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Latar Belakang: Sejak Perubahan UUD 1945, Indonesia 
telah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif, tiga 
kali pemilu presiden, dan tiga kali gelombang pilkada. 
Untuk menyelenggarakan ketiga jenis pemilu tersebut telah 
dikeluarkan 14 undang-undang (yang mengatur) pemilu, 4 di 
antaranya masih berlaku: UU No 42/2008, UU No 15/2011, 
UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. 
Penerapan 14 undang-undang tersebut telah menimbulkan 
tiga masalah besar dalam pembangunan demokrasi 
selama 15 tahun terakhir: kompleksitas pengaturan pemilu, 
kompleksitas penyelenggaraan pemilu, dan kompleksitas 
pemerintahan hasil pemilu.

Kompleksitas pengaturan pemilu ditandai oleh banyaknya 
undang-undang dan banyaknya gugatan peninjauan kembali 
(judicial review) atas semua jenis undang-undang pemilu. 
Kompleksitas penyelenggaraan pemilu terlihat dari banyaknya 
petugas, tingginya anggaran, besarnya volume dan varian 
surat suara, serta rumitnya teknis penghitungan suara. 
Sedangkan kompleksitas pemerintahan hasil pemilu tampak 
oleh banyaknya partai politik di parlemen, koalisi tidak 
berpola dan rapuh, serta terjadinya pemerintahan terbelah 
(divided government) secara horisontal dan pemerintahan 
terputus (unconnected government) secara vertikal. 
Pemerintahan jenis ini tidak hanya mengabaikan tuntutan 
publik, tetapi juga menyuburkan politik transaksional yang 
berujung pada korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan 
pejabat eksekutif. 

Untuk menyelesaikan tiga masalah besar tersebut 
perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif atas 
penyelenggaraan pemilu selama ini, mulai dari model 
pengaturan, manajemen penyelenggaraan, hingga format 
pemerintahan hasil pemilu. Ini demi penuntasan konsolidasi 
demokrasi sehingga kita tidak terjebak dalam masa transisi 
tiada henti. Langkah tersebut dapat menghindarkan model 
penataaan sistem politik tambal sulam dan pendekatan 
parsial, yang melihat pemilu legislatif, pemilu presiden, dan 
pilkada secara terpisah-pisah. Padahal ketiga jenis pemilu 

tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan karena hasilnya 
berupa orang-orang yang duduk di pemerintahan. Apalagi 
UUD 1945 menghendaki agar kedaulatan rakyat benar-
benar terwujud dalam proses pemerintahan dan pemilu 
menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif.

Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Pengaturan pemilu 
secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif 
(UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 
42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto 
UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu 
(UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: 
pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, 
pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda 
atas isu yang sama; dan keempat, tidak koheren dalam 
mengatur sistem pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. 
Dengan sendirinya keempat masalah itu menyebabkan 
ketidakpastian dan ketidakadilan hukum pemilu.

Demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum, maka 
pengaturan pemilu harus disatupadukan atau dikodifikasi. 
Kodifikasi undang-undang pemilu sesungguhnya bukan 
sesuatu yang rumit, karena baik undang-undang pemilu 
legislatif, undang-undang pemilu presiden, maupun undang-
undang pilkada, dalam pengaturannya menggunakan asas 
yang sama (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), 
menggunakan model manajemen yang sama (pendaftaran 
pemilih, pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, 
pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon 
terpilih, dan pelantikan), dan menggunakan model penegakan 
hukum yang sama (pelanggaran kode etik, pelanggaran 
administrasi, tindak pidana, serta perselisihan administrasi, 
dan perselisihan hasil). Dengan penyatuan undang-
undang pemilu, maka pengaturan pemilu akan koheren dan 
komprehensif, mudah dipahami dan diimplementasi, berdaya 
jangkau panjang, dan menjadi materi pendidikan politik yang 
utuh dan lengkap.
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Pilkada adalah Pemilu: Salah satu dalih mengapa undang-
undang pilkada dibuat secara terpisah dari undang-undang 
pemilu karena pilkada dianggap bukan pemilu. Pandangan 
ini harus diluruskan, karena selain kerangka hukum pemilu 
legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada menggunakan 
asas, model manajemen, dan model penegakan hukum yang 
sama; para aktor pemilunya pun juga sama: pemilih, partai 
politik, calon, dan penyelenggara. Yang lebih penting lagi, 
penafsiran secara historis, sistematis, dan original intents 
terhadap naskah UUD 1945 memastikan bahwa pilkada 
adalah pemilu. 

Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) menyatakan, 
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis.” Perumusan frasa “dipilih secara 
demokratis” dilakukan dengan pertimbangan, bahwa kepala 
daerah dipilih melalui pemilu atau tidak, tergantung pada 
bagaimana presiden dipilih. Sejarah lalu mencatat, dalam 
Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) menyatakan, 
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat.” Dengan demikian, frasa “dipilih 
secara demokratis” harus ditafsirkan dipilih langsung oleh 
rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat berarti, baik presiden 
maupun kepala daerah, dipilih melalui pemilu.
Pendapat lain mengatakan bahwa pilkada adalah rezim 
otonomi daerah karena diatur di bawah Bab VI Pemerintahan 
Daerah, yang berbeda dengan rezim pemilu yang secara 
khusus diatur dalam Bab VIIB Pemilihan Umum, sehingga 
pilkada bukan pemilu. Perdebatan rezim otonomi versus rezim 

pemilu berdasar lokasi pengaturan dalam konstitusi tersebut 
sesungguhnya tidak relevan, sebab DPRD yang merupakan 
perangkat otonomi daerah tidak hanya diatur dalam Bab VI 
Pemerintahan Daerah, tetapi juga dalam Bab VIIB Pemilihan 
Umum. Beberapa putusan MK sesungguhnya sudah 
memastikan bahwa pilkada adalah pemilu. Jika kemudian 
muncul putusan MK yang menyatakan pilkada bukan pemilu, 
itu semata-mata karena MK tidak mau waktu dan tenaganya 
habis untuk mengurus sengketa hasil pilkada. Jika memang 
itu masalahnya, maka solusinya adalah menyederhanakan 
jadwal pemilu.

Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan: Asas pemilu 
adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Tujuan pemilu legislatif adalah memilih anggota legislatif, 
tujuan pemilu presiden memilih presiden dan wakil presiden, 
dan tujuan pilkada adalah memilih kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Selain itu, setiap undang-undang pemilu 
merumuskan tujuan-tujuan lain sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan umum undang-undang. Jika dilihat dari 
sisi proses, tujuan pemilu adalah (a) memudahkan pemilih 
dalam memberikan suara, (b) menyederhanakan jadwal 
penyelenggaraan, (c) menghemat dana negara, dan (d) 
menyeimbangkan beban penyelenggara. Sedangkan jika 
dilihat dari sisi hasil, tujuan pemilu adalah (a) meningkatkan 
partisipasi dan kontrol pemilih terhadap calon terpilih, (b) 
menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif, 
(c) menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, 
serta (d) memperkuat dan mendemokrasikan partai politik.

URGENSI KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
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Berdasarkan asas dan tujuan pemilu tersebut, maka prinsip 
penyelenggaraan pemilu adalah; pertama, pemilu untuk 
memilih setiap jabatan dilakukan setiap lima tahun sekali; 
kedua, dalam kurun lima tahun terdapat dua kali pemilu, 
yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional 
untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR 
dan anggota DPD; sedangkan pemilu daerah untuk memilih 
gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati 
dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, serta anggota 
DPRD kabupaten/kota. Jarak antara pemilu nasional dan 

pemilu daerah adalah dua tahun. Setiap penyelenggaraan 
pemilu meliputi: (a) penyusunan peraturan, (b) perencanaan 
dan penganggaran, (c) persiapan, (d) pelaksanaan, (e) 
pengawasan, (f) penegakan hukum, dan (g) pelaporan 
dan evaluasi. Sedangkan pelaksanaan terdiri dari (a) 
pembentukan daerah pemilihan, (b) pendaftaran partai politik 
peserta pemilu, (d) pendaftaran pemilih, (e) pendaftaran 
calon, (f) kampanye, (g) pemungutan dan penghitungan 
suara, (h) penetapan hasil, dan (i) pelantikan.

ASAS TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU (1)
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Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah: Jadwal penyelenggaraan 
pemilu yang dimulai dari legislatif, lalu disusul pemilu 
presiden, dan diikuti pilkada yang berserakan waktunya, telah 
menimbulkan berbagai macam masalah. Pertama, pemilih sulit 
bersikap rasional karena harus menghadapi calon yang sangat 
banyak dalam pemilu legislatif dan menghadapi pola koalisi 
yang tidak jelas dalam pemilu presiden dan pilkada. Kedua, 
calon dan kader partai politik harus menanggung biaya politik 
tinggi karena pemilu yang berkali-kali. Ketiga, partai politik 
terjebak konflik internal berkelanjutan akibat politik pencalonan 
dalam pemilu presiden dan pilkada yang terus menerus. 
Keempat, penyelenggara menanggung beban tidak seimbang 
karena dalam pemilu legislatif harus mengadakan 800 juta lebih 
surat suara di 550 ribu TPS dan petugas TPS harus menghitung 
perolehan suara calon dan partai politik yang jumlahnya lebih 
dari 300 entitas, sementara dalam pemilu presiden dan pilkada 
beban pekerjaan tersebut berkurang drastis. Kelima, negara 
harus menanggung beban anggaran yang tinggi karena 65% 
biaya pemilu untuk membayar petugas, dan petugas dibayar 
berdasarkan event pemilu, bukan volume perkerjaan. Keenam, 
MK tersita waktu dan tenaganya untuk menyelesaikan kasus-
kasus sengketa pilkada yang berdatangan setiap saat.

Penataan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu 
daerah dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam 
proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Pemilu nasional 
dan pemilu daerah dapat mendorong rasionalitas pemilih 
karena jumlah calon yang dihadapi berkurang signifikan. 

Pemilih juga bisa mengontrol kinerja partai politik dan calon 
(terpilih) karena hasil pemilu nasional akan dikoreksi dalam 
pemilu daerah, demikian sebaliknya, sehingga partai politik 
dan kader-kadernya terdorong untuk terus menerus menjaga 
kinerja politik sekaligus memperhatikan tuntutan publik. Pemilu 
nasional dan pemilu daerah juga mengurangi beban biaya 
politik yang harus ditanggung partai politik dan calon. Selain 
itu, karena hanya terjadi dua kali pemilu dalam kurun lima 
tahun, maka akan terjadi penghematan dana negara secara 
signifikan. Dan MK hanya memerlukan waktu enam bulan 
untuk mengurusi pemilu dalam kurun lima tahun: tiga bulan 
untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu nasional, dan tiga 
bulan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu daerah.

Partisipasi Pemilih dan Penguatan Partai Politik: 
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Karena 
demokrasi langsung tidak mungkin dipraktikkan lagi, maka 
rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan 
melalui pemilu. Oleh karena itu, sistem pemilu harus 
memastikan: pertama, pemilih mengenali calon-calonnya 
sehingga memudahkan mereka dalam memberikan suara; 
kedua, pemilih dapat menjaga hubungan dengan calon 
terpilih sehingga bisa menuntut pertanggungjawaban pasca 
pemilu; dan ketiga, pemilih dapat menghukum calon terpilih 
jika kinerja buruk atau tidak amanah. Pemilu nasional dan 
pemilu daerah dapat menghukum calon terpilih secara 
efektif, sebab jika calon terpilih pemilu nasional kinerjanya 
buruk, maka pemilih dapat menolak untuk memilih dalam 

ASAS TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU (2)
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pemilu daerah, atau sebaliknya. Dengan demikian calon 
terpilih pun dipaksa terus menjaga hubungan dengan 
pemilih dan harus berkinerja baik di pemerintahan jika tidak 
ingin ditinggalkan pemilih.

Demi menjaga hubungan pemilih dengan calon terpilih 
serta mencegah oligarki partai politik, maka sistem pemilu 
proporsional daftar terbuka tetap menjadi pilihan terbaik. 
Untuk mengurangi ekses negatif sistem itu, maka besaran 
daerah pemilihan (district magnitude) dikurangi, dari 3-10 
kursi pemilu DPR dan 3-12 kursi pemilu DPRD menjadi 3-6 
kursi DPR/DPRD. Pengecilan besaran daerah pemilihan ini 
tak hanya mempermudah pemilih dalam mengenali para 
calon, tetapi juga meringankan beban dana kampanye yang 
harus ditanggung calon dan partai politik. Pengecilan besaran 
daerah pemilihan juga memudahkan pengawasan permainan 

politik uang. Bagi partai politik, pengecilan daerah pemilihan 
membuat pemilu semakin kompetitif sehingga mendorong 
mereka untuk bekerja keras memelihara konstituen. 
Dikerangkai oleh jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah 
yang dapat mencegah konflik internal berkelanjutan akibat 
pencalonan, maka partai politik lebih dikondisikan untuk 
menjadi kuat dan demokratis. 

Presidensial Efektif dan Multi Partai Sederhana: Sistem 
presidensial sebetulnya bertujuan menjaga stabilitas dan 
efektivitas pemerintahan sebagai antitesis sistem parlementer 
di mana eksekutif bisa sewaktu-waktu dibubarkan 
parlemen. Namun dalam praktik sistem presidensial justru 
sering mengalami stagnasi sebagai akibat adanya dobel 
legitimasi: presiden dan parlemen sama-sama dipilih rakyat. 
Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono memang didukung 
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koalisi partai politik yang menguasai mayoritas DPR, tetapi 
koalisi itu rapuh karena terbentuk secara bertahap. Lalu, 
pemerintahan Jokowi-JK, sepanjang dua tahun pertama 
masa kerjanya tidak bisa berbuat banyak karena koalisi 
oposisi menguasai mayoritas DPR (pemerintahan terbelah). 
Berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin, 
pemilu nasional dan pemilu daerah bisa menghindari 
terbentuknya pemerintahan terbelah karena: pertama, partai 
politik terpaksa melakukan koalisi dini sebelum pemilu 
sehingga koalisi akan solid; kedua, terjadinya coattail effect 
di mana keterpilihan presiden mempengaruhi keterpilihan 
anggota parlemen. Pemilu nasional yang disusul pemilu 
daerah dua tahun kemudian, bisa menghindari terjadinya 
pemerintahan terputus (di mana koalisi pemerintahan 
nasional tidak sama dengan pemerintahan daerah); 
sebab, selama pemerintahan nasional kinerjanya bagus, 
coattail effect pemilu nasional akan terjadi pada pemilu 
daerah sebagai dampak dari kecenderungan partai politik 
untuk mempertahankan koalisi pemilu nasional dalam 
pemilu daerah. 

Efektivitas pemerintahan presidensial harus ditopang oleh 
koalisi partai politik sederhana, yang terdiri atas dua tau 
tiga partai politik. Untuk penyederhanaan sistem kepartaian 
di parlemen harus dilakukan dengan dua cara: pertama, 
memperkecil besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi 
DPR/DPRD; dan kedua, mengganti formula perolehan kursi 
partai politik dari metode kuota (atau BPP) menjadi metode 
divisor St Lague. Pengecilan daerah pemilihan menjadi 3-6 
kursi tidak perlu dikhawatirkan akan merusak pluralitas 
politik yang menjadi tujuan pemilu proporsional. Sebab, 
secara nasional, ideologi politik atau aliran politik terdiri 
atas tiga: kebangsaan (nationalism), Islam (Islamism), dan 
kekaryaan (developmentalism). Jika masing-masing ideologi 
atau aliran terdiri atas dua varian, maka besaran kursi 3-6 
sudah cukup mewadahi pluralitas politik nasional. Sementara 
itu penggunaan metode St Lague secara matematika lebih 
adil kepada semua partai politik jika dibandingkan dengan 
penggunaan metode kuota yang lebih menguntungkan partai 
peraih suara menengah dan kecil.

Pencegahan Politik Uang:  Hasil pemilu semakin 
memperlihatkan banyak calon terpilih karena modal besar. 
Modal besar itu digunakan untuk membeli berkas pencalonan, 
kampanye pencitraan, jual beli suara, dan menyogok 
petugas. Sistem proporsional daftar terbuka menjadikan 
kompetisi antarcalon berlangsung sengit dan liar sehingga 
uang menjadi katalisator untuk menghubungkan calon 
dengan pemilih. Sementara dalam pemilu eksekutif peran 

partai politik berhenti pada proses pencalonan, sehingga 
persaingan antarcalon tidak lagi berdasarkan ideologi dan 
program melainkan pesona calon dan harga suara. Dalam 
suasana demikian, nyaris tidak ada calon yang percaya diri, 
bahwa tanpa uang mereka bisa memenangkan pemilu. Inilah 
pangkal penyebab banyak anggota legislatif dan pejebat 
eksekutif terlibat korupsi.

PESERTA PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH
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Jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah serta pengecilan besaran daerah pemilihan akan mengembalikan pola persaingan 
bertumpu pada partai politik sehingga dapat mengurangi kompetisi sengit antarcalon yang mengandalkan uang. Namun 
meminimalisasi penggunaan uang dalam pemenangan pemilu dengan perbaikan sistemik tersebut harus dibarengi dengan 
pengaturan ketat: pertama, dalam proses pencalonan dilarang menggunakan uang; kedua, penerimaan dan pengeluaran dana 
kampanye dibatasi; ketiga, pengelolaan dana kampanye diakukan secara transparan dan akuntabel; keempat, pelanggaran 
terhadap ketiga ketentuan tersebut dikenakan sanksi pembatalan calon. Selanjutnya untuk mengawasi pengelolaan dana 
kampanye, Bawaslu memiliki kewenangan memeriksa dan menjatuhkan sanksi pembatalan calon.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DANA KAMPANYE
Publikasi Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi 
Suara Elektronik: Secara umum pemungutan dan 
penghitungan suara di TPS berjalan baik. Namun seiring 
dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS (desa) 
dan PPK (kecamatan), maka keluhan atas hasil penghitungan 
suara bermunculan. Protes-protes atas perubahan hasil 
penghitungan suara ini ditimpali oleh kasak-kusuk praktik 
sogok-menyogok petugas, sehingga perubahan penghitungan 

suara tersebut seakan-akan masif terjadi di mana-mana. 
Bahwa di sana-sini terjadi kasus penggelembungan suara 
memang tidak bisa dipungkiri, namun melihat proses dan hasil 
sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah 
Konstitusi, maka jumlah kasus perubahan hasil penghitungan 
suara di PPS dan PPK tidak sebagaimana disuarakan oleh 
calon dan partai politik yang kalah.
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Namun sekecil apapun kasus perubahan hasil penghitungan 
suara, apalagi sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi, tetap 
mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat (legitimasi) 
hasil pemilu. Oleh karena itu, demi menjaga otentisitas 
hasil penghitungan suara, maka publikasi secara luas 
(melalui laman www.kpu.go.id) hasil pemindaian (scanning) 
sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Formulir Model 
C-1) sebagaimana dipraktikkan oleh KPU pada Pemilu 
2019, tetap dilanjutkan dan dikuatkan oleh undang-undang. 
Selanjutnya, untuk menjaga akurasi dan sekaligus memenuhi 
rasa ingin tahu masyarakat akan hasil pemilu, maka perlu 
dilakukan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik. 
Rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik ini bukan 
sekadar sebagai pembanding rekapitulasi secara manual, 
tetapi sebagai pengganti rekapitulasi secara manual. Kajian 
penggunaan teknologi rekapitulasi elektronik ini harus dilakukan 
secara komprehensif sebelum KPU menggunakannya. 

Penanganan Pelanggaran Pemilu: Undang-undang pemilu 
mengatur tiga jenis pelanggaran pemilu: tindak pidana, 
pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran 
administrasi. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang 
pemilu; pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap 
kode etik penyelenggara pemilu; sedangkan pelanggaran 
administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain di luar 
tindak pidana dan kode etik. 

Undang-undang pemilu semakin banyak membuat ketentuan 
pidana, namun justru semakin sedikit kasus yang divonis. 
Ini terjadi karena pengadilan butuh pembuktian formal dan 
meterial, yang tak gampang dipenuhi oleh pengawas pemilu, 
polisi, dan jaksa. Oleh karena itu, demi efektivitas penanganan 
pelanggaran, maka ketentuan-ketentuan tindak pidana 
dikurangi, selanjutnya ketentuan-ketentuan administrasi 
ditambah dan diperjelas, karena penyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran administrasi lebih mudah diselesaikan oleh 
penyelenggara. Sejauh sanksi pelanggaran administrasi 
dirumuskan secara tegas, seperti pembatalan peserta pemilu 
atau pembatalan calon, maka efek pencegahannya akan lebih 
nyata dibandingkan dengan ketentuan pidana. 

Selama ini penanganan pelanggaran pemilu tidak mencapai 
hasil yang diharapkan, meskipun lembaga pengawas pemilu 
selalu diperkuat dan diperluas organisasinya. Penanganan 

pelanggaran tidak efektif karena batasan waktu yang sempit 
dan prosedur penanganan yang berbelit. Bahkan kasus 
yang sama ditangani oleh lebih satu lembaga sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu demi 
efisiensi penanganan pelanggaran, maka tindak pidana 
pemilu langsung ditangani polisi dan jaksa, lalu dibawa ke 
pengadilan; pelanggaran administrasi langsung ditangani 
KPU dan jajarannya; dan penanganan pelanggaran kode etik 
langsung ditangani oleh DKPP. Kasus yang ditangani DKPP 
pun terbatas pada pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh KPU, sedangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK-PPS-KPPS 
ditangani lembaga di atasnya. Selanjutnya Bawaslu dan 
Bawaslu Provinsi fokus mengawasi dan memeriksa dana 
kampanye. Dalam tugasnya sebagai pemeriksa dana 
kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang 
menjatuhkan sanksi administrasi, seperti pembatalan 
peserta dan pembatalan calon.
 
Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Sengketa atau 
perselisihan pemilu terdiri atas perselisihan administrasi 
dan perselisihan hasil. Perselisihan administrasi pemilu atau 
perselisihan tata usaha negara pemilu adalah perselisihan 
antara partai politik calon peserta pemilu, calon anggota 
legislatif, dan calon pejabat eksekutif dengan KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya 
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
Sedangkan perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan 
antara partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, 
dan calon pejabat eksekutif akibat dikeluarkannya keputusan 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil 
pemilu. Selama ini penyelesaian perselisihan hasil pemilu 
oleh MK berjalan baik. Jika MK merasa waktunya habis untuk 
menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, itu lebih karena 
jadwal pilkada sepanjang tahun. Jadwal pemilu nasional dan 
pemilu daerah hanya akan menyita waktu enam bulan buat 
MK: tiga bulan untuk menyelesaikan hasil pemilu nasional dan 
tiga bulan untuk menyelesaikan hasil pemilu daerah.

Yang masih jadi masalah adalah penyelesaian perselisihan 
administrasi pemilu. Proses penyelesaiannya selain memakan 
waktu panjang sehingga mengganggu jadwal pemilu, juga 
berbelit-belit karena ditangani oleh banyak lembaga. Selain 
itu putusan penyelesaian administrasi pemilu pun sering 
dipertanyakan bahkan diabaikan karena lembaganya 
dianggap tidak berwenang. Oleh karena itu dalam demi 
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efesiensi proses penyelesaikan administrasi pemilu sekaligus 
agar mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, maka 
penyelesaian administari pemilu dilakukan oleh hakim adhoc 
pemilu. Hakim adhoc pemilu dibentuk di Mahkamah Agung 
untuk menyelesaikan perselisihan administrasi pemilu dalam 
pemilu nasional, selanjutnya hakim adhoc pemilu dibentuk 
di Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan perselisihan 
hasil pemilu daerah. Putusan mereka bersifat final, karena 

sebelum sampai ditangani hakim adhoc pemilu, pihak yang 
merasa dirugikan oleh keptuusan KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota berhak mengajukan keberatan dan KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menjawab keberatan 
tersebut. Jawaban atas keberatan inilah yang menjadi dasar 
untuk mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu 
ke hakim adhoc.

Partisipasi Masyarakat Non Partisan: Partisipasi 
masyarakat dalam pemilu bisa dibedakan atas dua jenis: 
pertama, mendukung peserta pemilu tertentu; dan kedua, 
bersikap netral tetapi mendorong agar pemilu berlangsung 
luber dan jurdil. Partisipasi jenis pertama banyak 
diatur dalam tahapan pelaksanaan pemilu, sedangkan 
partisipasi jenis kedua diatur dalam bagian partisipasi 
masyarakat. Namun, sehubungan dengan munculnya 
fenomena relawan dalam beberapa pemilu terakhir, 
pengaturan tentang partisipasi masyarakat non partisan 
perlu dipertegas, mengingat banyak kelompok relawan 
yang misinya mendukung peserta pemilu tertentu, tetapi 
penampilannya seakan-akan bersikap netral. Tentu hal ini 
bisa membingungkan pemilih. Selain itu, kegiatan relawan 
pendukung peserta pemilu tersebut harus ditarik sebagai 
bagian dari kampanye, sehingga mereka harus melaporkan 
penggunaan dana kampanye.

Partisipasi masyarakat non partisan terdiri dari sosialisasi 
pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei, penghitungan 
cepat hasil pemilu, pemantuan pemilu, serta pemberitaan 
dan penyiaran tentang pemilu. Organisasi yang melakukan 
kegiatan tersebut harus mendapatkan akreditasi dari KPU, 
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Adapun syarat 
untuk mendapatkan akreditasi adalah menyerahkan profil 
organisasi, susunan pengurus, sumber dana, rencana 
kegiatan serta wilayah kerja, dan alat serta metodologi 
yang digunakan. KPU harus memastikan bahwa organisasi 
tersebut benar-benar netral, sehingga jika dalam praktik 
mereka terlibat kegiatan yang mendukung peserta pemilu 
tertentu, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota 
dapat menarik akreditasinya. 

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu: Tidak ada negara 
yang membentuk banyak lembaga penyelenggara pemilu 
kecuali Indonesia. Di negara lain biasanya hanya ada 

PENEGAKAN HUKUM PEMILU
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satu lembaga, tetapi di Indonesia punya tiga lembaga 
penyelenggara: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun banyaknya 
lembaga tidak berbanding lurus dengan peningkatan 
kualitas penyelenggaraan pemilu, justru sebaliknya: 
penegakan hukum semakin tidak efektif, keputusan banyak 
lembaga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan energi 
lembaga penyelenggara terkuras untuk kontestasi di antara 
mereka. Padahal banyak lembaga penyelenggara sudah 
pasti, banyak anggaran negara yang dikeluarkan. Oleh 
karena itu, penyederhanaan dan efektivitas kerja lembaga 
penyelenggara pemilu harus dilakukan.

Pertama, penguatan KPU dan jajarannya dilakukan dengan 
mengubah model rekrutmen dan menata jadwal rekrutmen 
sesuai jadwal pemilu. Dengan persyaratan berbeda, 
rekrutmen anggota KPU dilakukan bersamaan dengan 
Bawaslu dan DKPP, lalu rekrutmen anggota KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi yang 
sama yang dibentuk oleh KPU. Jadwal rekrutmen harus 
disesuaikan dengan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu 
sehingga tidak terjadi lagi pada saat tahapan berjalan, 
KPU daerah sedang direkrut. Kedua, Bawaslu dan Bawaslu 
Provinsi fokus pada pengawasan dan pemeriksaan 
dana kampanye. Di sini Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 
berwenang menjatuhkan sanksi pembatalan partai politik 
peserta pemilu dan pembatalan calon, jika terbukti 
menemukan pelanggaran pengelolaan dana kampanye. 
Ketiga, DKPP hanya fokus menangani pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh KPU, sedangkan pelanggaran kode 
etik oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 
KPPS diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh lembaga di atasnya. 
Dengan demikian ketidakpastian hukum yang ditumbulkan 
oleh DKPP bisa dihindari.

Penutup: Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama 
kali sehingga Undang-undang Penyelenggara Pemilu harus 
sudah disahkan pada awal 2017 agar penyelenggara, 
partai politik, kader partai yang hendak mencalonkan diri, 
serta pemilih memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan 
diri. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, bahwa 
pembahasan RUU Pemilu sering berlarut-larut sehingga 
memakan waktu lama. Untuk menghindari hal tersebut, 
maka model penyusunan dan pembahasan RUU Pemilu 
harus diperbaiki.

Pertama, pemerintah (Kementerian Sekretariat Negara, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia) membentuk tim ahli dan tim teknis 
penyusunan RUU. Tim ahli terdiri dari para ahli pemilu 
dengan berbagai latar belakang (ilmu pemilu, ilmu politik, 
ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, 
ilmu anggaran negara, dll), sedangkan tim teknis terdiri 
dari para birokrat kementerian. Tim ahli membuat kerangka 
RUU yang lalu dipresentasikan ke presiden. Jika presiden 
sudah setuju, maka tim teknis menyusun draf RUU. Kedua, 
presiden membentuk tim lobi untuk mendiskusi materi 
pokok RUU dengan pimpinan partai politik dan tokoh 
masyarakat lainnya. Dengan demikian sedari awal partai 
politik sudah aware tentang materi pokok RUU, sehingga 
akan mempermudah pembahasan saat RUU disampaikan 
DPR. Ketiga, materi pokok yang perlu didiskusikan dengan 
pimpinan partai politik meliputi pengaturan variabel 
sistem pemilu yang terdiri dari: pertama, besaran daerah 
pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, 
ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan 
calon terpilih. Tiga materi lain: jadwal pemilu, persyaratan 
partai politik peserta pemilu, dan penyelesaian perselisihan 
administrasi pemilu.
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