliamentary threshold (PT) sebagai 
salah satu variabel sistem pemilu yang perlu digunakan untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan. Ramlan dkk. merekomendasikan angka PT 2,5%. 
Richard menekankan, semakin tinggi PT semakin mungkin meningkatkan 
keterwakilan perempuan. Tapi sejatinya, rekomendasi menyertakan PT 
apalagi meningkatkannya merupakan hal yang bertolak belakang dengan 

35  Ibid: 103.
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prinsip sistem pemilu proporsional dan opovov.

Zipper system pencalonan selama ini (melalui sistem pemilu PR 
daftar	 calon)	 hanya	 signifikan	 meningkatkan	 keterwakilan	 perempuan	
dalam tahap pencalonan. Dalam tahap keterpilihan, zipper system 
pencalonan ini tak berkecenderungan meningkatkan jumlah perempuan. 
Peningkatan keterwakilan dalam pencalonan di Pemilu 2014 malah 
berbanding terbalik dengan keterpilihannya.

Hampir semua calon perempuan terpilih di DPR, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota memiliki nomor urut kecil: 1, 2, atau 3. Itu 
artinya, dalam sistem proporsional daftar calon terbuka pun, nomor urut 
masih berperan penting bagi keterpilihan calon perempuan. Oleh karena 
itu, yang harus dilakukan adalah mengubah ketentuan daftar calon “1 in 3” 
menjadi “daftar calon disusun secara selang-seling berdasar jenis kelamin” 
atau daftar zigzag atau zipper murni.36 

Calon perempuan di urutan awal berseling calon lelaki untuk 
dapil ganjil sedangkan untuk dapil genap calon lelaki di urutan awal 
berseling calon perempuan. Format ini memungkinkan diterimanya calon 
perempuan di urutan awal daftar calon oleh dewan pembuat undang-
undang pemilu yang didominasi lelaki. Selain itu, kewenangan nomor urut 
calon diberikan kepada partai selain membuat lebih berpeluangnya zipper 
system murni diterima juga akan menggambarkan kualitas partai dalam 
menyusun calon. 

Pembatasan partai peserta pemilu dinilai para pakar sistem pemilu 
akan meningkatkan keterpilihan perempuan. Ini dilakukan agar perolehan 
suara dan kursi lebih terkonsentrasi ke beberapa partai. Jika perolehan 
kursi terkonsentrasi ke sedikit partai, calon perempuan di partai tersebut 
berpeluang besar menjadi calon terpilih.

Pengaruh pembatasan partai peserta pemilu bagi keterpilihan perempuan 
dapat dipahami sebagai berikut: jika jumlah parpol peserta pemilu 
sedikit, peluang keterpilihan perempuan besar, karena perolehan 
kursi terkonsentrasi hanya pada beberapa partai. Dalam hal ini berlaku 
kecenderungan, semakin banyak kursi yang didapatkan partai, semakin 
besar pula peluang perempuan terpilih.
36  Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asyari, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, 

Kemitraan, Jakarta 2011: 23-24.
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Sebaliknya, bila partai peserta pemilu terlalu banyak perolehan 
kursi tersebar ke banyak partai. Di keadaan ini partai berkemungkinan besar 
hanya mendapatkan kursi paling banyak satu kursi. Peluang perempuan 
lebih kecil karena partai berkecenderungan menempatkan lelaki di nomor urut 
satu pada dapil potensial mendapatkan kursi.

Tapi, pembatasan jumlah partai peserta pemilu jika menekankan pada 
besar/kecil-nya struktur dan modal partai bisa sangat tak demokratis. Efek 
menarik kerah dalam pemilu serentak bisa dioptimalkan untuk tidak memilih 
cara pembatasan jumlah partai peserta pemilu. Jika surat suara pilpres dan pileg 
disatukan, lalu penyusunan pilihan presiden di atas partai atau koalisi partai 
pengusung presiden, banyaknya jumlah partai peserta pemilu dikurangi oleh 
upaya memfokuskan kosentrasi pemilih hanya pada jumlah calon presiden 
berelektabilitas tinggi. Jumlah partai peserta pemilu dan calon presiden akan 
banyak, tapi yang jadi sorotan media dan fokus bagi pemilih hanya yang 
berkemungkinan menang saja.   

Metode divisor dengan varian metode d’Hondt membantu 
meningkatkan keterpilihan perempuan. Metode d’Hondt menguntungkan 
partai besar dalam memperoleh kursi. Di setiap dapilnya, partai besar akan 
mendapatkan kursi lebih dari satu. Penerapan zipper system murni (lelaki-
perempuan/perempuan-lelaki) mengoptimalkan peluang keterpilihan 
perempuan.37

Sebaliknya, jika formula perolehan kursi menguntungkan partai 
kecil, tingkat keterpilihan perempuan menjadi kecil. Perolehan kursi 
akan menyebar, kemungkinan besar satu kursi setiap partai. Dengan 
kecenderungan partai menempatkan lelaki di nomor urut satu pada dapil 
potensial, perempuan lebih tak memilih peluang terpilih.

Yang perlu menjadi pegangan kita semua, pemilu serentak 
semakin menguatkan relasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia 
dengan sistem kepartaian multipartai dan sistem pemilu proporsional. 
Disain pemilu ini mengingatkan, tujuan pemilu adalah untuk memilih 
pemerintahan yang berjalan sehat dan berdampak baik bagi rakyat, 
termasuk perempuan.

37  Ibid: 24.
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Dari semua rekomendasi peningkatan keterwakilan perempuan 
di konteks pemilu serentak itu semoga bisa semakin menyadarkan 
pentingnya solidaritas bagi gerakan perempuan. Jika merujuk pada awal 
gerakan perempuan menyertakan pengalamannya, solidaritas merupakan 
keutamaan kekuatan utama gerakan. Pengalaman kebertubuhan serta 
korban diskriminasi dan kekerasan menjadi dasar kolektivitas identitas 
perempuan sebagai gerakan. Kekuatan utama solidaritas ini bukan saja 
penting tapi merupakan kebutuhan gerakan perempuan untuk terlibat di 
pemilu serentak.

Sistem pemilu legislatif Indonesia saat ini sangat mirip dengan 
sistem pemilu legislatif di Brasil. Sistem pemilu legislatif yang sangat 
kompleks, PR daftar calon terbuka dengan besaran dapil terlalu banyak 
kursi. Sistem pemilu legislatif seperti ini jika diserentakan tetap tak 
menghasilkan parlemen yang kondusif mendukung presiden terpilih.

Dilma Rousseff, presiden perempuan pertama Brasil hasil 
pemilu serentak keempat Brasil dimakzulkan parlemen. Analis politik 
dari	Universitas	Katolik	 Pontifical	 di	 Sao	 Paulo,	 Pedro	Aruda,	 kepada	
The New York Times (18/4) mengatakan, ini adalah kudeta yang akan 
memunculkan trauma pada sistem presidensial Brasil.38 Pemilu serentak 
bertujuan menguatkan presidensial dengan bentuk dukungan partai/
koalisi mayoritas parlemen tapi pemilu serentak 2014 di Brasil malah 
menghasilkan yang sebaliknya.

Paradoksal pemilu serentak Brasil itu hendaknya menjadi pelajaran 
Indonesia yang menyelenggarakan pemilu serentak dengan tujuan 
menghasilkan pemerintahan presidensial yang sehat dan peningkatan 
keterwakilan perempuan. Yang terjadi di Pemilu Serentak 2014 Brasil, 
melalui pemilu presiden yang diserentakan dengan sistem PR daftar calon 
dengan besaran dapil berkursi banyak, tak menghasilkan dua tujuan itu. 
Presiden dimakzulkan dan keterwakilan perempuan dewan partai tak 
mencapai 10 persen (9,9% atau 51 dari 513).

Pilkada Serentak 2015 merupakan pilkada pertama yang 
penyelenggaraannya bersamaan di banyak daerah tapi persiapannya 
tak berpemahaman keserentakan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

38  Rousseff Dimakzulkan, Kompas cetak, 19 April 2016: 10.
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibentuk 
dari konteks keterdesakan waktu sekaligus tarik-menarik kepentingan 
politik kuasa. UU No.8/2015 sudah menetapkan, Komisi Pemilihan 
Umum harus melaksanakan pemungutan suara pada Desember di 269 
daerah. Tetapi, banyak daerah tak siap anggaran pilkada yang dibiayai 
APBD. 

Ketaksiapan anggaran yang bisa mengancam kepastian Pilkada 
Serentak 2015 harus dihadapi penyelenggara pemilu. Anggota KPU RI, 
Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, dari 269 daerah yang pilkada ada 
66 daerah yang belum menandatangani NPHD hingga 22/5’15. Anggota 
KPU Kabupaten Barru, Upi Hastati mengatakan, penandatanganan 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten Barru tertunda-
tunda. Pencairan anggaran belum bisa dilakukan sementara tahapan 
pilkada terus berjalan. Sejak dimulainya tahapan hingga pembentukan 
PPK dan PPS, jumlah hutang KPU Barru mencapai Rp 200 juta.39

Pembiayaan pilkada dari APBD pun sulit menemukan objektivitas 
besaran biaya pilkada tiap daerah. Sewajarnya, besaran anggaran pilkada 
ditentukan	 variabel	 jumlah	 penduduk,	 keadaan	 geografis,	 dan	 status	
tingkat administrasi daerah. Tapi merujuk besar anggaran tiap daerah, 
variabel ini menjadi sumir. Ada daerah yang penduduk/pemilihnya sedikit 
dibandingkan daerah lain tapi biaya pilkadanya jauh lebih besar. Ini terjadi 
di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Selain daerah yang berhambatan anggaran, ada daerah yang relatif 
lancar beranggaran pilkada tapi juga bermasalah. Daerah ini yang petahana 
kepala daerahnya mencalonkan lagi di pilkada. Ada potensi korup karena 
besaran anggaran yang diajukan KPU provinsi/kabupaten/kota, disetujui 
oleh kepala daerah yang bisa mencalonkan lagi di pilkada. 

278 Petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang 
mencalonkan lagi di Pilkada 2015. 150 berstatus sebagai kepala daerah, 
128 sebagai wakil kepala daerah. Ada 5 berstatus gubernur dan 5 sebagai 
wakil gubernur. Ada 118 bupati dan 103 wakil bupati. Lalu ada 27 walikota 
dan 20 wakil walikota. Semuanya menyebar di 223 daerah dari total 269 
39  Masih Menanti Kepastian Anggaran. Liputan Khusus jurnalis rumahpemilu.org, Debora 

Blandina (23/5/’15) http://www.rumahpemilu.org/in/read/8988/Masih-Menanti-Kejelasan-
Anggaran
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daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015.40

Keadaan itu semua membuat transisi kepemimpinan daerah yang 
jujur	dan	adil	terhambat.	Tujuan	efektif	dan	efisien	keserentakan	pilkada	
pun tak tercapai. Padahal, pascapemilu pura-pura Orde Baru masyarakat 
masih mau percaya dengan KPU, penguatan demokrasi lokal, dan pilkada 
sebagai produk Reformasi. Jangan sampai “dari, oleh, dan untuk rakyat” 
kembali diragukan oleh pemilik kedaulatan demokrasi. 

Pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungkan 
pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau 
menghindari pemerintahan terbelah (divided government) yang berwujud 
jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai 
yang mengusung presiden terpilih.41

Pemilu serentak merupakan jawaban masalah laten negara 
presidensial yang menganut pemilu proporsional dan sistem kepartaian 
multipartai. Scott Mainwaring, dalam Presidentialism, Multiparty System, 
and	 Democracy:	 The	 Difficult	 Equation,	 yang	 diluncurkan	 September	
1990, menilai kombinasi presidensial-multipartai berbahaya bagi 
stabilitas demokrasi. Ilmuwan politik dari dari University of Notre Dame 
ini merujuk bukti hasil penelitian di semua negara penganut presidensial-
multipartai, sejak 1930 hingga 1990. Mainwaring menegaskan, salah 
satu konsekuensi terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif adalah 
presiden terpilih bisa berasal dari partai peraih suara kecil di parlemen.42

Namun, sebuah jalan keluar kemudian mencuat ke permukaan. 
Hanya empat tahun setelah Mainwaring meluncurkan tesisnya, sebuah 
preseden baru terjadi di Brasil. Negara bola ini, membuktikan bahwa 
presidensialisme dengan multipartai dan sistem proporsional—
seperti halnya di Indonesia— ternyata bisa stabil. Caranya, dengan 
melakukan pemilu serentak. Hasilnya, bekerjanya efek menarik 
kerah (coattail effect) yaitu hasil pemilu presiden menjadi kongruen 
40  Rumahpemilu.org olahan data calon infopilkada.kpu.go.id
41  Didik Supriyanto, Khoirunnisa Nur Agustyati, August Mellaz, Manata Ulang Jadwal 

Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Perludem, Jakarta 2013, halaman 27.
42	 	 Scott	 Mainwaring,	 Presisentialism,	 Multiparty	 Systems,	 And	 Democracy:	 The	 Difficult	

Equation, Kellogg Institute, 1990, halaman 4.
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dengan hasil pemilu legislatif. Dampaknya, Brasil berhasil keluar 
dari kutukan divided government atau minority government.43 

Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran

	 Pemilu	 yang	 efektif	 dan	 efisien	 hanya	 bisa	 diselenggarakan	
kelembagaan	penyelenggara	pemilu	yang	efektif	dan	efisien.	International	
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan 
karakter lembaga penyelenggara pemilu yang bisa mewujudkan 
pemilu jujur dan adil. 1. Independen dan tak berpihak; 2. Transparan-
akuntabel;	3.	Cepat	berkeputusan;	4.	Efisien	dan	efektif;	5.	Profesional;	
6. Bermasa jabatan; 7. Berstruktur; 8. Berpembiayaan jelas; 9. Ber-
tugas/fungsi menyelenggarakan; 10. Beranggota dengan komposisi dan 
kualifikasi	ketat;	dan	11.	Ber-kewenangan/	tanggungjawab	kepada	pihak	
berkepentingan.44

Berdasarkan landasan teori tersebut artikel ini bertujuan 
menghasilkan empat rekomendasi terhadap rumusan permasalahan yang 
sudah dipetakan, yaitu:

1. Menempatkan pilkada sebagai bagian disain pemilu serentak 
nasional dan pemilu serentak lokal;

2. Menempatkan pilkada serentak sebagai pemilu serentak lokal 
transisi menuju pemilu serentak lokal ideal;

3. Menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga 
konstitusional bersifat nasional, tetap, dan mandiri sehingga secara 
hirarkis pembiayaan lembaga dan aktivitasnya dibiayai APBN;

4. Menempatkan APBN sebagai anggaran terpusat yang membiayai 
seluruh pilkada.

Empat rekomendasi itu dihasilkan dari dua metode. Pertama, 
melalui penulisan hasil diskusi dengan para pihak terkait penyelenggaraan 
Pilkada 2015 dan para peneliti anggaran pilkada. Kedua, studi refensi buku 
dan pemberitaan. 

43  Harun Husein, Pemilu Indonesia, Perludem, Jakarta, 2014, halaman 527.
44  Alan Wall, et.al., Electoral Management Design: The New International IDEA Handbook, 

(Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006), halaman 9.
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Referensi dipilih berdasarkan penekanan yang beragam. Ada yang 
penekanannya langsung membahas pentingnya pembiayaan pilkada dari 
APBN. Ada yang menekankan pada disain pemilu serentak. Ada juga yang 
menekankan pada kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang efektif 
dan	efisien.

Artikel disusun dengan bentuk tiga pembagian: pengantar, landasan 
teori, pembahasan, dan rekomendasi. Pengantar, menjelaskan konteks 
permasalahan, rumusan masalah, metode, dan sistematika penulisan. 
Landasan teori, memaparkan teori dan konsep terkait kepemiluan, 
kelembagaan, dan anggaran. Pembahasan, menjelaskan permasalahan 
dengan mengaitkan fakta dan prinsip/landasan teori. Rekomendasi, solusi 
yang ditawarkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan.

Undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada 
Serentak 2015 menetapkan anggaran pilkada berasal dari APBD. 
Dituliskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 166 ayat (1) bertuliskan Pendanaan 
kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar regulasi sumber pembiayaan pilkada itu bermasalah yang 
terkait disain keserentakan pilkada. Diselenggarakan serentak di banyak 
daerah tapi anggaran pilkada di tiap daerah kesiapannya tak serentak. 
Direncanakan di 269 daerah yang waktu pungut-hitung suaranya pada 9 
Desember 2015 tapi banyak daerah tak siap APBD membiayai pilkadanya. 
Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (20/5’15) mengatakan, dari 
269 daerah yang pilkada masih 66 daerah yang belum menandatangani 
NPHD hingga 22/5’15. Ada dua daerah yaitu kabupaten Barru dan 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang terletak di Sulawesi 
Selatan belum mencapai kesepakatan.

Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Yenny Soetjipto menjelaskan, ada 
dua hal mendasar kenapa pilkada serentak tak relevan dibiayai APBD. 
Pertama, siklus anggaran yang tak sesuai dengan siklus tahapan pilkada. 
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Kedua,	ruang	fiskal	daerah	terbatas.	Dua	hal	itu	menjadikan	pilkada	sebagai	
beban bagi daerah. Pembiayaan pilkada menjadi beban bagi APBD.45

Penjelasan Yenny berdasar riset Seknas Fitra dari sejumlah 
penyelenggaraan pilkada sebelum 2015. Selama ini pilkada dibiayai dari 
dana pengalihan belanja langsung yang awalnya untuk kepentingan publik. 
Kebutuhan belanja daerah seperti pendidikan dan kesehatan menjadi 
biaya menanggung pilkada. Karena akumulasi ini, pilkada menjadi beban 
banyak bidang bagi pemerintahan daerah yang dirasakan masyarakatnya. 
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan daerah harus 
mengurangi belanja publiknya, seperti pendidikan dan kesehatan untuk 
membiayai pilkada.46

Di keadaan itu, pihak terkait penyelenggaraan pilkada punya 
elastisitas tak wajar dalam memastikan pilkada tetap diselenggarakan. 
Pilkada Bandung 2010, tahapan pilkada dimulai Februari tapi APBD baru 
ditetapkan akhir Maret 2010 sehingga KPU mendanai operasionalnya 
secara swadaya. Pilkada Ogan Ilir 2010, pencairan dana baru dilakukan 
bulan April 2010 sedangkan tahapan dimulai bulan Februari 2010 sehingga 
menggunakan anggaran dana alokasi gaji ke-13.47

Pada dasarnya waktu pilkada tak selalu pas dengan waktu 
penyusunan APBD. Penyelenggara terkena efek domino. Penyusunan 
rencana dan penetapan jadwal tahapan menjadi hal yang tak bisa 
dipastikan. Pemerintah pusat yang menempatkan urusan pilkada semata-
mata tanggungjawab pemerintah daerah membuat struktur KPU yang 
hirarkis kesulitan mengontrol baginya strukturnya hingga ke daerah.48

Pilkada dibiayai APBD pun menjadikan nilai material pilkada 
mahal	 dan	 tak	 objektif.	 Keserentakan	 pilkada	 yang	 bertujuan	 efisiensi	
menjadi gagal. KPU RI melalui infopilkada.go.id menyampaikan, total 
penyelenggaraan Pilkada 2015 (18/2’2015). Jumlah yang diajukan Rp 6,7 
triliun dan yang disetujui Rp 5,5 triliun. Total anggaran belum termasuk 
45  Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN. Wawancara jurnalis 

rumahpemilu.org, Debora Blandina (14/4/’15). http://www.rumahpemilu.org/in/read/8680/
Yenny-Soetjipto-Fiskal-Daerah-Terbatas-Pilkada-Harus-dari-APBN

46  Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala 
Daerah,	Efisien	dan	Demokratis,	Jakarta:	Seknas	Fitra,	2011,	halaman	6.

47  Ibid, halaman 14.
48  Titi Anggraini dkk., Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem, Jakarta 

2010, halaman 134.
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biaya pengawasan pilkada. Nilai rupiahnya dijumlah dari pengajuan 
masing-masing KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pilkada 
yang disetujui masing-masing pemerintah daerah.

Pembiayaan pilkada dari APBD pun sulit menemukan objektivitas 
besaran biaya pilkada tiap daerah. Sewajarnya, besaran anggaran pilkada 
ditentukan	 variabel	 jumlah	 penduduk,	 keadaan	 geografis,	 dan	 status	
tingkat administrasi daerah. Tapi merujuk besar anggaran tiap daerah, 
variabel ini menjadi sumir. Ada daerah yang penduduk/pemilih-nya sedikit 
dibandingkan daerah lain tapi biaya pilkadanya jauh lebih besar. 

Kesumiran itu terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. 
Provinsi Kepulauan Riau dengan 1,61 juta penduduk berbiaya Rp 62,50 
miliar. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara dengan 588.791 penduduk 
berbiaya pilkada Rp 100 miliar. Kota Samarinda dengan 753 ribu penduduk, 
berbiaya pilkada Rp 55,6 miliar. Kabupaten Semarang dengan 989 ribu 
penduduk berbiaya pilkada 16,39 mililar.49

Dari riset Fitra di penyelenggaraan pilkada 14 daerah pada 2010 
diketahui, anggaran pilkada kabupaten/kota untuk sekali putaran berkisar 
Rp 5 sampai 28 miliar. Pilkada Bandung 2010 bisa dibuat KPU Bandung 
lebih	efisien	dengan	memangkas	jumlah	penyelenggara	pada	tingkat	KPPS,	
dari tujuh orang menjadi lima orang. Selain itu, KPU Bandung mengurangi 
biaya pilkada dengan cara mengurangi jumlah tempat pemungutan suara 
(TPS) dan menambah jumlah pemilih di tiap TPS.50

Penyelenggaraan pilkada yang dibiayai APBD berpotensi 
buruk dari diskresi petahana kepala daerah. Kepala daerah mempunyai 
diskresi menentukan persetujuan besaran anggaran pilkada daerah yang 
dipimpinnya. Jika kepala daerah mencalonkan lagi di pilkada akan 
berpotensi	lahirkan	konflik	kepentingan	terhadap	KPU	di	daerah.

Potensi diskresi kepala daerah ini pun mengurangi netralitas atau 
kemandirian KPU di daerah. Pengaruh struktur kemandirian KPU yang 
nasional terhadap KPU di daerah menjadi lebih rendah. KPU di daerah akan 
lebih terpengaruh intervensi petahana kepala daerah yang mencalonkan di 
pilkada.

49  Infopilkada.kpu.go.id
50  Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 18.
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Aktor kunci dalam pembahasan anggaran terdiri dari Kepala Daerah, 
Sekretaris Daerah, DPRD, dan KPU di daerah sebagai kuasa pengguna 
anggaran. KPU di daerah seringkali tersandera penentuan anggaran pilkada 
karena bergantung persetujuan kepala daerah yang seringkali mencalonkan 
di pilkada bersama partai pendukungnya di DPRD.51

Ketergantungan KPU provinsi dan kabupaten/kota semakin 
membuat posisi tawar KPU dalam penyelenggaraan pilkada lemah. 
Pendanaan pilkada pada APBD, membuat KPU “tersandera” dalam 
mengusulkan anggaran pada aktor politik daerah yang memiliki kepentingan 
terhadap pilkada. Anggaran pilkada menjadi ajang tawar-menawar yang 
dapat mempengaruhi independensi KPU. Tidak dapat dipungkiri, kepala 
daerah pada posisi petahana, dan partai politik pendukungnya memiliki 
pengaruh kuat dalam anggaran pilkada.52

Di Pilkada Serentak 2015, salah satu gambaran itu yang marak 
diberitakan adalah daerah yang petahana kepala daerahnya mencalonkan 
di pilkada, KPU relatif tak mengalami hambatan atau penundaan 
pencairan anggaran. Anggaran pun cenderung disetujui 100 persen atau 
mendekati 100 persen. Sedangkan daerah yang petahana kepala daerah tak 
mencalonkan di pilkada, KPU harus berhutang bahkan menggunakan slot 
anggaran penggajian pegawai KPU.

Kewenangan mengesahkan anggaran terhadap KPU dan lembaga 
dan atau panitia pengawas pemilu pun menjadi dua tangan intervensi 
petanaha kepala daerah yang mencalonkan di pilkada. Dengan anggaran 
cukup yang diberikan KPU provinsi/kabupaten/kota, petahana yang 
mencalonkan	bisa	mengintervensi	verifikasi	berkas	pencalonan	oleh	KPU.	
Jika	 verfikasi	 pencalonan	 KPU	 tak	 bisa	 diintervensi,	 petahana	 kepala	
daerah yang mencalonkan bisa mengintervensi lembaga/panitia pengawas 
pemilu	untuk	mempermasalahkan	hasil	verifikasi	KPU.	

Petahana Walikota Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu bisa 
menjadi peserta Pilkada 2015 melalui kemenangann gugatan terhadap 
KPU Kota Palu dalam sidang yang diselenggarakan Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) Kota Palu. Sebelumnya KPU Kota Palu menggagalkan 
Mulhanan Tombolotutu-Tahmidi Lasahido karena tak menyerahkan tanda 
51  Ibid, halaman 11.
52  Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 11.
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bukti laporan harta kekayaan Negara dari Komisi Pemerantasan Korupsi 
(KPK) serta ijazah yang tak dilegalisasi.

Rumahpemilu.org (18/9) memberitakan, Satgas Lawan Politik 
Uang (Sapu) Tangerang Selatan melaporkan panitia pengawas pemilu 
(Panwaslu) Tangsel kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. 
Panwas Tangsel dianggap tidak profesional dalam melakukan putusan 
terhadap laporan masyarakat dan tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu 
No 2 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran. 
Sapu Tangsel melaporkan pasangan calon atas dugaan praktik politik 
uang oleh panitia/tim kampanye, serta dugaan pelanggaran jadwal dan 
aturan dalam berkampanye. Namun Panwas memutuskan tidak bisa 
melanjutkan laporan tersebut karena menganggap belum terpenuhinya 
unsur pelanggaran.

Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas 
jika kita juga tempatkan pilkada serentak menurut rekayasa kepemiluan. 
Disain keserentakan lebih tepat jika kita merujuk pada pengertian pemilu 
serentak (concurrent election). Pemilu serentak adalah penggabungkan 
pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	 Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau 
menghindari pemerintahan terbelah (divided government) yang berwujud 
jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai 
yang mengusung presiden terpilih. 

Indonesia berada pada anomali sistem politik. Pemerintahan 
Indonesia bersistem presidensial tapi sistem pemilunya proporsional 
dengan sistem kepartaian multipartai. Dampaknya, pemerintahan terbelah. 
Gambaran nyata, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara politik 
kesulitan merealisasikan kebijakan melalui parlemen karena koalisi yang 
berseberangan memperoleh kursi lebih dari 50 persen.

Simulasi efek menarik kerah ini relevan dilakukan di Pemilu 
2014. Menyerentakan pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu DPR 
dalam satu hari pemungutan suara melalui pemilihan presiden dan partai 
dalam satu surat suara sekaligus, Jokowi efek (atau Probowo efek) akan 
menarik lebih besar elektabilitas PDIP. Pemilu 2014 yang menghasilkan 
pemerintahan terbelah bisa dihindari. Saat ini Koalisi Indonesia Hebat tak 
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lebih hebat jumlah dan pengaruhnya dengan Koalisi Merah Putih sehingga 
parlemen tak mendukung kerja presiden. Sebelumnya disebabkan banyak 
pemilih Jokowi yang tak memilih PDIP.

Anomali dari ortodoksi sistem pemilu di negara bertransisi 
demokrasi bisa dibilang wajar. Pergantian sistem pemerintahan dan pemilu 
Indonesia lebih disebabkan perasaan politik yang sangat kontekstual. 
Pasca-1955, parlemen yang gaduh disikapi dengan Demokrasi Terpimpin. 
Pasca-1965, otoritarian Orde Baru meleburkan ragam kekuatan politik 
menjadi dua partai dan satu partai yang pura-pura menjadi “golongan”. 
Pasca-Reformasi, parlementer yang secara teori lebih cocok untuk negara 
majemuk malah diganti ke presidensial karena oligarki partai dinilai 
merasuk ke parlemen dan mengendalikan presiden. Tak puas memangkas 
oligarki partai, dibuatlah sistem pemilu proporsosial daftar calon. Jelas, 
kronologis ini membuat sistem politik Indonesia yang presidensial, 
multipartai, proporsional, daftar calon semakin menyimpang untuk menuju 
kemapanan sistem politik.

23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 
penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Putusan MK ini mengarahkan 
pada kemapanan sistem politik Indonesia. Pemilu serentak menguatkan 
sistem presidensial karena jauh lebih mendorong tersusunnya pemerintahan 
yang lebih memungkinkan bekerja secara efektif.

Agar pemilu serentak tak sekedar menambah kompleksitas 
semata, format pemilu di provinsi dan kabupaten/kota harus diubah bukan 
hanya memilih kepala daerah tapi juga memilih anggota dewan daerah. 
Pemilu lokal tak bisa dipisahkan dengan kepentingan pemilu nasional. 
Penyelenggaraan pemilu lokal dan nasional harus menjadi bagian dari 
fungsi check and balance koalisi di legislatif dengan eksekutif. Jika 
hasil pemerintahan terpilih di pemilu nasional dinilai baik, pemilih bisa 
mempertahankannya di pemilu lokal dengan memilih calon kepala daerah 
dan calon dewan yang diusung partai atau koalisi partai pendukung 
pemerintahan nasional. Jika pemerintahan nasional dinilai buruk, pemilih 
bisa menghukum dengan tak memilih calon kepala daerah dan calon dewan 
pendukung pemerintah nasional.

Jika merujuk istilah serentak (concurrent) itu, Pilkada Serentak 
2015 bukanlah pemilu serentak. Pilkada 2015 hanya menggabungkan 
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pilkada di banyak daerah dalam satu waktu tahapan pelaksanaan dalam 
satu hari pemunguatan suara. Pakar pemilu Universitas Airlangga, Ramlan 
Surbakti menyebutnya pemilu borongan. Pakar pemilu LIPI, Nur Hasyim 
menyebutnya pemilu “serempak” bukan “serentak”.

Disain pemilu serentak lokal yang coba diupayakan pakar 
pemilu	 (melalui	 kodifikasi	 undang-undang	 pemilu)	 adalah	 pemilu	 yang	
diselenggarakan KPU untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 
daerah (provinsi dan kabupaten/kota), anggota DPRD Provinsi, serta 
anggota DPRD Kabupaten/Kota. Karena periode kepala daerah dan DPRD 
belum sama, maka perlu penyelenggaraan pilkada serentak transisi.

Didik Supriyanto dkk dalam “Menata Ulang Jadwal Pilkada” 
(2013) merekomendasikan disain pemilu lokal dan penjadwalan pilkada 
serentak transisi pertama pada 2016 (bukan 2015) yang pungut hitungnya 
di bulan Juni. Alasan utama memilih Juni 2016 adalah membentuk siklus 
pemilu yang berfungsi meng-koreksi/evaluasi (check and ballance) 
pemerintahan nasional-lokal dan poros eksekutif-legislatif. Pemilih di 
pilkada punya waktu dua tahun yang relatif objektif untuk melanjutkan/
memutus pemerintahan nasional di pemerintahan lokal.

Alasan yang langsung berkait anggaran, karena di 2016 bisa 
lebih banyak mengupayakan penyelenggaraan pilkada semua jenjang, 
provinsi hingga kabupaten/kota. Penggabungan jenjang menjadikan 
penyelenggaraan pilkada hanya satu kali pendanaan panitia penyelenggara, 
pengawas, dan pengadaan logistik. Bulan Juni pun merupakan waktu yang 
kondusif dari aspek cuaca, sosial-budaya, kesiapan partai, dan kesiapan 
anggaran sehingga kemungkinan kisruh persiapan dan hambatan tahapan 
yang memungkinkan penambahan anggaran bisa dihindari.

Untuk memapankan disain pemilu serentak, pilkada yang 
hanya berkepentingan memilih eksekutif yang berada di rezim otonomi 
daerah harus dialihkan pada disain serentak yang sentralistik. Pilkada 
yang sebelumnya jauh lebih banyak sebagai pemenuhan kepentingan 
pemerintahan lokal, di konteks disain pemilu serentak akan berubah untuk 
memperluas kepentingan pemerintahan nasional. Karena kepentingan 
pemerintahan nasional di daerah diperluas, anggaran pemilu di daerah 
harus dari APBN.
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Kebutuhan anggaran pemilu di daerah dari APBN pun untuk 
kebutuhan percepatan transisi keserentakan. Periode jabatan pemerintahan 
daerah yang tak sama membutuhkan fase transisi untuk bisa diserentakan 
semua pasca-Pemilu 2019. UU No. 32/2004 menyebutkan pilkada 
diselenggarakan enam bulan sebelum periode menjabat pemerintahan 
habis dan pilkada tak bisa diselenggarakan di tahun yang sama dengan 
penyelenggaraan pemilu nasional. APBN punya peran strategis untuk 
menyamakan periode menjabat pemerintahan daerah. Sangat sulit meminta 
kepala daerah menggunakan APBD untuk mengurangi masa jabatannya 
dengan menyelenggarakan pilkada lebih cepat.

APBN	 pun	 bisa	 memaksa	 standardisasi	 pilkada	 yang	 efisien.	
Bentuk	efisiensinya	berupa:	1.	Pembatasan	kelompok	kerja;	2.	Mengurangi	
jumlah petugas KPPS; 3. Menghapus PPS; 4. Standardisasi honor; dan 5. 
Memperbanyak pemilih di setiap TPS.53

Temuan Seknas Fitra menunjukkan, makin besar jumlah Pokja, makin 
besar unit cost honor penyelenggara. Memperbanyak jumlah Pokja biasa 
dijadikan modus memperoleh honor tambahan. Jumlah Pokja dapat 
dibatasi hanya untuk kegiatan berperhatian khusus.

Standardisasi honor menyertakan pengurangan jumlah anggota 
KPPS	dan	menghilangkan	PPS	akan	sangat	signifikan	mengurangi	biaya	
pilkada. Kabupaten Bandung bisa membuktikan dan tak bermasalah 
menjalankan pilkada hanya dengan lima orang anggota KPPS. Posisi PPS 
di	kelurahan/desa	bisa	dihilangkan	karena	signifikan	jumlah	biayanya	dan	
fungsinya bisa digantikan langsung ke kecamatan.

Jika biaya APBN sudah dipastikan membiayai pilkada dan semua daerah 
(provinsi hingga kabupaten/kota) sudah sama periode pemerintahannya, 
berarti pilkada bisa diselenggarakan di semua jenjang di seluruh Indonesia. 
Jika Seknas Fitra mendata biaya termahal pilkada provinsi 2010 adalah 
Rp 68 miliar, wajar jika kita perkirakan pilkada provinsi setelah 2015 
adalah sekitar Rp 100 miliar. Berarti dengan 34 provinsi, jumlah biaya 
keseluruhan pilkada serentak hanya Rp 3,4 triliun.

Arah makin membaiknya sistem politik Indonesia melalui pemilu 
serentak dan pilkada serentak menegaskan kesesuaian kelembagaan 
53  Seknas Fitra. Naskah Rekomendasi: Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

Efisien dan Demokratis, Jakarta: Seknas Fitra, 2011, halaman 20-21.
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pemilu di konstitusi. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menuliskan, pemilihan 
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional tepat dimaknai secara struktur 
dan anggaran. Secara struktur, KPU menasional berwujud KPU RI, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

 KPU dengan semua tingkat strukturnya menyelenggarakan 
segala bentuk pemilu. KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan 
wakil presiden. KPU menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. 
Dan, KPU juga menyelenggarakan pilkada provinsi serta kabupaten/
kota. Memang seharusnya semua lingkup KPU dibiayai APBN, baik 
kelembagaan, orang-orang di dalamnya, dan aktivitasnya, termasuk 
menyelenggarakan pilkada.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA) menetapkan karakter lembaga penyelenggara pemilu yang bisa 
mewujudkan pemilu jujur dan adil. 1. Independen dan tak berpihak; 2. 
Transparan-akuntabel;	 3.	 Cepat	 berkeputusan;	 4.	 Efisien	 dan	 efektif;	
5. Profesional; 6. Bermasa jabatan; 7. Berstruktur; 8. Berpembiayaan 
jelas; 9. Ber-tugas/fungsi menyelenggarakan; 10. Beranggota dengan 
komposisi	dan	kualifikasi	ketat;	dan	11.	Ber-kewenangan/tanggungjawab	
kepada pihak berkepentingan. KPU atau siapa/lembaga apa pun yang 
menyelenggarakan pilkada, bisa memenuhi karakter tersebut hanya dengan 
membiayai pilkada dari APBN.

Tak lebih berdasar pendapat yang menempatkan pilkada bukan 
pemilu. Selain pilkada diselenggarakan KPU yang berstruktur nasional, 
pilkada pun diselenggarakan dengan asas kepemiluan. Sangat sulit untuk 
tak memaknai pilkada bukan bagian dari pemilihan umum. Jika merujuk 
Pasal 22E ayat (1), pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, pilkada memenuhi 
makna pemilihan umum. Perihal pada ayat (2), (3), dan (4) tak ada kata 
“pilkada” sebaiknya tak dijadikan dasar penolakan pilkada serentak 
dibiayai APBN. Kekurangan ini menjadi bijak jika dimaknai sebagai 
bagian yang perlu dilengkapi untuk menuju sistem pemilu Indonesia yang 
lebih mapan. 
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Mengelola SARA dalam Politik Indonesia

 Platform petisi digital, Change.org mempublikasikan ajakan 
dukungan di tengah perumusan undang-undang pemilu. “Larang 
penggunaan SARA sebagai materi kampanye!” menjadi tajuk petisi. 
Tujuannya, mendesak DPR dan Pemerintah menambahkan pengaturan 
larangan	penggunaan	isu	SARA	sebagai	materi	kampanye	secara	spesifik	
dalam undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu demi keadilan 
dan persatuan Indonesia. Pembuat dan pendukung petisi menginginkan, 
pelanggaran larangan SARA diberikan sanksi tegas. Per 13 Juni 2017, 
petisi sudah ditandatangani 7.324 warganet (netizen).54

Pertanyaannya, apa yang mau dilarang? Apakah kita mau melarang 
penggunaan SARA dalam kampanye atau penghinaan SARA dalam 
kampanye? Apakah mau melarang SARA dalam pemilu atau hanya 
melarang pernyataan negatif berdasar SARA digunakan dalam kampanye?

Jangan sampai, pengalaman traumatik atau penaklukan dalam 
keriuhan kontestasi politik yang sentimentil menjadi dasar mengubah atau 
mempertahankan regulasi pemilu. Regulasi jalan kekuasaan demokrasi 
harus diupayakan sungguh untuk bersih dari selera pemenang atau 
pecundang. Pemangku kepentingan perlu menimbang pengalaman dengan 
teori atau dasar yang lebih prinsipil dan sistematik.

Artikel ini mencoba menjelaskan SARA dalam pemilu dan 
demokrasi. Perlu disadari, penerimaan SARA merupakan konsekuensi 
demokrasi. Larangan SARA dalam pemilu di sebagian regulasi 
menggambarkan belum tuntasnya Indonesia menerapkan demokrasi 
yang inklusif. Pengertian dan penerapanan kampanye yang bermasalah 
pun menambah ketaksesuaian penyikapan eksistensi SARA dalam pesta 
demokrasi. Semua permasalahan menyatu sebagai kompleksitas di tengah 
sistem pemilu yang tak mendukung Indonesia dengan keragamannya 
untuk berdemokrasi secara sehat.

SARA dalam pesta demokrasi harus dikelola berdasarkan 
pendekatan kepemiluan yang demokratis. Solusi yang coba ditawarkan 
bukan untuk meniadakan keragaman dalam pesta demokrasi melainkan 
untuk membuat pemilu semakin memenuhi prinsip kebebasan dan keadilan 
54  https://www.change.org/p/lukmanedy-hm-larang-penggunaan-sara-sbg-materi-kampanye-

tjahjo-kumolo 
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(free and fair).

Keragaman identitas ada terlebih dulu dibanding negara demokrasi. 
SARA dalam masyarakat pun bagian dari pembentukan negara yang 
secara keterwakilan menyetujui pilihan berdemokrasi. Sehingga, memilih 
demokrasi bukan untuk meniadakan keragaman beserta ekspresinya 
melainkan untuk menyediakan ruang tampungnya.

 Indonesia dengan representasi segala ragam SARA sudah memilih 
demokrasi. Tata kelola politik Indonesia bukan berasal dari identitas 
komunal tertentu. Kita tentu sepakat, keistimewaan Indonesia terletak 
pada kemajemukannya. “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai slogan yang 
dicengkeram Garuda merupakan simbolisasi realitas segala perbedaan 
yang diikat satu kata, Indonesia. Demokrasi Indonesia seiring dengan 
identitas kebangsaan yang berarti pelampaun terhadap yang mayoritas/
minoritas, asli/baru, bahkan yang bermula/pendatang.

Benjamin Reilly dalam “Democracy and Diversity” pun 
menempatkan kompleksitas Indonesia itu. Keragaman warga dalam negara 
kepulauan nusantara tak hanya terkompleks di Asia Tenggara tapi juga 
di dunia dalam konteks kontemporer ini.55 Dan dalam demokrasi, ragam 
identitas SARA tak hanya penting secara antropologis tapi juga politik.56 
Demokrasi dan SARA berinteraksi dalam keterlibatan antarindividu yang 
diikat secara komunal menyertakan akumulasi suara dalam pemilu.

 Pippa Norris dalam “Driving Democracy” mengatakan, setelah 
negara	lepas	dari	konflik	besar	identitas	atau	rezim	otoritarian,	reformasi	
kelembagaan dilakukan untuk memfasilitasi rezim demokratis. Tujuannya 
untuk menghasilkan kehidupan dan perdamaian abadi ragam identitas 
dalam kehidupan bernegara.57  

Kesinkronan SARA dalam demokrasi tak lepas dari karakter 
kebebasan inklusif demokrasi. Dibanding “krasi” lainnya, demokrasi jauh 
lebih mungkin menampung keragaman SARA. Kerajaan meninggikan 
identitas keluarga raja. Teokrasi melebihkan kedudukan pemuka agama dan 
kaum agama tertentu. Aristokrasi memposisikan warga yang memenuhi 
55  Reilly, Benjamin (2006: 14), Democracy and Diversity: Political Engineering in The Asia-

Pasific, New York: Oxford University Press Inc.
56  Ibid (49)
57  Norris, Pippa (2008: xi), Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work? Cambridge: 

University of Cambridge.
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persyaratan tertentu lebih tinggi dibanding warga lainnya. Artinya, hanya 
dalam demokrasi ragam identitas SARA diposisikan setara semuanya, 
tanpa terkecuali.

 Pemilu, sebagai jalan mencapai kekuasaan, dalam demokrasi harus 
menjamin itu. Pemilu adalah syariat bagi keyakinan yang terus diaktualkan 
setelah bersyahadat terhadap demokrasi. Berdasar konstitusi demokratis, 
regulasi pemilu hendaknya dirumuskan dan diimplementasikan untuk 
menampung ragam identitas berkontestasi. Sehingga politik SARA 
merupakan konsekuensi pengupayaan utuh pemilu demokratis.

Tapi pemilu Indonesia belum utuh menerapkan nilai-nilai kesetaraan 
SARA demokrasi. Di sejumlah daerah, atas nama otonomi, suatu identitas 
SARA dilegalkan sedangkan identitas SARA lainnya dilarang. Keadaan ini 
biasa disebut sebagai diskriminasi SARA melalui demokrasi prosedural.

Di Aceh, misalnya. Pencalonan kepala daerah dalam prakteknya 
mengharuskan syarat “orang Aceh” dan “bisa membaca Al-Quran”. Dua 
syarat ini menjadikan identitas Aceh dan Islam/muslim ditempatkan sebagai 
identitas legal dalam pencalonan sedangkan identitas lainnya ilegal. Orang 
bersuku Jawa, Sunda, Minang, atau lainnya meski sudah ber-KTP warga 
provinsi Aceh, sangat mungkin menerima penolakan jika mencalonkan. 
Orang Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, atau agama lainnya pun tak 
bisa mencalonkan. 

Padahal UU No.10/2015, sebagai undang-undang nasional 
penyelenggaraan pilkada, tak menyertakan identitas SARA tertentu 
sebagai syarat pencalonan. Pilkada merupakan pemilihan pemimpin daerah 
yang sejatinya menjadi demokratis jika tak menyertakan syarat suku atau 
agama tertentu kendati sebagai mayoritas. Bisa juga dimaknai sebagai 
diskriminasi SARA dalam syarat pencalonan adalah soal usia minimal 
yang tak memungkinkan golongan pemuda (warga usia 16 sampai 30 
tahun) mencalonkan, apalagi terpilih jadi kepala daerah.

Tapi kemudian, UU No.11/2006 menyertakan identitas SARA 
sebagai persyaratan calon. Dalam Pasal 67 Ayat (3) bertuliskan, calon 
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota 
harus memenuhi persyaratan b. menjalankan syari’at agamanya, dan j. 
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
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Tak ada istilah “orang Islam” dan “orang Aceh” dalam persyaratan 
itu. Tapi syarat b dan j merupakan syarat kekhususan yang pemaknaannya 
adalah pencalonan pilkada di Aceh hanya diperuntukan warga ber-KTP 
Aceh, beragama Islam, dan “asli” Aceh. Pasal 66 Ayat (6) UU No.11/2006 
bertuliskan, tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan diatur oleh Komisi 
Independen Pemilihan (KIP) dengan berpedoman pada Qanun.58 Sehingga, 
posisi Qanun dalam prakteknya lebih tinggi dari pada umumnya undang-
undang.

Pun begitu dengan regulasi di Pilkada Papua. UU No.21/2001 
tentang Otonomi Khusus Papua hanya menuliskan “orang asli Papua” 
hanya untuk Pilkada provinsi, tidak untuk Pilkada kabupaten/kota. Oleh 
pihak yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua, KPU diminta 
mencantumkan “orang asli Papua” sebagai syarat calon kepala daerah 
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).59

Untuk aspirasi ini, KPU relatif tak lebih terbebani dibanding “orang 
Aceh” di Pilkada Aceh. Permintaan “orang asli Papua” dituliskan sebagai 
syarat pencalonan Pilkada kabupaten/kota di PKPU sudah ditentang 
Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga KPU merujuk pada sifat Putusan 
MK yang menutup dan mengikat.

Apa yang terjadi di Aceh dan Papua merupakan bagian dari proses 
demokrasi yang mencari bentuk menuju nilai (value) keidealannya. Di 
awal penerapan demokrasi Amerika Serikat pun, hak politik hanya untuk 
lelaki, kulit putih, dan pemilik tanah. Tapi nilai kebebasan demokrasi 
menyertakan koreksi keadilan.60 Harus orang Aceh atau orang Papua dalam 
perwujudan hak politik lokal merupakan proses kesetimbangan bersifat 
sementara.	Tujuan	mengurangi	konflik	fisik	dalam	mencapai	kekuasaan	di	
Aceh dan Papua pun merupakan bagian dari tujuan demokrasi. 

Selain pelarangan identitas luar Aceh dan Papua di dua provinsi 
khusus itu, ragam identitas SARA dibolehkan dalam pilkada. Istilah SARA 
sendiri ada dalam UU No.8/2015 Pasal 69 bagian b. Di sini dituliskan 
dalam kampanye dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, 

58	 	 Hafidz	 Masykuruddin,	 Maharddhika,	 Sadikin	 Usep	 Hasan	 (2017:	 140),	 Penyelenggaraan 
Pilkada Serentak 2015 dan 2017, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

59  Ibid (141)
60  Holden, Matthew JR (2006: 179), Exclusion, Inclusion, and Political Institutions, New York: 

Oxford University Press.
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golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon 
Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai 
Politik.

Berdasar UU No.8/2015 Pasal 69 bagian b, hal terkait SARA 
dalam kampanye menjadi terlarang jika, mengandung unsur penghinaan. 
Selebihnya, SARA diperbolehkan dalam pemilu. Peserta pemilu dan 
tim pemenangan bisa menggunakan dasar SARA dalam berkampanye. 
Pemilih pun berhak menjadikan SARA sebagai dasar menentukan pilihan. 
Setelah menjelaskan SARA dalam regulasi pemilu, perlu juga menjelaskan 
pengertian “kampanye”. UU No.1/2015 tak mengalami perubahan pada 
revisi pertama (UU No.8/2015) dan kedua (UU No.10/2016) dalam 
mengartikan “kampanye”. Redaksi pengertiannya masih menjelaskan 
kampanye sebagai kegiatan yang memenuhi semua unsur-unsur kampanye 
secara akumulatif. 

UU No.1/2015 mengartikan kampanye pada Bab I Ketentuan 
Umum Pasal 1. Kampanye melalui Nomor 21 diartikan, kegiatan untuk 
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon 
Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Pengertian kampanye itu sering menjadi sebab ketakpastian hukum 
pemilu. Saat peserta pemilu melanggar ruang dan waktu berkampanye, 
pelanggar selalu berkilah dengan menggunakan dasar akumulatif unsur 
pengertian kampanye. Pelaporan dan tindak lanjut penegakan hukum 
pemilu sering bertepuk sebelah tangan karena kesimpulannya berdasar 
pada pengertian akumulatif kampanye. 

Penyelenggara pemilu di Pilkada serentak menggunakan ruang 
kewenangannya membuat peraturan pelaksana pemilu untuk menguatkan 
kepastian hukum kampanye. Melalui PKPU No.7/2015, No.12/2016, dan 
No.13/2016, KPU melakukan terobosan dengan mengartikan kampanye 
tanpa harus akumulatif. Peraturan ini pun seiring dengan Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) melalui Peraturan Bawaslu No.10/2015. Semua 
peraturan ini menambahkan kata atau (/) dalam pengertian kampanye 
sehingga kegiatan bisa dinilai kampanye tanpa harus memenuhi semua 
unsur-unsur kampanye secara akumulatif.
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Redaksi pengertian kampanye dalam semua peraturan: Kampanye 
Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan 
visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang 
bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Terobosan KPU dan 
Bawaslu ini penting diapresiasi dan dipahami bersama. 61

Kesepamahaman itu harus diperluas ke banyak pihak dan 
dikonkretkan bentuknya. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara pemilu penting menyepakati segala bentuk aktivitas 
yang masuk pengertian kampanye. Kesepakatan konkret ketiganya perlu 
disampaikan kepada pasangan calon serta tim suksesnya untuk ditaati. Setiap 
pemilu sebelum Pilkada serentak, ketakjelasan kampanye cenderung tak 
dipermasalahkan paslon beserta partai pengusung dan tim sukses. Semua 
lebih memanfaatkan celah dari sempitnya makna kampanye akumulatif 
yang semakin sumir menyertakan perbedaan pendapat antarpenyelenggara 
pemilu.

Lalu bagaimana jika kampanye ada dalam materi khotbah? 
Jawabannya, regulasi tak mempermasalahkan materi khotbah. Menjadi 
bermasalah hukum, jika materi khotbah berisi kampanye disampaikan di 
tempat ibadah atau tempat pendidikan. UU No.8/2015 Pasal 69 huruf i 
bertuliskan, dalam kampanye dilarang: menggunakan tempat ibadah dan 
tempat pendidikan.62

Undang-undang pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah 
ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris 
Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga, larangan dalam 
kampanye Pilkada 2017 tetap merujuk pada revisi pertama, UU No.8/2015. 
Ketentuan huruf i berbunyi, melarang penggunaan tempat ibadah untuk 
berkampanye.

Bagian Penjelasan UU No.8/2015 tak menjelaskan “tempat ibadah” 
seperti apa yang dilarang digunakan untuk kampanye. Penjelasan Pasal 
69 ketentuan huruf i cuma bertuliskan, “cukup jelas”. Undang-undang 
pilkada berarti melarang semua tempat ibadah, tanpa kecuali. Di mana 
pun lokasinya, siapa pun pemiliknya, bagaimana pun bentuknya, tempat 
ibadah dilarang untuk kampanye. Titik.
61	 	Hafidz	Masykuruddin,	Maharddhika,	dan	Sadikin	Usep	Hasan	(2017:	239),	Penyelenggaraan 

Pilkada Serentak 2015 dan 2017, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
62  Ibid (241)
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Berarti, Pasal 69 menyamakan “tempat ibadah” pada ketentuan 
huruf i dengan fasilitas negara/Pemerintah daerah pada ketentuan huruf 
h. Sehingga, undang-undang pilkada mencampuradukan kepemilikan 
masyarakat dengan kepemilikan negara/Pemda. Semua masjid (/mushola), 
gereja, vihara, pura, dan tempat ibadah lainnya harus bersih dari kampanye 
sama halnya ruang rapat, aula, atau gedung serba guna milik negara/Pemda.

Padahal, tempat ibadah jauh lebih banyak yang dimiliki masyarakat 
dibanding milik negara/Pemda. Tempat ibadah plat hitam tersebar luas 
di luar area atau bangunan pemerintahan. Sedangkan tempat ibadah plat 
merah biasanya hanya ada di area atau bangunan milik Pemerintah.

Menyamakan ketentuan huruf i dengan ketentuan haruf h berarti 
melanjutkan sekulerisasi yang sesat. Di satu sisi, anggaran negara/daerah 
dialokasikan bagi kepentingan privat kelompok tertentu dalam bentuk 
penyediaan tempat ibadah. Di sisi lain, negara melalui regulasi pilkada 
memisahkan politik dari perbincangan publik umat beragama di dalam 
tempat ibadah.63

Jika negara melarang tempat ibadah plat hitam untuk kampanye, 
negara tak hanya mensekulerkan tempat ibadah tapi juga telah memaksa 
keyakinan(/tafsir) beragama. Di sini negara melalui regulasi publik, 
mengintervensi keyakinan. Negara menjadi diskriminatif karena menilai, 
pemeluk agama yang benar adalah yang membersihkan tempat ibadah 
dari kampanye politik, secara bersamaan negara menyalahkan sekaligus 
menghukum pemeluk agama yang berkampanye di tempat ibadah.

Intervensi negara terhadap keyakinan agama dan kewenangan 
tempat ibadah dalam masyarakat jelas tak relevan. Selain inkonstitusional, 
ketaatan beragama cenderung menempatkan kitab suci lebih tinggi dari 
konstitusi. Pelarangan kampanye di tempat ibadah berpotensi dilanggar 
sekaligus dibiarkan. Dampaknya, pilkada bukan hanya kehilangan tindak 
tegas penegakan hukum tapi juga akan terus diganggu pada pelaporan 
pelanggaran.

Tak sedikit individu/kelompok warga yang berkeyakinan, berpolitik 
merupakan bentuk kepedulian terhadap publik/umat. Sehingga, politik 
merupakan bagian dari keimanan. Karena berdasar iman, maka konsep 
keagamaan ditempatkan sebagai rujukan terluhur.
63  Sadikin, Usep Hasan (2016), Berkampanye di Tempat Ibadah, Jakarta: rumahpemilu.org.
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Keberagamaan tak hanya urusan relasi vertikal terhadap Tuhan 
tapi juga berdampak secara horizontal terhadap keluarga, masyarakat, dan 
negara. Agama diyakini bisa memberikan solusi permasalahan diri dan 
keluarga sekaligus permasalahan publik dalam masyarakat dan negara.

Pada konsepsi itu, membincangkan aspek publik para pejabat 
publik merupakan kebutuhan. Sewajarnya jamaat dalam tempat ibadah 
membincangkan kepentingan publik, termasuk memilih kepala daerah. 
Kriteria kepala daerah tentu tak bisa dilepaskan.

Tempat ibadah menjadi pilihan tempat pemeluk agama menyertakan 
kolektivitasnya untuk menetapkan kriteria kepala daerah. Bisa jadi, kriteria 
menekankan pada kualitas jejak rekam yang baik seperti antikorupsi. Bisa 
juga, perbincangan mengarah pada kriteria kualitas jejak rekam sekaligus 
kriteria seiman. Sehingga, wajar jika di dalam tempat ibadah ada himbauan 
yang secara langsung/tak langsung memilih kandidat tertentu. Menjadi tak 
wajar (dan harus dihukum) jika himbauan menyertakan dan menganjurkan 
pemaksaan juga kekerasaan.

Adalah tugas penyelenggara pemilu merinci ketentuan undang-
undang menjadi peraturan yang lebih prospek dijalankan. UU No.8/2015 
Pasal 69 ketentuan huruf i yang melarang tempat ibadah digunakan 
kampanye menjadi relevan dijalankan jika dikaitkan ketentuan huruf h. 
Artinya, dilarang/diperbolehkan-nya tempat ibadah untuk kampanye 
berkait kepemilikan negara/Pemda. Tempat ibadah milik Pemerintah, 
dilarang untuk kampanye. Tempat ibadah milik masyarakat, boleh untuk 
kampanye.

Jika peraturan penyelenggara pemilu tak mengaitkan ketentuan 
huruf h dan huruf i, pemilu jujur dan adil sebagai buah Reformasi kembali 
melanjutkan sandiwara kehidupan antar-SARA. Identitas SARA cenderung 
bersikap dua muka. Secara pengakuan menerima semua ragam identitas 
seperti penerimaan terhadap identitas yang melekat tapi diam-diam 
berkonsolidasi dalam kelompok berdasar klaim eksklusivisme identitas. 
Konflik	tak	disalurkan	bebas-terbuka	tapi	dipendam	sehingga	berpotensi	
meledak, menghancurkan demokrasi.

Permasalahan SARA berkelindan juga dengan belum jernihnya 
para	pihak	memahami	“kampanye	fitnah”.	Kampanye	fitnah	penting	lebih	



83

dipopulerkan untuk mengganti penggunaan istilah “kampanye hitam”. 
Alasannya, pertama, selain langsung menjelaskan maksud bentuk tindakan 
terlarang,	kata	“fitnah”	pun	tertuang	dalam	regulasi.	Baik	di	regulasi	umum	
dan	pemilu,	fitnah	merupakan	tindakan	yang	dilarang.64

Kedua, kata “hitam” dalam “kampanye hitam” telah salah diartikan. 
Selama ini “hitam” diartikan sebagai sesuatu yang buruk seiring kekeliruan 
penggunaan istilah “pengusaha/konglomerat hitam”. 

 Padahal hitam merupakan jenis warna yang netral nilai. Memaknai 
hitam sebagai yang buruk merupakan agitasi layaknya iklan kecantikan. 
Banyak produk kosmetik pemutih selama ini telah memposisikan warna 
hitam kulit atau wajah sebagai keadaan yang buruk. Dampak kultural 
pelanggengan pemaknaan dikotomi putih/hitam sebagai baik/buruk 
bertolak belakang dengan agenda hak asasi manusia dan kesetaraan dalam 
keragaman.

 Di Amerika Serikat misalnya, istilah “kampanye hitam” (black 
campaign) merupakan jargon kampanye untuk mengatasi diskriminasi 
rasial. Kampanye hitam untuk membuat masyarakat menerima warga kulit 
hitam layaknya sebagai warga negara. Hitam di sini bukanlah hal buruk 
melainkan identitas warga negara. Jika kita menjelek-jelekan kata hitam 
maka kita bisa dikenakan dugaan rasis atau diskriminatif.65

 Para pihak pun belum jernih memahami istilah “hate speech”. 
Ada kecenderungan semua pernyataan buruk bisa dinilai sebagai bentuk 
kebencian. Sehingga, kritik dan pendapat yang bersifat karikatur bisa 
dinilai sebagai bentuk kebencian. Dampaknya, kebebasan bicara berkurang 
signifikan.	 Ketakutan	 dinilai	 benci	 atau	 menjadi	 pribadi	 yang	 mudah	
melapor merupakan efek samping dari luasnya pemaknaan hate speech.

Padahal, ujaran yang termasuk hate speech harus menyertakan 
unsur kekerasan atau konsekuensi hilangnya hak warga. Artikel ini 
merekomendasikan mengubah istilah “ujaran kebencian” menjadi “ujaran 
kekerasan”. Istilah ini berarti ajakan kepada massa untuk melakukan 
kekerasan	fisik	atau	ancaman	kekerasan	fisik	terhadap	suatu	pihak	(individu	
atau kelompok). Dari pengertian ini kita bisa membedakan pernyataan/

64  UU No.1/2015, UU No.8/2015, dan KUH Pidana
65  Budijanto, Rohman (2014), “Istilah Kampanye Hitam yang Salah Kaprah”, Rubrik Bahasa 

Majalah Tempo Edisi Juni, Jakarta: Majalah Tempo.
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ujaran yang perlu dilaporkan atau ditindak sebagai bentuk pelanggaran 
pidana.

Dari pengertian itu kita bisa membedakan penyikapan terhadap 
pernyataan	“orang	kafir”,	“bunuh	kafir”,	dan	“orang	kafir	halal	darahnya”.	
Mengatakan	“orang	kafir”	bukan	ujaran	kekerasan	sehingga	tak	dipidana	
karena	 tak	 menyertakan	 ujaran	 kekerasan	 fisik	 baik	 ancaman	 ataupun	
ajakan untuk melakukan kekerasan. Sedangkan, mengatakan “bunuh 
kafir”,	dan	“orang	kafir	halal	darahnya”	termasuk	sebagai	ujaran	kekerasan	
harus dipidanakan sebagai bentuk kepastian dan ketegasan hukum.

Regulasi di Indonesia sudah menempatkan ujaran kekerasan 
sebagai hal yang bisa dipidanakan. Dalam UU No.1/2015 tentang Pilkada, 
Pasal 69 melarang kampanye dengan cara: huruf d. menggunakan 
kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan 
kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; huruf 
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil 
alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

Pasal 72 UU No.1/2015 menuliskan sanksi terhadap pelanggaran 
terhadap larangan Pasal 69 huruf d dan f adalah sesuai ketentuan peraturan 
dan perundang-undangan. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan 
merujuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 335 
ayat (1) bertuliskan: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang 
lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak 
menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu 
sendiri maupun orang lain.66 

Pun begitu dengan UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE). Pasal 45B berbunyi, setiap Orang yang dengan sengaja 
dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750 juta.

Di Pilkada DKI Jakarta, pemangku kepentingan pemilu sepertinya 
tak memahami hal tersebut. Sebagai gambaran, pelanggaran kampanye 
66  Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013
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di luar jadwal serta penyelewengan kewenangan dan fasilitas aparatur 
sipil Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan 
Seribu malah dijadikan kasus penistaan agama yang berakhir di jeruji 
besi.67 Sedangkan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq 
yang menyerukan “bunuh Ahok!” di ruang publik dalam demonstrasi, 
malah dibiarkan.68

Keadaan jadi semrawut di tengah sentimentilnya publik dan 
warganet. Segala perkataan soal SARA jika membuat tersinggung sebagian 
masyarakat bahkan seseorang bisa dilaporkan dan dipidanakan. Padahal 
ketersinggungan lebih soal rasa yang objektivitasnya tak perlu diukur. 
Jika disimpulkan menyinggung atau menghina SARA, mengapa ada 
masyarakat SARA lainnya yang tak tersinggung/terhina? Jangan-jangan 
permasalahannya ada di masyarakat Indonesia yang mudah tersinggung 
dan terhina.

Ketersediaan regulasi karet di luar pemilu menambah keadan 
semrawut pemilu  soal SARA. Selain KUH Pidana69, ada UU No.19/2016 
tentang ITE70 yang memperkuat semrawutnya jagad nyata dan maya. 
Juga ada UU No.40/2008 tentang Penghapusan Antidiskriminasi Ras dan 
Etnis. Karena regulasi ini, peserta dan pendukung di pemilu berpotensi 
jadi korban karena berpendapat dan mengkritik di ruang publik dan dunia 
maya. Pendapat tak enak atau kritik terhadap seseorang, kelompok, atau 
SARA bisa dimaknai menghina dan mencemarkan yang hukumannya 
penjara dan denda.

Pemilu sebetulnya relatif bersih dari regulasi karet. Sehingga, petisi 
di laman Change.com untuk memasukan pelarangan SARA dalam regulasi 
pemilu malah akan menambah regulasi karet di Indonesia. Melarang 
identitas SARA baik keterlibatan kelompok dan dalam kampanye 
bertentangan dengan sifat inklusivitas demokrasi. Larangan SARA pun 
menciptakan iklim partisipasi yang tak kondusif karena sifat karet regulasi.

Belum idealnya regulasi pemilu menampung SARA salah satunya 
berbentuk penyertaan sistem pemilu yang tak sesuai. Pada dasarnya, 
sistem pemilu mayoritas yang biasa diterapkan di pemilu eksekutif 
67  https://youtu.be/8hAZzCV7I3U 
68  https://youtu.be/xmkqFTBn3S8 
69  KUH Pidana Pasal 156, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 
70  UU No.19/2016 Pasal Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 45A Ayat (2) 
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memang berpotensi membelah massa. Sistem pemilu berkursi satu dalam 
satu daerah pemilihan mendorong pembentukan massa mayoritas. Sebab, 
kemenangan yang dibutuhkan adalah perolehan suara mayoritas (50%+1).

	 Kita	 refleksikan	 Pemilu	 Presiden	 Indonesia	 dengan	 Pemilu	
Presiden Amerika Serikat. Selalu, isu SARA berdasar kelompok mayoritas 
akan digunakan pemenangan raihan 50%+1 suara. Dari periode pemilu 
satu ke pemilu berikutnya, SARA tetap digunakan. Yang membedakan 
derajat sentimen dan polarisasi massanya. Di Indonesia paling tinggi saat 
Joko Widodo vs Prabowo Subianto. Di Amerika Serikat, tentu saja Donald 
Trump vs Hillary Clinton.

 Ian Budge dalam “Direct Democray” mengingatkan kritik yang 
ditujukan dalam pemilu bersistem mayoritas (50%+1). Selain dilupakannya 
eksistensi kelembagaan utama demokrasi seperti partai politik dan 
parlemen oleh publik, pemilu bersistem mayoritas akan menghadirkan 
tirani mayoritas. Sehingga, demokrasi langsung cenderungan bersifat 
otoritarian terhadap minoritas.71

 Ini sebab sistemik mengapa Pilkada DKI selalu terjadi pembelahan 
massa berdasar SARA. Sistem pemilu mayoritas Pilkada DKI dengan 
syarat keterpilihan 50%+1 mendorong kontestasi yang saling berhadapan. 
Jika Pilkada DKI pesertanya lebih dari dua pasangan calon, kemungkinan 
besar akan berlangsung dua putaran. Akhir kontestasi harus melalui 
pertarungan berhadapan langsung menyertakan massa kolosal di putaran 
kedua.

 Hingga 2017, DKI Jakarta sudah menyelenggarakan pemilihan 
gubernur langsung sebanyak tiga periode transisi pemerintahan. Semua 
kontestasi DKI 1 ini kuat menyertakan isu SARA.

Di 2007, pilkada langsung pertama DKI, “Islam Vs Bhinneka” 
menjadi narasi kontestasi Ibu Kota antara Adang Daradjatun-Dani Anwar 
yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 29.3% kursi DPRD 
DKI melawan Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung 70.7% kursi DPRD 
DKI melalui Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Kebangkitan Bansa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan 
71  Budge, Ian (2006: 596), Direct Democracy, Oxford Handbooks of Political Science, New York: 

Oxford.
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Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai 
Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), dll.

Di 2012, isu SARA digunakan lagi di Pilkada DKI. Dengan jumlah 
peserta enam pasangan calon, isu SARA belum muncul. Setelah hasil 
penghitungan suara putaran pertama tak ada peserta yang memperoleh 
suara 50%+1, pilkada dilanjutkan ke putaran dua antara Fauzi Bowo-
Nachrowi Ramli Vs Joko Widodo-Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. 
Dalam penentuan berhadap-hadapan ini isu SARA digunakan.

Di 2017, isu SARA menjadi meledak. Ahok sebagai petahana 
kepala daerah yang mencalonkan lagi sebagai calon gubernur mempunyai 
dua identitas minoritas, beragama Kristen dan beretnis Tionghoa. Dengan 
jumlah peserta tiga pasangan calon, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana 
Murni dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sudah 
memunculkan isu SARA berebut simpatik umat Islam untuk melawan 
Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Identitas SARA selalu menjadi pertimbangan mengubah-ubah 
elektabilitas peringkat pertama dan kedua. Partai politik beserta para 
pakar di musim pemilu sudah menghitung, siapa calon yang mempunyai 
elektabilitas tertinggi pertama dan kedua. Keduanya lah yang didorong 
menjadi calon yang saling berhadapan, bukan berpasangan. Pemilik 
elektabilitas tertinggi pertama dan kedua masing-masing tak mau dijadikan 
calon wakil eksekutif.

Dan perlu diingat, pada aspek keluwesan menampung ragam 
identitas, kampanye dalam penyelenggaraan pilkada lebih bertantangan. 
Pasalnya, identitas dalam SARA relatif lebih kuat jadi tuntutan aspirasi 
warga.  Logika suara mayoritas menjadi pemenang pemilu melahirkan 
kecenderungan suku, ras, agama, dan golongan mayoritas dijadikan 
identitas daerah dan pemimpinnya. Politik ketokohan, (dinasti) kekerabatan/
keluarga, dan keaslian sering seiring dengan kebutuhan dan kepercayaan 
masyarakat lokal terhadap kepemimpinan.

Dari tinggi potensi terbelahnya massa berdasar SARA dalam 
pilkada dan pemilu presiden, jelas bukan diatasi dengan pelarangan 
kampanye SARA dalam pemilu. Melarang SARA berarti pelarangan 
terhadap isi dalam ruang bebas demokrasi. Selain diskriminatif, melarang 
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SARA di pemilu pun sangat mungkin dibatalkan melalui judicial review di 
Mahkamah Konstitusi (MK).

Agar politik SARA terkelola dalam pemilu, pihak berkebijakan 
hendaknya didorong menerapkan pemilu serentak dalam perumusan 
undang-undang pemilu berikutnya. Yang dimaksud pemilu serentak di 
sini bukanlah yang sekarang tertuang dalam undang-undang pilkada dan 
undang-undang pemilu.

Pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungkan 
pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan 
khususnya	 tahap	 pemungutan	 suara.	 Tujuannya	 bukan	 semata	 efisiensi	
anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau 
menghindari pemerintahan terbelah (divided government) yang berwujud 
jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai 
yang mengusung presiden terpilih.72

Pemilu serentak merupakan jawaban masalah laten negara 
presidensial yang menganut sistem kepartaian multipartai. Scott 
Mainwaring, dalam Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: 
The Difficult Equation, yang diluncurkan September 1990, menilai 
kombinasi presidensial-multipartai berbahaya bagi stabilitas demokrasi. 
Ilmuwan politik University of Notre Dame ini merujuk bukti hasil 
penelitian di semua negara penganut presidensial-multipartai, sejak 
1930 hingga 1990.73 Mainwaring menegaskan, salah satu konsekuensi 
terpisahnya pemilihan eksekutif dan legislatif adalah presiden terpilih bisa 
berasal dari partai peraih suara kecil di parlemen.74

Konsep pemilu serentak dikenal di negara penganut sistem 
pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Sebab, dalam sistem ini, 
baik anggota legislatif maupun pemimpin eksekutif sama-sama dipilih 
melalui pemilu. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana 
pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pemimpin eksekutif 
(biasanya bernama perdana menteri). Sebab, parpol atau koalisi parpol 

72  Agustyati Khoirunnisa Nur, Mellaz August, dan Supriyanto Didik (2013: 27), Manata Ulang 
Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Jakarta: Yayasan Perludem.

73  Sadikin, Usep Hasan (2016: 130), “Menarik Kerah Keterwakilan Perempuan”, Jurnal Perludem 
Kodifikasi UU Pemilu, Jakarta: Yayasan Perludem.

74  Mainwaring, Scott (1990: 4), Presidentialism, Multiparty Systems, And Democracy: The 
Difficult Equation, Kellogg: Kellogg Institute.
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yang memenangi pemilu menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga 
bisa membentuk pemerintahan.

Penguatan presidensial sebagai tujuan pemilu serentak mempunyai 
dua wujud proses dan hasil. Pertama, efek tarikan mantel jauh lebih 
mungkin menghasilkan partai politik atau koalisi pengusung eksekutif 
terpilih sebagai partai mayoritas di parlemen. Sehingga, parlemen menjadi 
kondusif mendukung kerja pemerintahan.

Kedua, pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal 
menjawab kebuntuan periode tetap jabatan eksekutif yang dipilih langsung 
melalui pemilu. Pengalaman hasil Pemilu 2004, 2009, dan 2014 telah 
melahirkan ketakpuasan pemilih di tengah periode perintahan presiden 
terpilih. Pun begitu dengan kepala daerah hasil Pilkada Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Tapi ketakpuasan itu tak bisa jadi dasar memakzulkan 
eksekutif terpilih sehingga harus menunggu periode pemerintahan habis 
hingga pemilu berikutnya.

Pemilu serentak lokal yang hadir di tengah periode pemerintahan 
hasil pemilu serentak nasional bisa menjawab dua kebutuhan pemerintahan 
eksekutif yang dipilih langsung. Selain menjawab kebutuhan ketakpuasan 
pemilih terhadap pemerintahan nasional, pemilu serentak lokal pun bisa 
menjadi momen evaluasi politik. Pemerintahan nasional di awal periode 
didorong bekerja baik karena di tengah periode bisa kehilangan kekuasaan 
lokal dari pemilu serentak lokal. Pun begitu sebaliknya, hasil pemilu 
serentak lokal terdorong bekerja baik karena jika buruk bisa kehilangan 
posisi keterpilihan di pemilu nasional.

Pemilu serentak bisa mengelola SARA punya cukup penjelasan. 
Jika pemilu eksekutif dan legislatif digabungkan pemungutan suaranya, 
setiap partai politik berkepentingan mencalonkan peserta pemilu eksekutif. 
Setiap partai politik ingin memanfaatkan efek tarikan mantel (coattail 
effect) dari pemilu serentak.

Efek tarikan mantel ini penjelasannya, elektabilitas peserta pemilu 
eksekutif mempengaruhi elektabilitas partai politik yang mengusung 
peserta pemilu eksekutif bersangkutan. Sebagai contoh di Pemilu 2014, 
elektabilitas Jokowi menarik elektabilitas PDIP dan elektabilitas Prabowo 
menarik elektabilitas Gerindra.
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Di pemilu serentak efek tarikan mantel akan lebih kuat. Jika 
pemilih diberikan surat suara pemilu eksekutif dan pemilu partai politik 
secara bersamaan, kuat kecenderungan pemilih akan memilih partai 
politik yang mengusung peserta pemilu eksekutif yang dipilih. Biasanya, 
semakin dekat karakter peserta pemilu eksekutif dengan partai politik 
pengusungnya, elektabilitas partai politik tersebut akan semakin kuat.

Karena adanya kerja optimal efek tarikan mantel calon pemimpin 
eksekutif terhadap elektabilitas partai politik yang mengusungnya, 
kontestasi pemilu cenderung tak memikirkan politisasi SARA. Yang 
dipikirkan setiap partai adalah, siapa sosok calon pemimpin yang ingin 
diusung partai politik dan itu bisa mempengaruhi perolehan suara dan 
kursi bagi partai politik.

Lebih tampak, politisasi SARA dalam pilkada selama ini 
merupakan salah satu bentuk pragmatisme partai politik. Partai politik 
membiarkan kontestasi pilkada hanya diikuti calon tunggal. Ada partai yang 
mengedepankan nasionalisme bisa berubah jadi Islamis demi pemenangan 
calon. Dan ada sejumlah partai dengan ragam klaim ideologi bisa bersatu 
mengusung satu pasangan calon sehingga menjadi calon tunggal.

Melalui desain pemilu serentak, kontestasi pemilu beroposisi biner 
sangat mungkin dihindari. Sindrom Jokowi vs Prabowo, Ahok vs Anies, 
atau Islam vs Nasionalis bisa tak hadir. Sehingga, terbelahnya massa dalam 
pemilu dan pascapemilu memungkinkan diredam.

Sekretariat	Bersama	Kodifikasi	UU	Pemilu	 (Sekber	UU	Pemilu)	
telah merekomendasikan desain pemilu serentak nasional dan pemilu 
serentak lokal. Pemilu serentak nasional adalah penggabungan pemilu 
presiden-wakil presiden dengan pemilu DPR dan DPD dalam satu hari 
pemungutan suara. Selang dua atau dua setengah tahun, diselenggarakan 
pemilu serentak lokal yaitu, penggabungan pemilu gubernur-wakil 
gubernur dengan pemilu DPRD provinsi serta pemilu bupati-wakil bupati/
walikota-wakil walikota dengan pemilu DPRD kabupaten/kota dalam satu 
hari pemungutan suara.75

Salah satu hal mendasar dalam menerapkan konsep pemilu serentak 
Sekber UU Pemilu adalah menempatkan pilkada sebagai rezim pemilu. 
75	 	 Sekretariat	 Bersama	 Kodifikasi	 Undang-undang	 Pemilu	 (2016:	 73),	 Naksah Akademik 

Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Yayasan Perludem.
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Dengan begitu, UU Pilkada dimasukan dalam kitab UU Pemilu bersama 
UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. Jelas, pilkada 
merupakan rezim pemilu karena pilkada berasas pemilu: Luber dan Jurdil. 
Pilkada rezim pemilu pun karena layaknya pemilu pada umumnya yang 
diselenggara Komisi Pemilihan Umum.76

Untuk	memasukan	UU	Pilkada,	dikodifikasikan	dalam	UU	Pemilu,	
yang tercepat saat periode pemerintahan 2019-2024. Merujuk UU Pilkada 
10/2016 dan UU Pemilu pasca-Paripurna (21/8/2017), pemilihan langsung 
gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota 
seluru daerah tak disatukan dengan Pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/
kota.	Jika	UU	Pilkada	dikodifikasikan	dalam	UU	Pemilu,	pilkada	tak	hanya	
menjadi rezim pemilu tapi juga berpeluang menjadi bagian dari desian 
pemilu serentak nasional dan lokal.

76  Ibid (95)
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BAB V 
KESIMPULAN

 Konstitusi Indonesia Baru merupakan undang-undang dasar yang 
menyusun tata negara untuk Negara Republik Indonesia Serikat. Sesuai 
namanya, Indonesia dalam konstitusi ini berbentuk negara federal dan 
dipimpin oleh kepala negara yang bukan berasal dari kerajaan atau otoritas 
agama, yaitu presiden. Kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh 
anggota Senat yang mewakili negara bagian bernama Provinsi. Kepala 
pemerintah adalah perdana menteri. Sistem politik Indonesia dalam 
konstitusi ini pun jauh berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 
Negara Republik Indonesia hasil empat kali amandemen Reformasi. 
Sistem pemerintahannya bukan presidensial tapi parlementer tanpa pemilu 
eksekutif langsung. Sistem kepartaiannya ditulis secara tegas “multipartai”. 
Sistem kamar parlemennya menegaskan sistem bikameral dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan penduduk dan Dewan Perwakilan 
Daerah yang diubah menjadi Senat yang mewakili provinsi sebagai negara 
bagian. Sistem pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan sistem 
proporsional yang dievalusi tiga tahun kemudian melalui pemilu serentak 
provinsi untuk memilih Senat, Gubernur, dan anggota parlemen provinsi. 
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NASKAH RANCANGAN

Undang-Undang Dasar Indonesia Baru

PEMBUKAAN

Indonesia ialan ikatan spiritual dari kemajemukan yang berdasar lima nilai 
fundamental “Pancasila” yaitu kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, 
keterbukaan, dan keadilan. Negara Indonesia dibentuk untuk bersatu 
melindungi dan melayani hak asasi manusia warga negara. Segala 
ancaman, kekerasan, dan penjajahan terhadap nilai Pancasila dan hak asasi 
manusia merupakan musuh dari Indonesia. Keberadaan Indonesia menjadi 
bagian dari cita-cita kemanusiaan dunia untuk mewujudkan keberdayaan, 
kesejahteraan, dan perdamaian abadi.

BAB I. 

KETENTUAN DASAR DAN TATA KEKUASAAN NEGARA

Pasal 1. Nama, Bentuk Negara, dan Konstitusi

(1) Negara Indonesia secara konstitusional bernama Negara Republik 
Indonesia Serikat.

(2) Bentuk Negara Indonesia ialah negara federal yang terdiri dari 
sejumlah negara bagian berdaulat dengan nama Provinsi.

(3) Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia tiap diri warga 
negara Indonesia, tanpa kecuali.

(4) Konstitusi Indonesia ditetapkan dalam undang-undang dasar ini. 

Pasal 2. Warga Negara

(1) Warga negara Indonesia ialah seorang yang lahir, tumbuh, atau menetap 
setidaknya lima tahun di wilayah Indonesia yang menundukan dirinya 
di hadapan hukum Indonesia.
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(2) Seorang anak yang lahir dari salah satu atau sepasang orang tua 
berwarga negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan 
Indonesia dengan menundukan dirinya di hadapan hukum Indonesia 
melalui perwakilan orang tua saat usia anak atau langsung dirinya 
saat berusia dewasa.

(3) Kewarganegaraan Indonesia bisa berlaku ganda atau lebih dengan 
kewarganegaraan negara lain yang memberlakukan kewarganegaraan 
ganda atau lebih.

(4) Tidak seorang pun dapat melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya 
kecuali melalui pernyataan diri secara konstitusional.

(5) Ketentuan lain mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 3. Wilayah Indonesia

(1) Wilayah Indonesia terdiri dari tanah, laut, dan angkasa yang merupakan 
bentukan dari seluruh Provinsi.

(2) Perbatasan tiap Provinsi hasil kesepakatan sejumlah Provinsi yang 
besinggungan yang kesepakatannya bisa difasilitasi oleh Presiden 
sebagai kepala negara.

(3) Perbatasan Indonesia merupakan perbatasan yang menghubungkan 
wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain dan wilayah 
internasional lainnya.

(4) Perbatasan Indonesia tidak dapat diubah tanpa persetujuan Parlemen.
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BAB II.

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN

Pasal 4. Bendera Negara

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 5. Bahasa Negara

(1) Bahasa Negara dalam kehidupan bernegara di Indonesia ialah Bahasa 
Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara bersifat terbuka dan setara 
dalam kultur keragaman bahasa kebudayaan bangsa dan bahasa 
pergaulan internasional.

Pasal 6. Lambang Negara

(1) Lambang Negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
kemajemukan dalam persatuan, Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Pancasila ialah lima nilai fundamental Indonesia yang terdiri dari:

a. Kemanusiaan

b. Kesetaraan

c. Kemerdekaan

d. Keterbukaan

e. Keadilan

Pasal 7. Lagu Kebangsaan Negara

Lagu Kebangsaan Negara Indonesia ialah Indonesia Raya.
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BAB III.

DEMOKRASI

Pasal 8. Makna Demokrasi

Demokrasi bermakna kekuasaan negara dari, oleh, dan untuk rakyat 
dengan transisi kekuasaannya melalui Pemilu yang menempatkan tiap diri 
warga negara berhak pilih dengan nilai suara yang setara. 

Pasal 9. Pemisahan Kekuasaan

(1) Kekuasaan Indonesia dipisah dan berhubungan secara seimbang dan 
saling memeriksa dalam tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudisial. 

(2) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Parlemen yang terdiri dari 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

(3) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah yang terdiri dari 
Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintah dan Presiden sebagai 
Kepala Negara.

(4) Kekuasaan yudisial dijalankan oleh Kelembagaan Kehakiman yang 
terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10. Partai Politik

(1) Negara Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kemerdekaan, 
keragaman, dan kompetisi adil bagi partai politik.

(2) Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara warga negara 
dengan parlemen.

(3) Partai politik merupakan badan hukum partai politik yang berhak 
mengikuti pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Provinsi.

(4) Syarat pembentukan partai politik dan kepesertaannya di pemilu 
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bukan untuk membatasi kemerdekaan politik melainkan untuk 
pengakuannya sebagai subjek hukum.

(5) Ketentuan tambahan mengenai partai politik diatur lebih jauh dalam 
undang-undang.

BAB IV. 

SISTEM POLITIK

Pasal 11. Sistem Pemerintahan

(1) Sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan parlementer.

(2) Pimpinan pemerintahan terdiri dari Perdana Menteri dan Kepala 
Negara.

(3) Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintah serta sejumlah menterinya 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Presiden sebagai Kepala Negara dipilih oleh Senat.

Pasal 12. Sistem Kepartaian Dewan Perwakilan Rakyat

(1) Bentuk sistem kepartaian Dewan Perwakilan Rakyat adalah 
multipartai.

(2) Partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat mewakili 
penduduk dengan kelompoknya yang majemuk.

Pasal 13. Sistem Pemilu

(1) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan setiap lima tahun 
sekali.

(2) Pemilu Serentak  Provinsi diselenggarakan tiga tahun setelah Pemilu 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Pemilu Serentak Provinsi terdiri dari Pemilu Gubernur-Wakil 
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Gubernur dan Pemilu Dewan Perwakilan Provinsi. 

(4) Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur menggunakan sistem pluralitas 
dengan peserta:

a. pasangan calon yang diusung satu atau beberapa partai politik; 
dan 

b. pasangan calon perseorangan.

(5) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilu Dewan Perwakilan 
Provinsi menggunakan sistem pemilu proporsional dengan kepesertaan 
partai politik.

(6) Hasil Pemilu Serentak Provinsi membentuk lima wakil Provinsi untuk 
keanggotaan Senat dengan rincian:

a. Satu anggota yang merupakan Wakil Gubernur sebagai Kepala 
Provinsi.

b. Dua anggota yang merupakan dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Provinsi.

c. Dua tokoh masyarakat yang dipilih Gubernur sebagai Kepala 
Pemerintah Provinsi.  

(7) Sistem pemilu dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi 
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan 
kewenangan yang menjaga kenetralan imparsial dan keterbukaan 
setidaknya dalam hal:

a. Pengesahan pembentukan partai politik.

b. Pengesahan kepesertaan partai politik.

c. Penyusunan daftar pemilih.

d. Pembentukan daerah pemilihan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Provinsi.

(8) Ketentuan tambahan mengenai Pemilu diatur dalam undang-undang.
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BAB V.

LEMBAGA CABANG KEKUASAAN NEGARA

Pasal 14. Parlemen

(1) Parlemen Indonesia menjalankan fungsi perwakilan. 

(2) Parlemen Indonesia terdiri dari dua kamar perwakilan yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Senat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sebagai Parlemen Indonesia 
berkedudukan setara.

(4) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh lebih dari tiga 
kali lipat jumlah anggota Senat.

(5) Ketentuan tambahan mengenai Parlemen diatur dalam undang-
undang.

Pasal 15. Dewan Perwakilan Rakyat

(1) Dewan Perwakilan Rakyat ialah lembaga perwakilan kekuasaan 
legislatif Indonesia yang mewakili penduduk Provinsi.

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggambarkan 
proporsionalitas dari jumlah penduduk tiap Provinsi.

Pasal 16. Senat

(1) Senat ialah lembaga perwakilan kekuasaan legislatif yang mewakili 
wilayah provinsi.

(2) Jumlah anggota Senat merupakan gabungan keseluruhan dari 5 wakil 
tiap Provinsi.
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Pasal 17. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi

(1) Dewan Perwakilan Provinsi ialah lembaga perwakilan kekuasaan 
legislatif provinsi yang mewakili penduduk Provinsi.

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Provinsi ditentukan oleh 
kedaulatan tiap Provinsi yang menggambarkan proporsionalitas dari 
jumlah penduduk tiap Provinisi.

Pasal 18. Pemerintah

(1) Kepala Pemerintah adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat.

(2) Pemilihan Perdana Menteri dilakukan kembali ketika:

a. Hasil Pemilu terakhir kembali membentuk keanggotaan Dewan 
Perwakilan Rakyat; atau

b. Di tengah periode menjabat Perdana Menteri ada keinginan 
pergantian Perdana Menteri dari setengah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat; atau

c. Perdana Menteri berhalangan tetap. 

(3) Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih oleh Senat.

(4) Pemilihan Presiden dilakukan kembali ketika:

a. Hasil Pemilu Serentak Provinsi terakhir kembali membentuk 
keanggotaan Senat; atau

b. Presiden berhalangan tetap.  

(5) Ketentuan tambahan mengenai Pemerintah dan cara pemilihannya 
diatur dalam undang-undang.

Pasal 19. Lembaga Kehakiman

(1) Lembaga Kehakiman Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi.
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(2) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi merupakan kekuasaan 
yudisal yang merdeka.

(3) Ketentuan tambahan mengenai Lembaga Kehakiman Indonesia diatur 
dalam undang-undang.

BAB. VI.

KEWENANGAN LEMBAGA CABANG KEKUASAAN NEGARA

Pasal 20. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam fungsi 
perwakilan adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan 
menindaklanjuti aspirasi rakyat.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam fungsi 
legislasi:

a. Menyusun program legislasi Indonesia per tahun yang terdiri 
dari sejumlah rancangan undang-undang.

b. Membahas rancangan undang-undang dalam kamar Dewan 
Perwakilan Rakyat.

c. Menyampaikan hasil akhir rancangan undang-undang kepada 
Senat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam fungsi 
pengawasan:

a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang, penggunaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan Pemerintah.

b. Memilih anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Menerima dan membahas laporan Badan Pemeriksa Keuangan 
mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
Perdana Menteri menyertai jajaran dan hierarkinya.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam fungsi 
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anggaran:

a. Memberikan persetujuan dalam bentuk undang-undang 
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan 
Perdana Menteri.

b. Menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam 
bentuk evaluasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara oleh Perdana Menteri untuk dijadikan pertimbangan 
Perdana Menteri dalam merancang anggaran pendapatan dan 
belanja negara berikutnya.

c. Bersama Senat memberikan persetujuan terhadap 
pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian 
yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait 
dengan beban keuangan negara.

(5) Kewenangan dan ketentuan tambahan mengenai Senat diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 21. Kewenangan Senat

(1) Senat memiliki kewenangan dalam fungsi perwakilan wilayah adalah 
menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi Provinsi.

(2) Senat memiliki kewenangan dalam fungsi legislasi:

a. Menyetujui atau menolak program legislasi Indonesia 
per tahun dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. Menyetujui atau menolak sebagian atau keseluruhan 
suatu rancangan undang-undang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat.

c. Menyampaikan aspirasi Provinsi dalam proses 
menyetujui atau menolak terhadap rancangan undang-
undang dari Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Penolakan Senat yang berkelanjutan terhadap program 
legislasi atau rancangan undang-undang dari Dewan 
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Perwakilan Rakyat bisa diakhiri oleh Presiden dengan 
pilihan menolak atau menerima. 

(3) Senat memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan:

a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang, penggunaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara, serta 
kebijakan Presiden.

b. Menerima dan membahas laporan Badan Pemeriksa 
Keuangan mengenai penggunaan anggaran pendapatan 
dan belanja negara oleh Presiden menyertai jajaran 
dan hierarkinya.

(4) Senat memiliki kewenangan dalam fungsi anggaran:

a. Memberikan persetujuan dalam bentuk undang-undang 
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diajukan Presiden.

b. Menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan 
dalam bentuk evaluasi penggunaan anggaran oleh Presiden 
untuk dijadikan pertimbangan Presiden dalam merancang 
anggaran pendapatan dan belanja negara berikutnya.

c. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat memberikan 
persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara 
maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi 
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 
negara.

(5) Kewenangan dan ketentuan tambahan mengenai Senat diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 22. Kewenangan Perdana Menteri

Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah berwenang:

a. Menyusun dan mengajukan anggaran pendapatan dan belanja negara 
ke Parlemen.
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b. Membuat kebijakan berdasar undang-undang.

c. Mengusul nama-nama calon menteri dalam pergantian menteri.

d. Kewenangan dan ketentuan tambahan mengenai Perdana Menteri 
diatur dalam undang-undang.

Pasal 23. Kewenangan Presiden

Presiden sebagai kepala negara berwenang:

a. Menyusun dan mengajukan anggaran keamanan dan hubungan luar 
negeri ke Senat.

b. Membuat kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri berdasar 
undang-undang.

c. Memimpin	penyelesaian	konflik	Provinsi	satu	dengan	Provinsi	lainnya.

d. Kewenangan dan ketentuan tambahan mengenai Presiden diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 24. Kewenangan Mahkamah Agung 

(1) Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan yudisial yang merdeka 
dengan hierarki lembaga peradilan.

(2) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang.

(3) Putusan	Mahkamah	Agung	bersifat	final	dan	mengikat.

(4) Hakim Agung harus memiliki kualitas keilmuwan yang diakui publik 
serta tinggi integritas juga tidak rangkap jabatan.

(5) Jumlah Hakim Agung ditentukan Mahkamah Agung berdasar 
kebutuhan kewenangan dan hierarki lembaga peradilan.

(6) Hakim Agung diseleksi secara terbuka dan partisipatif melalui 
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kepanitiaan bentukan Mahkamah Agung.

(7) Hasil seleksi Hakim Agung menyertakan persetujuan Senat dengan 
kewenangan menolak yang kebuntuannya diselesaikan oleh Presiden.

(8) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim 
Agung.

(9) Kewenangan dan ketentuan tambahan Mahkamah Agung diatur dalam 
undang-undang. 

Pasal 25. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

(1) Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan yudisial yang 
merdeka melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap 
undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang 
kewenangannya diatur undang-undang dasar, dan memutus sengketa 
hasil pemilihan umum.

(2) Putusan	Mahkamah	Konstitusi	bersifat	final	dan	mengikat.

(3) Mahkamah konstitusi berjumlah sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Parlemen, 
dan tiga orang oleh Presiden. 

(4) Seleksi hakim konstitusi dari oleh Mahkamah Agung, Parlemen, dan 
Presiden dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki kualitas keilmuwan yang diakui 
publik serta tinggi integritas juga tidak rangkap jabatan.

(6) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
hakim konstitusi.

(7) Ketentuan tambahan tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam 
undang-undang.
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BAB VII.

PROVINSI SEBAGAI NEGARA BAGIAN

Pasal 26. Keberadaan dan Administrasi Provinsi

(1) Indonesia terdiri dari sejumlah Provinsi dengan administrasi 
pemerintahan berdaulat.

(2) Pimpinan pemerintahan terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur secara berpasangan dipilih lansung 
melalui Pemilu.

(4) Gubernur ialah Kepala Pemerintah Provinsi yang memimpin 
pemerintahan Provinsi.

(5) Wakil Gubernur terpilih ialah Kepala Provinsi yang menjalankan 
hubungan luar Provinsi sebagai Senat.

(6) Gubernur terpilih langsung memilih dua tokoh masyarakat menjadi 
anggota Senat mewakili wilayah Provinsi.

(7) Negara bagian berhak memungut pajak berdasar prinsip-prinsip umum 
yang mengatur kewajiban pajak dan alasan pajak serta pemulihan 
hukum yang tersedia untuk warga atau badan yang bertanggung jawab 
atas perpajakan yang ditetapkan dalam undang-undang.

(8) Ketentuan tambahan mengenai Provinsi diatur dalam undang-undang.

BAB VIII.

HAK DAN KEMERDEKAAN DASAR

Pasal 27. Kesetaraan

(1) Setiap warga negara sama dan setara di hadapan hukum.

(2) Dalam penyelenggaraan negara, tidak satu pun warga negara 
diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin, gender, usia, 
keadaan	fisik,	 asal,	 bahasa,	 agama,	keyakinan,	kelas	 ekonomi,	 atau	
pilihan politik.
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(3) Jika latar belakang dalam ayat (2) ada yang mengalami perlakuan 
diskriminatif berhak melakukan kampanye, sosialisasi, bahkan proses 
pendidikan	afirmatif	untuk	mencapai	kesetaraan	dan	menghilangkan	
diskriminasi.

(4) Anak-anak harus diperlakukan sama dan tiap dirinya diizinkan untuk 
mempengaruhi hal-hal yang relevan sesuai tingkat perkembangan 
anak.

Pasal 28. Hak Hidup dan Kedaulatan Tubuh

(1) Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh ada 
yang mengintervensi kedaulatan hidupnya.

(2) Setiap warga negara memiliki kedaulatan tubuh dalam berekspresi 
dan beraktivitas.

(3) Negara tidak boleh menghukum mati warga negara.

(4) Negara tidak boleh menghukum tubuh warga negara melalui kekerasan 
atau penyiksaan tubuh warga.

Pasal 29. Hak Kebebasan Bergerak

(1) Warga negara Indonesia dan warga negara lain yang tinggal secara 
legal di Indonesia memiliki hak untuk bebas bergerak di dalam negeri 
dan memilih tempat tinggal.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan Indonesia untuk 
menetap di negara lain dengan atau tanpa kembali ke Indonesia yang 
semua ini tidak menghilangkan status kewarganegaraan Indonesia 
kecuali diinginkan warga bersangkutan. 

(3) Setiap warga negara lain berhak masuk ke wilayah Indonesia untuk 
menetap sementara atau selamanya dengan kejelasan kegiatan dan 
tujuan.

(4) Jika warga negara Indonesia dan luar negeri melakukan kejahatan di 
wilayah Indonesia maka akan kehilangan hak kebebasan bergerak 
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sampai menyelesaikan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

(5) Ketentuan tambahan mengenai hak kebebasan bergerak diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 30. Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

(1) Negara menjamin hak privasi kehidupan pribadi setiap warga, 
kehormatan, dan kerahasiaan ruang pribadi.

(2) Kerahasiaan tidak dapat diganggu gugat bagi komunikasi 
korespondensi, telepon, elektronik, internet, dan media komunikasi 
pribadi lainnya.

(3) Langkah-langkah melanggar hak privasi dan perlindungan data 
pribadi untuk tujuan menjamin hak-hak dasar dan kebebasan atau 
untuk investigasi kejahatan, dapat dilakukan dengan jaminan Undang-
Undang.

(4) Ketentuan yang dimaskud dalam ayat (4) harus dimaknai secara 
konstitusional sebagai kesewenangan negara terhadap warga yang 
terpaksa dipilih dan lebih baik dihindari.

(5) Ketentuan tembahan mengenai hak privasi dan perlindungan data 
pribadi diatur dalam undang-undang.

Pasal 31. Hak Kebebasan Berkeyakinan

(1) Setiap warga negara memiliki kebebasan berkeyakinan dalam 
beragama atau bentuk keyakinan apapun.

(2) Batasan setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya adalah 
saat menghilangkan hak warga negara lain.
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Pasal 32. Hak Kebebasan Informasi Publik

(1) Setiap warga negara mempunyai hak kebebasan informasi publik 
dengan mengaksesnya dalam bentuk menerima, mendapatkan, 
mempublikasikan, dan menyimpannya. 

(2) Hak kebebasan informasi publik beriringan dengan hak privasi dan 
perlindungan data pribadi.

(3) Ketentuan tembahan mengenai hak kebebasan informasi publik diatur 
dalam undang-undang.

Pasal 33. Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

(1) Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berkumpul tanpa izin 
dalam mengadakan pertemuan, berdiskusi, menyatakan pendapat, dan 
berdemonstrasi dengan kesadaran menjaga akses dan fasilitas publik 
serta kepemilikan barang pribadi.

(2) Setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat untuk membentuk 
organisasi tanpa izin, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, 
dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. 

(3) Ketentuan tambahan mengenai hak kebebasan berkumpul dan 
berserikat diatur dalam undang-undang.

Pasal 34. Hak Politik Berpartisipasi dalam Pemilu

(1) Setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia delapan 
belas tahun memiliki hak politik berpartisipasi dalam pemilu sebagai 
pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. 

(2) Setiap warga negara lain yang menetap permanen di wilayah Indonesia 
yang telah mencapai usia delapan belas tahun, memiliki hak untuk 
memilih dalam pemilu.
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Pasal 35. Hak Kepemilikan Barang dan Perlindungannya

(1) Setiap warga negara memiliki hak kepemilikan barang dan hak 
perlindungannya.

(2) Intervensi tanpa izin dan pengrusakan terhadap kepemilikan barang 
merupakan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana.

Pasal 36. Hak Pendidikan Keahlian Dasar

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan gratis pendidikan 
keahlian dasar. 

(2) Layanan pendidikan keahlian dasar diselenggarakan dengan 
paradigma inklusif yang merangkul ragam latar belakang warga 
negara, tanpa kecuali.

(3) Negara menjamin kebebasan ilmu pengetahuan, seni, dan olah raga.

Pasal 37. Hak Berbahasa dan Berbudaya

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di tengah ragam 
bahasa.

(2) Berbahasa Indonesia berarti juga terbuka dengan ragam bahasa lain, 
baik di dalam maupun di luar Indonesia. 

(3) Suku-suku tradisional, yang ada di wilayah Indonesia sebelum 
kemerdekaan 17 Agustus 1945, memiliki hak untuk mempertahankan 
dan mengembangkan bahasa dan budaya mereka sendiri.

(4) Negara menjamin hak setiap warga negara yang menggunakan bahasa 
isyarat dan orang yang membutuhkan bantuan penerjemahan atau 
terjemahan karena keadaan disabilitas.
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Pasal 38. Hak Bekerja dan Beraktivitas Komersial

(1) Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan atau menciptakan 
pekerjaan atau aktivitas komersial pilihannya. 

(2) Tidak ada warga negara diberhentikan dari pekerjaan atau 
diberhentikan aktivitas komersialnya tanpa alasan yang sah.

(3) Ketentuan tambahan mengenai hak bekerja dan beraktivitas komersial 
diatur dalam undang-undang keperdataan.

Pasal 39. Hak Keamanan

(1) Setiap warga negara akan dijamin oleh Undang-Undang hak atas 
subsistensi dasar jika terjadi pengangguran, sakit, dan cacat dan selama 
usia tua serta pada saat kelahiran anak atau hilangnya penyedia.

(2) Otoritas publik harus menjamin untuk semua orang, sebagaimana 
diatur secara lebih rinci oleh Undang-Undang, layanan sosial, 
kesehatan, dan medis yang memadai dan meningkatkan kesehatan 
populasi. 

(3) Otoritas publik harus mendukung keluarga dan orang lain yang 
bertanggung jawab untuk menyediakan bagi anak-anak sehingga 
mereka memiliki kemampuan untuk memastikan kesejahteraan dan 
perkembangan pribadi anak-anak.

Pasal 40. Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat

(1) Pengecualian sementara untuk hak-hak dasar dan kebebasan yang 
sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional serta 
Indonesia dianggap perlu dalam kasus serangan bersenjata terhadap 
Indonesia atau dalam hal situasi darurat lainnya, yang menimbulkan 
ancaman serius terhadap negara.

(2) Alasan pengecualian sementara akan ditetapkan oleh Undang-
Undang.

(3) Keputusan Pemerintah tentang pengecualian sementara harus tanpa 
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penundaan disampaikan kepada Parlemen untuk dipertimbangkan. 

(4) Parlemen dapat memutuskan keabsahan Keputusan tersebut.

Pasal 41. Tanggung Jawab Lingkungan

(1) Alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan, dan warisan Indonesia 
adalah tanggung jawab setiap orang.

(2) Otoritas publik harus berusaha untuk menjamin bagi setiap orang 
hak atas lingkungan yang sehat dan bagi semua orang kemungkinan 
untuk mempengaruhi keputusan yang menyangkut lingkungan hidup 
mereka sendiri.

BAB. IX

NEGARA HUKUM

Pasal 42. Kepastian Hukum Negara Hukum

(1) Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum.

(2) Konstitusi ialah hukum tertinggi kehidupan bernegara.

(3) Hukum menyertai hierarkinya merupakan norma utama dalam 
kehidupan bernegara.

(4) Hierarki hukum Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah:

a. Konstitusi

b. Undang-Undang Federal/Undang-Undang Provinsi

c. Peraturan Kelembagaan Federal/Peraturan Kelembagaan Provinsi
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Pasal 43. Perlindungan di Bawah Hukum

(1) Setiap warga negara memiliki hak untuk menyelesaikan kasusnya 
dengan tepat dan tanpa penundaan yang tidak semestinya oleh 
pengadilan hukum yang kompeten atau otoritas lainnya, serta 
memiliki keputusan yang berkaitan dengan hak atau kewajibannya 
yang ditinjau oleh pengadilan hukum atau organ independen lainnya 
untuk administrasi peradilan.

(2) Ketentuan mengenai publisitas persidangan, hak untuk didengar, 
hak untuk menerima keputusan yang beralasan dan hak untuk naik 
banding, serta jaminan lain dari persidangan yang adil dan tata 
pemerintahan yang baik harus ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 44. Prinsip Hukum Pidana

(1) Penghukuman pidana merupakan bentuk keterpaksaan negara 
merampas hak warga yang melakukan kejahatan.

(2) Penghukuman pidana fokus pada bentuk kejahatan berat: membunuh, 
kekerasan/ancaman	kekerasan	fisik/seksual/properti,	dan	korupsi.		

(3) Penghukuman pidana bagi kejahatan ringan merupakan langkah 
hukum terakhir. 

(4) Praduga tak bersalah harus diutamakan sebelum ada putusan 
pengadilan. 

(5) Kemurnian kemanusiaan kembali dimiliki warga menyerta hak-
haknya sebagai warga bagi pelaku kejahatan yang telah menyelesaikan 
hukuman berdasar putusan pengadilan.

(6) Ketentuan tambahan mengenai hukum pidana diatur dalam undang-
undang.
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BAB X.

KEUANGAN NEGARA

Pasal 45. Pajak dan Biaya Negara

(1) Pajak negara diatur oleh undang-undang, yang memuat ketentuan-
ketentuan dengan alasan kewajiban pajak dan jumlah pajak, serta 
ganti rugi hukum yang tersedia bagi orang atau badan yang dapat 
dikenakan pajak.

(2) Kriteria umum yang mengatur biaya yang akan dikenakan pada fungsi 
resmi, layanan dan kegiatan lain dari otoritas Negara dan pada jumlah 
biaya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pasal 46. Utang dan Garansi Negara

(1) Utang Negara harus didasarkan pada persetujuan Parlemen, yang 
menunjukkan tingkat maksimum utang baru atau total tingkat utang 
Negara.

(2) Keamanan Negara dan jaminan Negara dapat diberikan atas 
persetujuan Parlemen.

Pasal 47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(1) Parlemen memutuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 
satu tahun anggaran sekaligus. 

(2) Anggaran pendapatan dan belanja negara seputar kewenangan 
Perdana Menteri bisa diubah satu kali di tengah periode jabatan 
Perdana Menteri.

(3) Anggaran pendapatan dan belanja negara seputar kewenangan 
Presiden bisa diubah satu kali di tengah periode jabatan Presiden.

(4) Ketentuan tambahan mengenai anggaran pendapatan dan belanja 
negara Indonesia diatur dalam undang-undang.
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Pasal 48. Piutang Hukum dari Negara Kepada Pihak Swasta

Terlepas dari anggarannya, setiap orang memiliki hak untuk menagih 
piutang yang sah dari Negara.

Pasal 49. Badan Pemeriksa Keuangan

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Senat, dan Dewan Perwakilan Provinsi, sesuai 
dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

(4) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

(5) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

 

Pasal 50. Bank Indonesia

(1) Bank Indonesia bukanlah kelembagaan sentral.

(2) Bank Indonesia merupakan jaminan hukum terhadap sejumlah bank 
mandiri dari dalam dan luar negeri menyertakan produk perbankannya 
masing-masing, termasuk mata uang. 

(3) Jaminan hukum Bank Indonesia berbentuk undang-undang.

Pasal 51. Barang Publik dan Aset Negara

(1) Barang publik adalah barang yang menyangkut hidup orang banyak 
yang bersifat amat terbatas dan membutuhkan otoritas tertinggi untuk 
jaminan ketersediaan dan kepastian hukum.



122

(2) Bentuk barang publik yaitu tanah, laut, angkasa, keamanan, jaringan 
jalan, dan pendidikan kemampuan dasar. 

(3) Bentuk barang publik bisa bertambah berdasar undang-undang jika 
bentuk barang publik dalam ketentuan sebelumnya sudah dijamin 
keberadaan dan pelayanannya bagi publik.

(4) Ketentuan tambahan mengenai barang publik dan aset negara diatur 
dalam undang-undang.

BAB XI.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 52. Prinsip dan Partisipasi Internasional

(1) Prinsip hubungan internasional Indonesia adalah bebas dan terbuka.

(2) Indonesia berpartisipasi dalam hubungan dan kerjasama internasional 
untuk perlindungan kemanusiaan.

(3) Indonesia berpartisipasi dalam hubungan dan kerjasama internasional 
pun untuk keterbukaan ekonomi.

(4) Kebijakan luar negeri Indonesia dipimpin oleh Presiden Indonesia 
sebagai kepala negara melalui persetujuan Parlemen. 

(5) Presiden memutuskan masalah perang dan perdamaian, dengan 
persetujuan Parlemen.

(6) Ketentuan tambahan mengenai hubungan internasional diatur dalam 
undang-undang.
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BAB XII.

PENDIDIKAN

Pasal 53. Jaminan Pendidikan dan Keterlibatan Negara

(1) Negara di wilayahnya menjamin kemerdekaan keberadaan bentuk-
bentuk pendidikan mandiri dari masyarakat dalam dan luar negeri.

(2) Negara di wilayahnya menjamin kemerdekaan nilai-nilai yang 
diajarkan oleh keberadaan bentuk-bentuk pendidikan mandiri dari 
masyarakat dan luar negeri.

(3) Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan keahlian dasar 
tanpa menutup keberadaan atau keterlibatan pihak di luar negara.

(4) Ketentuan tambahan mengenai pendidikan diatur dalam undang-
undang.

BAB XIII. 

PERTAHANAN INDONESIA

Pasal 54. Sifat, Lembaga, dan Hak Mempertahankan

(1) Pertahanan Indonesia bersifat melindungi kemanusiaan serta 
kemerdekaan dan memusuhi penjajahan.

(2) Pertahanan Indonesia merupakan salah satu prioritas alasan berdiri 
dan berfungsinya Negara Indonesia.

(3) Pertahanan Indonesia dijalankan oleh lembaga Tentara Indonesia 
yang kewenangannya ada di tangan Presiden sebagai kepala negara 
melalui persetujuan Parlemen.

(4) Presiden dalam kepemimpinan pertahanan Indonesia berlaku 
panglima tertinggi yang berwenang sebagai pusat komando dan 
bisa menyerahkan tugasnya kepada warga negara Indonesia lainnya 
berdasar pertimbangan taktis, strategis, dan kemampuan.

(5) Setiap warga negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam membantu 
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pertahanan Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. 

(6) Ketentuan tambahan mengenai pertahanan Indonesia diatur lebih 
lanjtu dalam undang-undang.

BAB XIV

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 55. 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
dalam sidang Parlemen.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Parlemen 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
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ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

(1) Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia 
Baru ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
dengan sendirinya tergantikan.

(2) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 menjadi Undang-Undang Dasar Indonesia Baru diputuskan 
dalam Rapat Parlemen Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 30 Juni 2020 
Sidang Tahunan Parlemen Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tangal 17 Agustus 2024

(Footnotes)

1  https://www.corteelectoral.gub.uy/



126



2021

AC
AD

EM
IC

 C
O

N
STITU

TIO
N

AL D
R

AFTIN
G

 - N
ASKAH

 AKAD
EM

IK D
AR

I STH
I JEN

TER
A (TIM

 B)

N A S K A H A K A D E M I K
S E K O L A H T I N G G I H U K U M I N D O N E S I A J E N T E R A
( T I M B )

A C A D E M I C
C O N S T I T U T I O N A L
D R A F T I N G
2020
E v a l u a s i t e r h a d a p U n d a n g - U n d a n g D a s a r
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5

B A D A N P E N G K A J I A N M P R R I


	Cover STHI Jentera B satuan - Copy
	Buku Kondraft Universitas STHI Jentera (Tim B)
	Cover STHI Jentera B satuan

