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CATATAN	PENYELENGGARAAN	PEMILU	SERENTAK		
Idul	Rishan1	

	
Salah	satu	karakteristik	penyelenggaraan	pemilu	di	Indonesia	ialah	perubahan	cetak	biru	
pemilu	yang	bisa	terjadi	secara	cepat.	Hampir	di	setiap	fase	pemilu	pasca	transisi	politik,	
kita	 melahirkan	 undang-undang	 yang	 berbeda	 serta	 tawaran	 konsep	 yang	 berbeda.	
Setelah	 melaksanakan	 penyelenggaraan	 pemilu	 secara	 serentak,	 tentu	 ada	 banyak	
catatan	dan	kelemahan	yang	perlu	dijadikan	bahan	evaluasi.	Mungkin	yang	menjadi	salah	
satu	sorotan	ialah	faktor	daya	tahan	fisik	sumber	daya	manusia	dalam	mengawal	logistik	
pemilu.	 Akibat	 kuantitas	 pekerjaan	 yang	 meningkat,	 banyak	 anggota	 kelompok	
penyelenggara	 pemungutan	 suara	 (KPPS)	 serta	 Kepolisian	 yang	meninggal	 dan	 sakit	
ketika	 melaksanakan	 tugas.	 	 Sampai	 dengan	 awal	 Mei,	 jumlah	 petugas	 Kelompok	
Penyelenggara	 Pemungutan	 Suara	 (KPPS)	 yang	 meninggal	 mencapai	 440	 orang.	
Sementara	petugas	yang	sakit	mencapai	3.788	orang.2	Ironisnya,	tragedi	ini	cenderung	
tidak	mendapatkan	atensi	yang	cukup	besar	dari	masing-masing	kubu	yang	adu	tanding.	
Bagi	 kubu	 yang	 telah	 unggul,	 mereka	 hanya	 berpikir	 untuk	 mempertahankan	
kemenangan.	Membangun	diksi	bahwa	pemilu	berjalan	dengan	jujur	dan	adil.	Sementara	
bagi	 kubu	 lawan,	 pilihan	 diksinya	 ialah	 menyiapkan	 strategi	 untuk	 membuktikan	
kecurangan	 pemilu	 telah	 memenuhi	 unsur	 terstruktur,	 sistematis,	 dan	 masif.	 Lebih	
anehnya	lagi,	ada	sebagian	elit	politik	yang	membangun	premis	bahwa	besarnya	jumlah	
petugas	 KPPS	 yang	 meninggal	 dunia,	 menjadi	 salah	 satu	 pembenar	 bahwa	
penyelenggaraan	 pemilu	 serentak	 telah	 cacat	 secara	 formil.	 Pada	 titik	 itulah	 harkat	
kemanusiaan	tidak	lagi	penting,	karena	semua	mata	hanya	tertuju	pada	nilai	kekuasaan.	
Apa	yang	salah	dengan	pemilu	serentak?	Siapa	yang	seharusnya	bertanggung	jawab	atas	
tragedi	kemanusiaan	ini	?	Apakah	ini	kelalaian	KPU	?	ataukah	kesalahan	MK	yang	telah	
menginisiasi	pintu	masuk	pemilu	serentak	pada	tahun	2019	?	Tentunya	tidak	tepat	untuk	
mencari	 “kambing	 hitam”	 di	 tengah	 situasi	 seperti	 ini.	 Ada	 baiknya	 kita	 melakukan	
evaluasi	secara	mendalam,	bagiamana	mewujudkan	pesta	demokrasi	yang	menjunjung	
tinggi	 harkat	 kemanusiaan.	 	 Tidak	 heran	 jika	 saat	 ini,	 pembentuk	 hukum	 nasional	
kembali	melempar	 isu	untuk	memisahkan	dua	 tahap	pemilu	serentak.	Pertama,	 rezim	
pemilu	nasional	yang	terdiri	dari	pemilihan	presiden,	anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat	
(DPR	RI),	dan	anggota	Dewan	Perwakilan	Daerah	(DPD	RI).	Kedua,	rezim	pemilu	daerah	
yang	terdiri	dari	pemilihan	kepala	daerah	dan	anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	
(DPRD).	Hemat	penulis,	gagasan	ini	tidak	semudah	membalikan	telapak	tangan.	Bahkan	
tidak	menuntut	 kemungkinan,	 gagasan	 ini	 hanya	menjadi	 “pepesan	 kosong”	 di	 ruang	
publik.	 Ada	 begitu	 banyak	 tantangan,	 termasuk	 memperhatikan	 beberapa	 norma	
konstitusi	yang	mengatur	tentang	pelaksanaan	pemilu	dan	pilkada.	
	
Gagasan	Pemilu	Nasional	&	Daerah	

Sebenarnya,	 harus	 diakui	 bahwa	 gagasan	 memisahkan	 rezim	 pemilu	 memang	
merupakan	 ide	 yang	 menarik.	 Dengan	 memisahkan	 dua	 rezim	 pemilu	 nasional	 dan	
pemilu	daerah,	secara	tidak	langsung	tampak	akan	menutupi	beberapa	kelemahan	yang	
ditimbulkan	melalui	pemilu	serentak.	Pertama,	beban	kerja	penyelenggara	pemilu	tentu	
akan	berkurang	secara	signifikan	sebab,	pemilu	dilakukan	melalui	dua	tahapan.	Kedua,	

																																																								
1	Staf	Pengajar	Fakultas	Hukum	Universitas	Islam	Indonesia.	
2	Rilis	data	dilakukan	hingga	awal	Mei	2019.	Data	dihimpun	dari	beberapa	sumber	media	cetak	seperti	Harian	

Kompas,	Media	Indonesia,	dan	Detik	News.	Kemudian	kembali	dirujuk	pada	Idul	Rishan,	Duka	Pemilu,	Harian	
Analisis	Kedaulatan	Rakyat,	Tanggal	14	Mei	2019,	hlm	1.	
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pendidikan	 politik	 melalui	 kampanye	 jauh	 lebih	 efisien	 karena	 masyarakat	 bisa	
memisahkan	 secara	 langsung	 yang	 mana	 isu	 daerah	 dan	 yang	 mana	 isu	 nasional.	
Termasuk	di	dalamnya	membuka	 rasionalitas	pemilih	karena	 jumlah	 calon	yang	akan	
dipilih	 akan	 menjadi	 lebih	 ramping.	 Ketiga,	 pemisahan	 rezim	 pemilu	 juga	 akan	
berpengaruh	pada	rasionalisasi	mata	anggaran.	Skema	pembiayaan	pemilu	nasional	akan	
dibebankan	pada	APBN	sedangkan	skema	pembiayaan	pemilu	daerah	akan	dibebankan	
pada	APBD.	Namun	sekali	lagi	beberpa	identifikasi	dari	sejumlah	manfaat	di	atas	ialah	
hanya	 sebuah	 kalkulasi	 sederhana.	 Sedangkan	dalam	praktiknya,	membangun	 sebuah	
cetak	 biru	 guna	 memisahkan	 rezim	 pemilu	 nasional	 dan	 daerah	 bukanlah	 hal	 yang	
sederhana.	 Perdebatan	 politik	 hukum	 tentu	 menjadi	 sangat	 tajam,	 sebab	 dalam	
menyusun	 perubahan	 undang-undang,	 kita	 tidak	 hanya	 berbicara	 soal	 premis	mayor	
ataupun	 premis	 minor.	 Disana	 ada	 sejumlah	 perdebatan	 kepentingan	 golongan	 yang	
harus	diakomodasi		dalam	proses	legislasi.3		
(in)	Konsistensi	Konsep	

Jika	melihat	praktik	demokrasi	di	Amerika	Serikat	(AS),	konsep	pemilu	pada	dasarnya	di	
desain	untuk	bertahan	dalam	 jangka	waktu	yang	 relatif	panjang.	Perangkat	peraturan	
perundang-undangan	 di	 bentuk	 dan	 digunakan	 untuk	 melewati	 setiap	 fase	 pemilu.	
Sebagai	contoh,	dalam	desain	pemilihan	presiden	di	AS,	keterpilihan	capres	ditentukan	
dengan	 yang	 namanya	 electoral	 collage.	 Konsep	 ini	 menawarkan	 bahwa	 keterpilihan	
capres	tidak	hanya	bersandar	pada	popular	vote,	melainkan	juga	dipengaruhi	oleh	suara	
para	elector	yang	tersebar	di	beberapa	negara	bagian.	Meskipun	menuai	banyak	kritik,	
Amerika	 tetap	konsisten	menggunakan	sistem	 ini,	dan	 terus	berupaya	mengendalikan	
ekses	yang	muncul	dari	penerapan	electoral	collage.	Pemerintah	AS	berpendapat	bahwa,	
ekses	yang	muncul	dari	konsep	electoral	collage	tidak	membawa	penyakit	kronis	bagi	
kualitas	demokrasi	di	AS.4	Kondisi	demikian	tentu	berbeda	dengan	praktik	demokrasi	di	
Indonesia.	 	Kita	cenderung	memkasakan	cara	dan	pendekatan	institusionalisasi	secara	
instan.	 Bermain	 dengan	 konsep,	 tetapi	 di	 saat	 yang	 sama	 cenderung	 meninggalkan	
konsep	yang	telah	di	bangun.	Lima	tahun	yang	lalu	(2014),	kita	membangun	konsep	dan	
melaksanakan	 pemilu	 secara	 bertahap	 (staggerd	 election).	 Pemilihan	 Legislatif	 dan	
Pemilihan	 Presiden	 dilaksanakan	 secara	 terpisah.	 Dalam	 membangun	 stabilitas	
pemerintahan,	 elektabilitas	 partai	 dibangun	 terlebih	 dahulu	 untuk	 mengusung	 calon	
presiden	guna	berkompetisi	di	Pilpres.	Merasa	tidak	begitu	puas	dengan	model	staggerd	
election,	 kita	 menggagas	 pemilu	 serentak	 (concurrent	 election)	 sebagai	 konsep	 yang	
dicita-citakan	pada	lima	tahun	setelahnya	(2019).	Demi	memuluskan	cita-cita	concurrent	
election,	 	kita	memohon	pada	Mahkamah	Konstitusi	(MK)	untuk	membuka	 jalan	demi	
mendapatkan	legitimasi	sesuai	dengan	kehendak	konstitusi.	Bahwa	pelaksanaan	pemilu	
sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	22E	ayat	(2)	UUD,	ialah	pelaksanaan	pemilu	secara	
serentak	untuk	pileg	dan	pilpres	di	waktu	dan	di	hari	yang	sama.	Setelah	merealisasikan	
harapan	itu	di	Pemilu	2019,	lantas	mengapa	pemerintah	membangun	gagasan	baru	untuk	
memisahkan	 lagi	 tahapan	 pemilu	 yang	 sudah	 serentak?	 Desain	 concurrent	 election	
tampak	 begitu	 ringkih,	 seolah	 tak	 mampu	 mengikuti	 perkembangan	 dan	 realitas	 di	
masyarakat.	
	
Memisahkan	(lagi)	Pemilu	Serentak	?	

																																																								
3	Idul	Rishan,	“Memisahkan	(Lagi)	Pemilu	Srentak”,	Opini	Harian	Sindo,	2	Mei	2019,	hlm	7.	
4	Bernard	Grofman:Thinking	About	the	Political	Impacts	of	the	Electoral	College,	Public	Choice	(2005)	123:	1–

18,	hlm	2-3.	
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Terlepas	 dari	 itu	 semua,	 hal	 yang	 paling	 mendasar	 untuk	 dipetakan	 ialah	 apakah	
konstitusi	 menghendaki	 adanya	 pemisahan	 	 rezim	 pemilu	 serentak	 ?	 Konstruksi	
penormaan	di	dalam	UUD,	sudah	membatasi	tawaran	konsep	tersebut.	Pasal	22E	ayat	(2)	
UUD	menegaskan	bahwa,	pemilihan	anggota	DPRD	merupakan	rezim	pemilihan	umum.	
Sementara	di	dalam	pemilihan	kepala	daerah	yang	diatur	dalam	Pasal	18	ayat	(4)5	tidak	
termasuk	di	dalam	rezim	pemilu,	melainkan	rezim	pemerintah	daerah.	Bahkan	sebagai	
bentuk	 interpretasi	 dari	 masing-masing	 Pasal	 a	 quo,	 di	 tahun	 2015	 MK	 sudah	
memberikan	 garis	 demarkasi	 bahwa	 pemilihan	 kepala	 daerah	merupakan	 rezim	 non	
pemilu.	kemudian	untuk	penyelenggaraannya,	pemilu	dilaksanakan	secara	serentak	di	
waktu	dan	di	hari	yang	sama.	(Putusan	MK	No	14/PUU-XI/2013).6	Melihat	bentangan	
norma	 di	 atas,	 ada	 baiknya	 pemerintah	 konsisten	 dengan	 pilihan	 konsep	 yang	 telah	
disepakati	 baik	 di	 dalam	 UUD	 maupun	 melalui	 interpretasi	 MK.	 Evaluasi	 beberapa	
kelemahan	 pasca	 pemilu	 serentak	memang	 penting,	 tetapi	 jangan	melempar	 gagasan	
untuk	melakukan	 perubahan	 konsep	 secara	mendasar.	 Terkecuali,	 pemerintah	 berani	
untuk	mendetakkan	kembali	lonceng	amandemen	UUD.7	
Memahami	Kembali	Persoalan	

Hemat	penulis,	sebenarnya	tidak	ada	yang	salah	dengan	pemilu	serentak.	Ada	dua	ranah	
yang	menjadi	cukup	penting	untuk	dipahami	secara	mendasar.	Pertama	adalah	wilayah	
suprastruktur	pemilu,	dan	kedua	adalah	wilayah	infrastruktur	pemilu.	Pada	wilayah	yang	
pertama,	 suprastruktur	 meliputi	 bangunan	 atau	 desain	 regulasi	 di	 sektor	 pemilu.	
Menentukan	bagaimana	 cetak	biru	 atau	konsep	pemilu,	 serta	peran	 lembaga-lembaga	
penyelenggara	pemilu	guna	mewujudkan	pemilu	yang	demokratis.	Sementara	wilayah	
kedua,	 disebut	 infrastruktur	 pemilu.	 Konteks	 ini	 meliputi	 bagaimana	 teknis	
penyelenggaraan	 itu	 dilakukan	 baik	meliputi	 sumber	 daya	manusia,	 kesiapan	 logistik	
pemilu,	 sampai	 dengan	 sarana-prasarana	 yang	 digunakan	 dalam	 penyelenggaraan	
pemilu.	 Jika	kembali	membuka	 lembaran	 lima	 tahun	 lalu,	 kita	 terlalu	banyak	 terjebak	
pada	suprastruktur	pemilu.	Saat	UU	Pemilu	digodok	sampai	dengan	disahkan,	elit	politik	
terlalu	banyak	terjebak	pada	konteks	suprastrukturnya.	Perdebatan	menjadi	sangat	kuat	
dan	berlarut-larut,	sebab	masing-masing	partai	politik	memiliki	basis	kepentingan	yang	
berbeda	 dalam	 merumuskan	 UU	 Pemilu.8	 Seperti	 contoh,	 masihkah	 kita	 mengingat	
bagaimana	perdebatan	soal	ambang	batas	pencalonan	presiden	(presidential	tresshold)	
?	 Kita	 menghabiskan	 begitu	 banyak	 energi	 dalam	 pembahasan	 undang-undang	 ini.	
Setelah	 undang-undang	 disahkan,	 perdebatan	 suprastruktur	 terus	 berlanjut	 sampai	
bermuara	 pada	 level	 ajudikasi	 peradilan	 (MK).	 Contoh	 lain	 misalnya,	 bagaiamana	
legalitas	bacaleg	DPD	yang	terafiliasi	dengan	kepengurusan	partai	politik	?	Persoalan	ini	
juga	 begitu	 berlarut-larut,	 bahkan	 ajudikasi	 peradilan	 tidak	 mampu	 memberikan	

																																																								
5	Lihat	Ketentuan	UUDN	RI	tahun	1945,	Khususnya	mengenai	Pasal	22E	dan	Pasal	18	ayat	(4).	Secara	tekstual,	

ada	garis	demarkasi	yang	memisahkan	rezim	pemilu	dan	dan	rezim	pemilihan	kepala	daerah.	Hemat	penulis	
konsep	 penggabungan	 ini	 hanya	 bisa	 dilakukan	 melalui	 amandemen	 konstitusi,	 atau	 sekurang-kurangnya	
melalui	interpretasi	MK	dengan	mengedepankan	cara	pandang	non	originalis,	seperti	pertimbangan	prudensial.	
Lihat	Phillip	Bobbit,	1982,	Constitutional	Fate	Theory	of	Constitution,	Oxford	University	Press,	New	York,	hlm	3.		

6	 Permohonan	 ini	 diajukan	 oleh	 Effendi	Ghazali	 dkk,	Melalui	 Putusannya	MK	menyatakan	 bahwa	Pemilu	
dilaksanakan	secara	serentak.	Lihat	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	14/PUU-XI/2013.	

7	Idul	Rishan,	Memisahkan	(Lagi)…,	Lo.cit.	
8	 Dalam	 risalah	 UU	 Pemilu,	 hanya	 terdapat	 lima	 isu	 besar	 dalam	 proses	 politik,	 UU	 No	 7	 Tahun	 2017.	

Beberapa	hal	itu	meliputi	(1)	Sistem	Pemilu	Legislatif,	(2)	Ambang	Batas	Parlemen,	(3)	Ambang	Batas	Presiden,	
(4)	Penataan	Dapil,	dan	(5)	Metode	Konversi	Suara.	Lihat,	Sholehudin	Zuhri,	“Proses	Politik	Dalam	Pembentukan	
Regulasi	 Pemilu:	 Analisis	 Pertarungan	 Kekuasaan	 Pada	 Pembentukan	Undang-Undang	Nomor	 7	 Tahun	 2017	
Tentang	Pemilu”,	Jurnal	Wacana	Politik,	Volume	3	Nomor	2	Oktober	2018,	hlm	100-102.	
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kepastian	 hukum	 terkait	 hal	 ini.	 Belum	 lagi	 soal	 jumlah	 aduan	 terhadap	 KPU	 terkait	
pelanggaran	 terhadap	 proses	 penyelenggaraan	 pemilu.9	 Berbeda	 halnya	 jika	 melihat	
kesiapan	 infrastruktur	pemilu.	Kita	 tidak	memikirkan	bahwa	perubahan	 supratruktur	
pemilu	 bertahap	 menjadi	 pemilu	 serentak,	 membutuhkan	 banyak	 persiapan	 teknis	
sampai	 dengan	 sarana	 prasarana.	 Dengan	 jangka	waktu	 persiapan	 infrastruktur	 yang	
relatif	 cukup	 pendek,	 kita	 tidak	 memikirkan	 bahwa	 pemilu	 serentak	 membutuhkan	
sarana-prasarana	yang	mumpuni.10	Seperti	misalnya	pemanfaatan	teknologi	berupa	e-
voting	dan	e-count.11	Kita	juga	tidak	pernah	memikirkan	bagaimana	sistem	rekruitmen	
terhadap	anggota	KPPS	di	lapangan.	Jumlah	sumber	daya,	usia,	rekam	medis	dan	jaminan	
kesehatan,	seolah	menjadi	hal	yang	terabaikan.	Oleh	karena	itulah,	gagasan	memisahkan	
lagi	pemilu	serentak	menjadi	tidak	relevan.	Sebab	masalah	utama	pemilu	serentak	bukan	
terletak	pada	suprastruktur,	melainkan	infrastrukur.	Dengan	memperhatikan	sejumlah	
hal	 tersebut,	pemilu	 tidak	hanya	diharapkan	 jujur	dan	adil,	 tetapi	 juga	humanis	 	demi	
menjunjung	tinggi	harkat	dan	martabat	petugas	pemilu.12		
	 	

																																																								
9	Berdasarkan	data	yang	dirujuk	pada	rekapitulasi	laporan	dari	Bawaslu	per	tanggal	23	April	2019,	dari	7.132	

Temuan,	dan	ada	5.167	yang	dikualifikasikan	sebagai	pelanggaran	administratif.	Lihat	Laporan	Resmi	Bawaslu,	
Data	Pelanggaran	Pemilu	Tahun	2019,	April,	hlm	2.	Sementara	Laporan	di	Dewan	Kehormatan	Penyelenggara	
Pemilu,	Dilihat	dari	data	pada	2018,	 jajaran	KPU	diadukan	sebanyak	1.789	kasus.	Anggota	DKPP	 Ida	Budhiati	
menjelaskan	KPU	banyak	dilaporkan	ketika	polemik	putusan	MK	soal	caleg	eks	koruptor	dan	bacaleg	DPD.	Lihat	
Rekapitulasi	Laporan	DKPP	tahun	2018.	

10	UU	Pemilu	disahkan	pada	16	Agustus	2017,	Tahapan	pemilu	sudah	dimulai	pada	18	Agustus	2017.	Artinya	
Penyelenggara	 Pemilu	 hanya	 mempunyai	 waktu	 kurang	 lebih	 20	 Bulan	 untuk	 mempersiapkan	 teknis	
penyelenggaraan	pemilu	serentak.	

11	Sebagai	pembanding	 lihat	 juga	Opini,	Pan	Mohammad	Faiz,	“E-Voting	Untuk	Pemilu	Presiden,”	Majalah	
Konstitusi,	Edisi	April	2019.	

12	Idul	Rishan,	“Duka	Pemilu”..,Lo.cit.	
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