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Untuk itu, dengan menggunakan pendekatan normatif
perundang-undangan (statutory approach) dan konseptual
(conceptual approach), analisis kebijakan ini mencoba untuk
mengurai gambaran manfaat serta tantangan penerapannya di
Indonesia. Tidak berhenti disitu, tulisan ini juga mencoba
mengulik gambaran konstitusionalitas dan legalitas
penerapannya, khususnya dimasa pandemi sekarang. Hasil
dari kajian ini, menunjukkan bahwa penerapan e-voting pada
dasarnya memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan yang
relevan dengan situasi pandemi ketimbang cara-cara
pemilihan secara konvensional. Sementara dari sisi
konstitusionalitas, penerapannya dapat dilihat tidak menemui
hambatan selama memenuhi syarat kumulatif putusan
Mahkamah Konstitusi. Walau demikian, penerapannya tidak
bisa dikatakan tidak menemui tantangan, seperti dari sisi
infrastruktur, sumber daya dan regulasi.

RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pilkada di tengah
perkembangan kasus COVID-19 yang
kian mengkhawatirkan, membawa
situasi dilematis dan problematika
tersendiri.   Antara pilihan
keselamatan masyarakat yang
semakin terancam, dan dampak-
dampak kerugian politis yang tidak
bisa dikatakan tidak serius. Meski
begitu, terdapat solusi alternatif
yang setidaknya patut
dipertimbangkan dalam menengahi
pilihan-pilihan pelik tersebut, yakni
penyelenggaraan pilkada secara
elektronik atau e-voting.
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Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari hari ke hari kian
mengkhawatirkan. Untuk itu, tidak dapat dinafikan bahwa dampak penyebaran
pandemi ini secara tidak langsung telah melumpuhkan berbagai institusi sosial,
ekonomi, politik dan hukum. Tidak terkecuali berpotensi menghambat jalannya
beberapa agenda kenegaraan yang seharusnya diselenggarakan di tahun ini,
seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada/Pilkada) misalnya. 
 
Sebagaimana diketahui, jika tidak terhalangi oleh dampak COVID-19 dan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebagaimana dipilih
oleh Pemerintah, Pilkada untuk tahun 2020 semestinya dijadwalkan pada
tanggal 23 September 2020. Sementara untuk pendaftaran pasangan calon
berikut kampanyenya, sebagaimana menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada
Tahun 2020, diagendakan terlaksana pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2020, dan 11
Juli hingga 19 September 2020.
 
Meski begitu, demi pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat,
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemudian bersepakat untuk
menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Kesepakatan ini dicapai pada Senin 30
Maret 2020 kemarin dan diikuti dengan desakan agar Presiden segera
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk
menjamin penundaan ini.
 
Pada waktu itu, pihak KPU sendiri setidaknya menawarkan beberapa opsi untuk
waktu pelaksanaan penundaan tersebut. Pertama, pemungutan suara akan
kembali dilakukan pada 9 Desember 2020. Kedua, dilakukan pada 17 Maret 2021,
dan ketiga dilakukan pada 29 September 2021 (kompas.id, 30/03). Menariknya,
berselang sebulan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilihan yang kemudian
dipilih oleh Presiden jatuh pada opsi pertama, yakni Desember 2020. Pilihan ini
sontak menimbulkan pertanyaan dan protes dari berbagai kalangan, pasalnya
jumlah pasien COVID-19 masih bertengger diangka yang cukup tinggi dan belum
menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan dalam waktu dekat.

PENDAHULUAN
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Meski demikian, penundaan ini tentu akan membawa sejumlah konsekuensi
yang dampaknya tidak bisa dikatakan tidak serius. Mulai dari anggaran yang
telah digelontorkan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara,
perubahan dan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap calon pemilih
yang semulanya belum cukup umur, status pimpinan daerah yang boleh jadi
kosong karena habis masa jabatan, dan tentu masih banyak lagi. 
 
Sebagai contoh, sebut saja jumlah anggaran yang baru-baru ini diajukan oleh
KPU dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, DKPP, dan Mendagri
pada Rabu 3 Juni kemarin. Untuk melanjutkan tahapan Pilkada sesuai protokol
kesehatan COVID-19 di bulan Desember nanti, tambahan anggaran yang
diusulkan berkisar   diangka Rp2,8 triliun hingga Rp5,9 triliun. Padahal untuk
anggaran semulanya saja, sudah mencapai Rp.14 triliun untuk 270 daerah
(kompas.id, 4//06).
 
Untuk itu, alih-alih memilih opsi penundaan yang belum menentu, Pemerintah,
DPR dan para penyelenggara pilkada sebenarnya masih memiliki opsi atau
alternatif lain yang tidak kalah layak untuk dipertimbangkan, yakni tetap
menyelenggarakan pilkada namun dengan sistem elektronik. Sistem ini
sebagaimana diketahui, menggunakan perangkat elektronik atau teknologi
informasi yang sangat mungkin membuat pemilu berlangsung secara cepat,
akurat dan efisien (International IDEA, 2011). Baik dari segi biaya, sumber daya,
maupun dari segi proses, karena dapat memotong atau memangkas berbagai
rantai administrasi yang rumit, berbelit dan sebagaimana yang menyebabkan
banyak korban jiwa jika berkaca dari Pemilu serentak 2019 kemarin. 
 
Di samping itu, selain mengingat ketepatan momentum terhadap kebijakan
physical distancing yang sebagaimana dipilih oleh Pemerintah, Pilkada dengan
sistem elektronik ini juga dapat sekaligus menguji kesiapan Indonesia yang sejak
beberapa tahun belakangan gemar menggembor-gemborkan jargon Revolusi
Industri 4.0. Berikut lembar analisis ini diajukan, untuk mencoba mengurai
gambaran manfaat serta tantangan penerapannya di Indonesia, serta gambaran
konstitusionalitas dan legalitas penerapannya jika dilihat dari pranata konstitusi
dan peraturan perundang-undangan, serta dimasa khusus seperti pandemi
sekarang ini.
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Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan
(statutory approach) dan konseptual (conceptual approach), dengan metode
pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan
dengan pemilihan umum dan penyelenggaraan sistem elektronik (Marzuki, 2014). 
 
Demikian sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa arsip-
arsip, dokumentasi, dan data resmi instansi pemerintahan terkait, undang-
undang, dan makalah penelitian terkait dengan objek penelitian. Adapun ke
semua data yang terkumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan model
analisis deskriptif eksplanatoris (Soekanto, 2015).

METODOLOGI
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TINJAUAN LITERATUR
A. PENGERTIAN PEMILU ELEKTRONIK SECARA UMUM

Pada umumnya, beberapa definisi pemilu elektronik sangatlah luas. Tulisan ini
mencoba berfokus dan membatasinya pada pengertian sistem dimana
pencatatan, pemberian, pemilihan, dan pemungutan suara dalam pemilu politik
melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, tipologinya
seringkali dieratkan dan dipadankan dengan sistem e-voting.
 
E-voting sendiri, sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi,
membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas
pada hasilnya, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan prosesnya. Beberapa ahli
mempercayai jika dilaksanakan dengan tepat, dapat mengurangi beberapa
kecurangan yang jamak terjadi, mempercepat pengolahan hasil, meningkatkan
aksesibilitas dan membuat pemilihan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat,
serta dalam beberapa kasus memungkinkan pengurangan biaya pemilu dalam
jangka panjang (International IDEA, 2011).
 
 



Untuk memahami hal ini lebih lanjut, beberapa pendapat ahli dapat dirujuk.
Misalnya Hajjar, et.al (2006), yang mendefinisikan e-voting sebagai “a type of
voting that includes the use of a computer rather than the traditional use of balot at
polling centers or by postal mail,” atau Magi (2007) yang mengartikulasikannya
sebagai “any voting method where the voter’s intention is expressed or collected by
electronic means. There are considered the following electronic voting ways.”
 
Tidak berbeda jauh dari itu, Zafar dan Pilkjaer (2007) menyatakan sistem e-voting
sendiri sebagai “a technology that combines with the democratic process, in order
to make voting more efficient and convenient for voters. E-voting allows voters to
either vote by computer from their homes or at the polling station.” Meski begitu,
dalam praktiknya hal ini dikenal dengan beberapa sistem, antaranya ada yang
menggunakan sistem mesin pemungutan suara, mesin pemindai, mesin
pencetak suara dan yang langsung melalui internet. Khusus yang terakhir,
terdapat tipologi tersendiri yang sering dipadankan dengan istilah i-voting (Nevo
& Kim, 2006).
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B. MODEL-MODEL TEKNOLOGI E-VOTING

Membicarakan teknologi e-voting, erat kaitannya dengan nama Jacob H. Myers
yang memperkenalkan mesin pemilu pertama yang populer dengan nama Lever
Voting Machine. Myers mematenkan mesinnya ini di Amerika Serikat pada tahun
1889, yang juga dikenal dengan sebutan Myers Automatic Boots. Mesin ini
ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat
proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah (Jones, 2006).
 
Dalam perkembangannya, kemudian terdapat banyak model mesin yang telah
dipergunakan. Misalnya, ada yang disebut dengan teknologi pencatatan
langsung secara elektronik (Direct Recording Elecronic/DRE). Cara memilih
menggunakan mesin ini adalah dengan memilih calon yang sudah tercetak pada
suatu display atau layar dan dikirim pada mesin pemilih atau bisa juga
ditampilkan pada layar komputer. Pemilih hanya menekan tombol pada display
atau alat yang mirip surat suara (Ali, Mehmood, et. al, 2014).
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GAMBAR 1. LEVER VOTING MACHINE

Sumber: www.californiamuseum.org, 15/6

GAMBAR 2. DIRECT RECORDING ELECTRONIC

Sumber: verifiedvoting.org, 15/6



Menurut Riera & Brown (2003), sistem e-voting sendiri dapat diklasifikasikan ke
dalam dua kelompok utama. Pertama, sistem pemilihan menggunakan DRE
namun proses pemungutan suara tetap dilakukan di suatu tempat pemungutan
yang memungkinkan pemilih untuk memberikan surat suara mereka langsung
melalui mesin (biasanya dengan menggunakan alat layar sentuh). Sistem ini,
umumnya mengharuskan pemilih untuk pergi ke tempat pemungutan suara, dan
mereka diidentifikasi dengan cara konvensional.
 
Sementara sistem kedua, dilakukan sepenuhnya secara jarak jauh dengan
pemanfaatan potensi TIK. Pemilih masih menggunakan pengguna grafis
antarmuka (interface) seperti pada DRE, meskipun pemberian suara dilakukan
secara jarak jauh, seperti dari rumah menggunakan komputer pribadi seseorang,
atau dari kios komputer di kedutaan atau di rumah sakit. Ide dasar di balik sistem
ini adalah untuk memindahkan informasi digital (suara) melalui jaringan
komunikasi dibanding mewajibkan orang untuk pindah ke lokasi pemungutan
suara.
 
Sehubungan dengan itu, Kersting & Baldersheim (2004), menyebut bahwa e-
voting secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan
non-internet voting. Internet voting dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:
 

1.      Internet poll site voting. 
Pada jenis ini, internet digunakan untuk mengirim data dari tempat
pemungutan suara (TPS) kepada otoritas penyelenggara pemilu lokal,
regional, dan pusat. Jenis voting ini bekerja pada komputer publik dan sama
dengan sistem voting dengan menggunakan mesin. Koneksi dari TPS kepada
kantor pusat penyelenggaraan Pemilu kebanyakan menggunakan Internet.
 
2.      Kiosk voting. 
Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer
khusus yang ditempatkan di tempat-tempat publik, seperti perpustakaan,
sekolah atau mall. Karena proses pemilihan tidak bisa di kontrol oleh pihak
penyelenggara Pemilu, diperlukan instrumen khusus untuk pengesahan
secara elektronik, seperti contohnya tanda tangan secara digital atau smart
card, pemeriksaan sidik jari, dan lain sebagainya.
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3.      Internet voting. 
Berbeda dengan jenis sebelumnya, penggunaan hak pilih dengan
menggunakan media internet dengan jenis ini tidak tergantung dengan
perangkatnya. Dengan internet voting, pemilih dapat menggunakan hak pilih
di rumah sendiri atau juga di tempat kerja (kantor). Teknologi ini
memerlukan program software dan instrumen lainnya, seperti smart card.

 
Adapun yang termasuk ke dalam non-internet voting, disebutkan memerlukan
alat elektronik tertentu, seperti mesin voting, sms text-voting, telephone voting,
dan interactive digital television voting.
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PEMBAHASAN
A. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN SISTEM E-VOTING

Pada dasarnya, semua jenis sistem e-voting yang sebagaimana diterangkan
diatas, masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Beberapa ahli,
seringkali jamak mengaitkan keunggulan sistem e-voting secara umum dengan
biaya yang lebih hemat, waktu pelaksanaan yang lebih cepat, hasil perhitungan
yang lebih akurat, dan proses pelaksanaan yang lebih transparan (Zafar &
Pilkjaer, 2007). Misalnya saja, penelitian Sanjay & Ekta (2011), yang menunjukkan
penyelenggaraan pemilu berdasarkan sistem ini setidaknya dapat:
 

1.      Menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang
dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dalam pemilihan
umum; 
2.           Membuat proses perhitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem
konvensional;
3.      Mengurangi jumlah kertas yang digunakan sehingga menghemat banyak
pohon yang membuat proses menjadi ramah lingkungan;
4.           Mengurangi biaya pencetakan hampir nol karena hanya satu lembar
kertas suara yang diperlukan untuk setiap polling.



Riera & Brown (2003), bahkan jauh-jauh hari sebelumnya telah merincikan dan
menyebut keunggulan-keunggulan tersebut sebagai berikut:

1.      Proses penyelenggaraan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya;
2.      Menyediakan akses informasi yang lebih banyak dan lebih luas, karena
dapat dibuat ke dalam beberapa versi bahasa dan kompatibel terhadap
mereka yang mempunyai keterbatasan fisik;
3.           Memudahkan proses penyelenggaraan dan berpeluang meningkatkan
partisipasi, karena dapat memangkas keterbatasan ruang dan waktu untuk
mendatangi tempat pemilihan suara; dan
4.      Dapat mengendalikan pihak-pihak yang tidak berhak untuk memilih.

 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Lembaga Internasional untuk Demokrasi
dan Pendampingan Pemilu atau International IDEA (2011), yang merincikan
keunggulan sistem e-voting dapat menghasilkan:

1.           Perhitungan dan tabulasi suara yang lebih cepat, akurat dan efisien,
karena kesalahan manusia dan prosedur perhitungan yang melelahkan
dapat dikecualikan;
2.           Proses penyelenggaraan yang dapat meningkatkan partisipasi dan
jumlah suara, karena selaras dengan kenyamanan, kebutuhan, mobilitas dan
aksesibilitas masyarakat yang beragam, khususnya pemilihan melalui
internet;
3.      Proses penyelenggaraan yang lebih hemat biaya dalam jangka panjang,
karena dapat memotong waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi
biaya logistik untuk produksi dan distribusi, dengan jangkauan yang lebih
luas melalui internet; dan
4.      Jika dibandingkan dengan model pemilu konvensional pada umumnya,
maka pemilihan melalui internet dapat mengurangi insiden penjualan suara,
kecurangan dan manipulasi pemberian suara dengan model keluarga yang
terkadang melakukan pemilihan beberapa kali dengan orang yang sama,
melalui penerapan tenggat waktu dan kontrol langsung pada saat
pemungutan suara.
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Meski begitu, sistem e-voting tidak berarti tidak mengandung kelemahan. Dalam
beberapa kasus, penyelenggaraannya tidak jarang didapati menimbulkan
masalah fundamen. Misalnya seperti terjadi kondisi di mana pelaksanaan e-
voting gagal, dikarenakan petugas pemilu yang dibentuk justru tidak atau kurang
memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan e-voting itu sendiri.
Kondisi seperti ini, menurut Moynihan (2004), perlu diantisipasi dan
diminimalisir. Sebab jika sekali dibiarkan saja terjadi, dikhawatirkan akan
langsung berdampak pada legitimasi pemilu.
 
Kedua, kelemahan lainnya juga terlihat pada sebagian kelompok pemilih yang
merasa kurang menyukai dan kompatibel dengan sistem e-voting tertentu.
Misalnya, seperti yang terlihat dari hasil riset Roseman & Stephenson (2005),
pada pemilihan Gubernur di negara bagian Amerika Serikat, Georgia, yang
menunjukkan calon pemilih dengan kategori usia lanjut (diatas 65 tahun) rata-
rata kurang paham dan menyukai cara-cara pemilu dengan sistem e-voting.  
 
Ketiga, kelemahan lain yang paling mendasari dalam setiap sistem e-voting ialah
mengenai jaminan kerahasiaan data. Wolchok, Wustrow & Halderman (2010),
misalnya menyatakan faktor penggunaan teknologi dalam sistem ini (misalnya
menggunakan mesin) seringkali menimbulkan pertanyaan akan jaminan
kerahasiaan pemilih bagi sebagian orang. 
 
Keempat, terkait keamanan dan kebebasan dalam memilih (free and fair).
Menurut Kersting & Baldersheim (2004), sebuah pemilihan bebas umumnya
dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam prosesnya. Pertanyaan yang
kemudian seringkali timbul, bila dalam proses pemilihan konvensional saja,
unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan seringkali bermasalah dan
dipermasalahkan meski telah ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara
pemilu, maka dalam pemilihan dengan sistem e-voting (terutama jika pemilihan
itu menggunakan internet), siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh
mana ketiga unsur tersebut dapat dijamin? Sampai saat ini, Kersting &
Baldersheim sendiri menilai bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut masih
menjadi perdebatan, kendalinya bisa saja sangat tergantung pada vendor
dan/atau teknologinya.
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Sementara praktik e-voting dengan penggunaan mesin dalam beberapa negara,
tidak jarang sengaja dirusak atau dibuat tidak dapat bekerja. Hal ini dilakukan,
tidak lain sebagai strategi curang untuk memanipulasi atau membuat
kemenangan calon-calon kandidat potensial tertentu menjadi gagal. Belum lagi,
jika mengingat seseorang yang memiliki akses terhadap mesin e-voting itu
sendiri, sangat bisa dan berpeluang untuk memanipulasi total perolehan suara
sebelum, selama, dan setelah pemilu (Alvarez, Hall, & Trechsel, 2009).
 
Kelima, standar mesin e-voting yang umumnya digunakan belum tentu
disepakati bersama. Kesepakatan akan standar mesin e-voting menjadi hal yang
sangat penting, karena apabila pengadaan mesin e-voting tidak memakai standar
yang disepakati bersama dapat saja terjadi protes dan juga delegitimasi terhadap
proses dan hasil pemilu tersebut (Reddy, 2011).
 
Keenam, klaim efisien dan biaya murah terhadap penggunaan sistem e-voting
dapat saja dibantah dengan melihat keseluruhan pembiayaannya. Hal ini
terutama pada sistem e-voting dengan penggunaan mesin, yang seringkali
dipermasalahkan dari segi biaya pembelian alatnya saja, namun terhadap biaya
pemeliharaannya. Menurut Popoveniuc (2009), jika biaya pemeliharaan mesin e-
voting turut diperhitungkan, maka biaya penyelenggaraan pemilu berdasarkan
sistem e-voting bisa jadi lebih tidak efisien dengan sistem pemilu konvensional
pada umumnya
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B. MENGENAL PENERAPAN SISTEM BLOCKCHAIN DAN
TANTANGANNYA

Beberapa kelemahan sarana maupun kerahasiaan dan jaminan keamanan suara
dalam sistem e-voting di atas, setidaknya dapat diminimalisir atau bahkan diatasi
sama sekali jika penerapannya dikaitkan dengan penggunaan sistem blockchain.
Sistem ini, sebagaimana diketahui pada mulanya merupakan teknologi dasar
dari sebuah desain arsitektur cryptocurrency atau mata uang digital/elektronik
Bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.
 
Dalam publikasinya yang berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash
System”, Nakamoto menjelaskan Bitcoin dengan penggunaan teknologi
blockchain sebagai sebuah “direct online payment” yang didasarkan pada bukti
cryptographic atau pengamanan algoritma khusus yang tersusun secara
matematis disamping faktor kepercayaan belaka, yang dapat berlangsung dari
satu pihak ke pihak lain tanpa perlu melalui perantara ketiga (Popovski &
Soussou, 2018). 
 
Dalam bahasa yang lebih sederhana, blockchain dapat diibaratkan seperti
rangkaian buku (block/blok) yang terdesentralisasi dan menyimpan berbagai list
of record aset digital (seperti unit kredit, obligasi, kepemilikan, atau hak
fundamental) yang kemudian dikelola sebagai daftar transaksi yang terurut.
Setiap buku atau yang dalam hal ini disebut block/blok, akan terhubung dan
saling dihubungkan dengan blok sebelumnya melalui hash atau cryptographic-
hash, berupa kode enkripsi seperti huruf atau angka acak yang berbeda-beda
sehingga seolah membentuk sebuah rantai (chain) dari masing-masing blok
(Peer-to-peer network). Dengan begitu, riwayat transaksi dalam blockchain tidak
dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah keseluruhan isi dari blok itu sendiri
(Xu, 2017).
 
Hal inilah yang kemudian membuat data atau daftar informasi dalam sistem
blockchain, menjadi sangat mustahil untuk diubah atau dihapus oleh siapapun,
sehingga dalam praktiknya diyakini aman dari serangan peretas. Selain itu,
adapun perbedaan mendasar antara blockchain dengan database lainnya, ialah
tiadanya suatu elemen yang biasanya dijadikan sebagai unit kontrol pusat yang
dapat memeriksa keakuratan informasi.
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GAMBAR 3. HASH-CRYPTOGRAPHIC BLOCKCHAIN

Sumber: dai-global-digital.com, 16/6

Untuk itu, penerapan blockchain umumnya menggunakan mekanisme konsensus
antar pengguna, akibat data didistribusikan secara terdesentralisasi. Tujuannya,
tidak lain untuk memungkinkan data atau informasi yang dikirimkan dapat
diintegrasikan ke dalam blockchain lainnya hanya setelah persetujuan
(konsensus). Jika persyaratan yang relevan terpenuhi, transaksi yang
dikonfirmasi dengan konsensus dapat dilacak dan diamankan dari manipulasi
atau pemalsuan oleh pihak ketiga.
 
Demikian beberapa karakteristik blockchain yang dapat disebut sebagai
keunggulannya, dapat dijabarkan sebagai berikut (Wibowo, 2019):

1.           Desentralisasi: tidak dibutuhkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi.
Algoritma konsensus digunakan untuk menjaga konsistensi data dalam
jaringan terdistribusi.
2.      Basis data terdistribusi: setiap pihak pada blockchain memiliki akses ke
seluruh database dan riwayatnya yang lengkap. Tidak ada satu pihak pun
yang mengendalikan data atau informasi tersebut. Setiap pihak dapat
memverifikasi catatan mitra transaksinya secara langsung, tanpa perantara.



3.           Kegigihan: proses validasi transaksi berlangsung cepat dan transaksi
yang tidak valid tidak akan diakui oleh miners. Pada blockchain, tidak
mungkin menghapus transaksi yang telah terjadi.
4.           Anonimitas: setiap pengguna dalam jaringan blockchain dapat
berinteraksi satu sama lain menggunakan suatu alamat tertentu, tanpa perlu
saling mengetahui satu sama lain. Maksudnya, identitas sebenarnya dari
setiap pengguna, dalam hal ini tidak perlu ditampilkan pada interaksi
tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip kerja dari blockchain itu sendiri
berbasiskan cryptographic matematis, sehingga disatu sisi ia dapat menjaga
kerahasiaan suatu pengguna, di sisi lain ia dapat mengamankan interaksi
antar sesama pengguna.
5.           Kemampuan diaudit: setiap transaksi dalam suatu jaringan blockchain
merujuk pada transaksi sebelumnya. Hal ini akan mempermudah dalam
proses verifikasi dan pencarian transaksi

 
Selain itu, berikut juga gambaran dan perbandingan karakteristik sistem
database blockchain yang bersifat distributed ledger, dengan database lainnya
yang bersifat sentralisasi dari Wüst dan Gervais (2017):

1.  Verifikasi Publik memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi
kebenaran kondisi sistem. Dalam distributed ledger, setiap pergantian
kondisi akan dikonfirmasi oleh verifier (mis. Penambang dalam Bitcoin), yang
dapat berupa kumpulan peserta terbatas. Namun, setiap pengamat dapat
memverifikasi bahwa keadaan distributed ledger diubah sesuai dengan
protokol dan semua pengamat pada akhirnya akan memiliki pandangan
yang sama tentang distributed ledger, setidaknya hingga panjang tertentu.
Dalam sistem terpusat, pengamat yang berbeda mungkin memiliki
pandangan yang sama sekali berbeda mengenai suatu kondisi. Dengan
demikian, mereka mungkin tidak dapat memverifikasi bahwa semua transisi
kondisi dijalankan dengan benar. Sebagai gantinya, pengamat perlu
mempercayai entitas pusat untuk memberi mereka kondisi yang benar.
2.      Transparansi data dan proses pembaharuan kondisi adalah persyaratan
untuk verifikasi publik. Namun, jumlah informasi yang transparan bagi
pengamat dapat berbeda, dan tidak setiap peserta perlu memiliki akses ke
setiap informasi.
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3.   Privasi adalah properti penting dari sistem apa pun. Ada
ketidaksinambungan antara privasi dan transparansi. Privasi tentu lebih
mudah dicapai dalam sistem terpusat karena transparansi dan verifikasi
publik tidak diperlukan untuk berfungsinya sistem.
4.        Integritas informasi menunjukkan bahwa informasi dilindungi dari
modifikasi yang tidak sah. Integritas informasi sangat berkaitan dengan
verifikasi publik. Jika suatu sistem mendukung verifikasi publik, siapa pun
dapat memverifikasi integritas data.
5.      Redundansi data penting dalam beberapa hal. Dalam sistem blockchain,
redundansi secara inheren disediakan melalui replikasi di seluruh penulis.
Dalam sistem terpusat, redundansi umumnya dicapai melalui replikasi pada
server fisik yang berbeda dan melalui cadangan.
6.     Trust Anchor mendefinisikan siapa yang mewakili otoritas tertinggi dari
sistem yang diberikan yang memiliki wewenang untuk memberikan dan
mencabut akses baca dan tulis ke suatu sistem.

 
Dalam penerapannya ke dalam e-voting, suara setiap pemilih dijadikan sebagai
data transaksi yang tersimpan ke dalam blockchain, dan dapat diakses melalui
internet sehingga setiap orang tidak perlu pergi ke TPS untuk melakukan
pemungutan suara. Pemilih nantinya akan teregistrasi secara parsial dan sendiri-
sendiri ke dalam beberapa blockchain yang telah dibagi menjadi beberapa
daerah. Dengan demikian, dari sisi keamanan, pemilih nantinya hanya bisa
melakukan pemilihan pada blockchain ditempat ia teregistrasi. Sementara dari
sisi kepraktisan, pemilih hanya perlu memasukkan kunci privat yang diberikan
pada perangkat komputer ataupun smartphone untuk dapat memilih (Prasetiyo,
2019).
 
Sebagai contoh perencanaan, warga kota Moskow pada 8 September 2019
kemarin, dikabarkan pertama kalinya akan menggelar pemilihan umum secara e-
voting untuk memilih anggota Dewan Kota Moskow. Namun, bukan dengan
sistem yang selama ini dikenal dengan "pencoblosan" yang masih menggunakan
mesin  yang berukuran besar seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
ataupun memakai tablet, melainkan dengan mekanisme jarak jauh yang
berbasiskan teknologi blockchain (cyberthreat.id, 12/07/2019).

14



Seperti yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan mendasar antara
sistem e-voting yang menggunakan mesin dan teknologi blockchain, sangat
terlihat pada sisi teknis pelaksanaannya. Dalam e-voting dengan sistem mesin,
pemilih ditetapkan masih harus mendatangi TPS ditempat ia terdaftar.
Mekanismenya, persis seperti purwarupa mesin e-voting yang dahulu dibuat oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi RI (BPPT-RI), dan sudah diterapkan
di puluhan pemilihan kepala desa (bppt.go.id, 16/11/2015).

 
Sementara dalam e-voting yang dikabarkan akan menggunakan basis teknologi
blockchain di Kota Moskow tersebut, pemilih diterangkan tidak perlu keluar dari
rumah untuk dapat melakukan pemilihan. Pelaksanaannya, cukup hanya dengan
mengakses portal pemilihan melalui komputer atau smartphone, dengan cara
memasukkan kode unik yang dikirimkan kepada mereka melalui pesan teks
(cyberthreat.id, 12/07/2019).

 
Penerapan sistem  e-voting  ini, dikabarkan baru akan diterapkan di tiga distrik
dari 45 distrik di Kota Mosko, berdasar Undang-Undang Federal Federasi Rusia
yang ditetapkan oleh Vladimir Putin, selaku presiden pada 29 Mei 2019
(cyberthreat.id, 12/07/2019). Meski begitu, terdapat cerita menarik dalam
mendekati waktu pelaksanaannya. Sebulan sebelum pemilu tersebut
dilaksanakan, otoritas Rusia membuat sayembara dan menjanjikan sebuah
hadiah tunai kepada siapa saja yang berhasil men”crack” atau meretas
keamanan sistem e-voting tersebut.
 
Tidak lama kemudian, seorang peneliti dan akademisi dari Lorraine University,
yakni Pierrick Gaudry, dilaporkan berhasil memecahkan kode enkripsinya, hanya
dalam kurun waktu 20 menit dengan menggunakan komputer yang tidak lebih
merupakan sebuah desktop biasa dan perangkat lunak gratis yang tersedia untuk
umum. Dalam keterangannya lebih lanjut, Gaudry bahkan memperkirakan
bahwa dengan lebih banyak peralatan modern dan teknik canggih yang
sebagaimana tersedia saat ini, kode enkripsi tersebut dapat dipecahkan hanya
dalam waktu 10 menit (Zdnet.com, 20/08/2019).
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Meski begitu, Gaudry tidak menyebut celah pembobolan atau asal-muasal
kelemahan dan ketidakamanan sistem e-voting tersebut berasal dari
teknologi blockchain itu sendiri. Melainkan, ia menyalahkan otoritas Rusia yang
hanya menggunakan ukuran bit dan variasi kunci enkripsi yang begitu pendek
dan sederhana untuk mengamankan sistem tersebut. Jika saja kode enkripsi
yang digunakan lebih panjang dan kompleks, semisal enkripsi minimal dari
standar yang umumnya digunakan oleh sistem perbankan, yakni 128-bit, maka
untuk meretasnya saja sekiranya butuh waktu 500 miliar tahun. Terlebih jika
yang digunakan ialah 2048-bit dengan sertifikasi Secure Sockets Layer (SSL),
untuk dapat meretasnya sedikitnya butuh waktu lebih dari 6,4 kuadriliun tahun
(blockchainin.asia,
22/08/2019).
 
Untuk itu, walau tidak bisa dikatakan sebagai panacea yang mujarab untuk
menyelesaikan dan menutupi setiap sisi ketidaksempurnaan sistem pemilu itu
sendiri, tetapi e-voting dengan sistem blockchain ini setidaknya dapat disadari
sebagai solusi alternatif. Terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi
online atau daring, dan di masa situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Akan
tetapi jika berhasil diterapkan dengan perspektif jangka waktu yang panjang, hal
ini tentunya akan meniscayakan transformasi sistem pemilu dan wajah-wajah
partai politik yang ada menjadi lebih demokratis, efektif dan efisien (idea.int,
04/06).
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C. GAMBARAN KONSTITUSIONALITAS DAN LEGALITAS
PENERAPAN E-VOTING DI INDONESIA

Mekanisme pemilu, bagaimanapun modelnya, sudah tentu harus mengandung
dan mengikuti asas-asas pemilu yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Baik
itu dalam hal memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD ataupun kepala-
kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi.
 
Sebagai gambaran umum, dalam ayat (1) pasal tersebut dikatakan bahwa,
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.” Dengan demikian, meski mekanisme
penyelenggaraan pemilu tidak tertutup terhadap kemungkinan penerapan e-
voting, namun asas-asas pemilu yang sebagaimana diterangkan di atas sudah
tentu harus terpenuhi dan terakomodasi.
 
Untuk itu, berikut akan dijabarkan perbandingan penerapan asas-asas tersebut
pada penyelenggaraan pemilu konvensional dan kemungkinannya terhadap
sistem e-voting: 

1.     Langsung
Dalam pemilu konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan
di TPS di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula
dengan sistem e-voting yang juga membuat pemilih dapat memilih
langsung tanpa diwakili, namun tentunya bukan dengan mencoblos
melainkan dengan menyentuh layar sentuh atau kendali tertentu pada
peranti komputer ataupun smartphone. Sehingga, e-voting dapat
memenuhi asas langsung dalam pemilu hanya saja menggunakan sarana
yang berbeda, dari pencoblosan kertas suara menjadi menggunakan
peranti teknologi tertentu.
 

2.     Umum
Pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih. Akan
tetapi, yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang
dianggap telah dewasa, yakni yang telah berusia 17 tahun yang ditandai
dengan kepemilikan kartu identitas dan atau yang telah menikah atau
yang pernah kawin. Namun, yang ditekankan pada asas ini adalah
bahwa- 



seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya
diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini
tentunya berlaku pada setiap jenis mekanisme penyelenggaraan pemilu.
Baik itu yang dilakukan selama ini dengan cara-cara konvensional,
ataukah dengan cara-cara alternatif yang pelaksanaannya belum pernah
dilihat dan direalisasikan sama sekali di Indonesia. Misalnya seperti e-
voting, yang mekanisme penyelenggaraannya telah diuraikan
sebelumnya.
 

3.     Bebas
Dalam penyelenggaraan pemilu, maka hendaknya dilakukan secara
bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan, paksaan serta adanya
jaminan keamanan. Pada Pemilu konvensional, asas ini tentunya
seringkali dilanggar melalui pengaruh-pengaruh tertentu yang dimiliki
orang-orang besar seperti kepala desa, ketua daerah pemilih, ataupun
sebagainya. Upaya-upaya ini umumnya agak pelik untuk dapat dicegah
secara pasti, sebab intervensi dan tekanan tersebut seringkali masuk
lebih jauh ke dalam batas-batas interaksi privat dan inter-personal yang
mengaburkan kerahasian pilihan pemilih.   Untuk itu, pelaksanaan asas
ini dapat dikatakan berkelindan dengan asas kerahasiaan yang akan
lebih lanjut dijelaskan dibawah ini. Dalam hal penggunaan sistem e-
voting, pelaksanaan asas ini setidaknya dapat dikatakan lebih terjamim
jika diterapkan melalui pemanfaatan teknologi.
 

 4.   Rahasia
Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun.
Dalam pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana
masing-masing pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat
pilihan pemilih di sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan
kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci. Pada sistem e-voting,
penerapan asas ini dapat dikatakan jauh lebih terjamin karena sistem
dan TIK yang canggih. Terlebih dengan penggunaan sistem blockchain.
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5.     Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi
penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya
yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu
berlangsung agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam
pemilu konvensional banyak sekali kecurangan-kecurangan yang timbul
khususnya banyak terjadi di daerah. Dalam penerapan e-voting
berdasarkan blockchain, asas ini setidaknya dapat dikatakan jauh lebih
tercapai dengan sistem lebih transparan dan dapat diaudit langsung
secara realtime, sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan
pilihan dan memungkinkan diminamalisirnya kecurangan-kecurangan
sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.
 

6.    Adil
Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil
serta bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional
seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil, misalnya seperti tidak
mendapatkan kartu pemilih. Namun, dengan sistem e-voting, maka tidak
lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup Nomor Induk Kependudukan
(NIK) atau kode-kode unik matematis yang masing-masing terintegrasi
data kependudukan pemilih yang telah teregistrasi. Dengan demikian,
asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui e-voting.
 

Berdasarkan analisis sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem e-
voting sebenarnya mampu dan dapat saja menjadi alternatif pengganti dari
mekanisme penyelenggaraan pemilu konvensional pada umumnya. Selain itu,
jika model mekanisme pemilu seperti sistem Noken di Papua saja dikenal dan
diakui di Indonesia, maka sistem e-voting dari sisi konstitusional seharusnya juga
tidaklah bermasalah. Argumentasi ini, tentu tidak bermaksud menyederhanakan
dan membandingkan mekanisme Noken terhadap mekanisme e-voting yang jauh
lebih terkini.
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Sistem Noken, sebagai satu-satunya alternatif  atau mekanisme penyelenggaraan
pemilu yang diperbolehkan di samping cara-cara konvensional di Indonesia,
bagaimanapun juga, tentu sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari hak-
hak tradisional yang melekat pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
Papua. Hak ini, sebagaimana diketahui telah memperoleh jaminan langsung
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 

 
Untuk ini juga, kemungkinan terhadap boleh tidaknya diterapkan alternatif-
alternatif lain di luar mekanisme penyelenggara pemilu konvensional tentu
terbuka lebar. Sebab kebijakan terkait mekanisme pemilu dapat dikatakan
merupakan open legal policy. Selama penyelenggaraannya tidak bertentangan
dan mengakomodir asas-asas pemilu yang sebagaimana diatur dalam 22E ayat
(1) di atas, berbagai mekanisme alternatif tidak terkecuali e-voting sekiranya
akan sah-sah saja dipergunakan.

 
Salah satu bukti yang dapat memperkuat argumentasi ini, ialah Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun
2004) terhadap UUD 45. Dalam putusan ini, Bupati Jembrana beserta beberapa
Kepala Dusun Provinsi Bali, mencoba untuk mencari basis konstitusionalitas
terhadap e-voting sebagai mekanisme alternatif terhadap penyelenggaraan
Pilkada, yang tata cara pemberian suaranya telah disebut secara teknis dalam
Pasal 88, “[...] dilakukan dengan mencoblos satu pasangan dalam surat suara.”
Sementara proses pemberian suara melalui teknologi e-voting yang sebagaimana
dimaksud dalam rumusan posita permohonan ini, dilakukan cukup hanya
dengan cara menyentuh layar komputer atau panel elektronik.
 
Bagi masyarakat Jembrana sendiri, proses pemberian suara melalui mekanisme
e-voting, selama ini telah terbiasa diterapkan atau dilakukan dalam melakukan
pemilihan Kepala Dusun. Selain itu, berdasarkan perhitungan tersendiri, dari
Rp11.000.000.000,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010
dengan tata cara pencoblosan, sepertiganya menurut para pemohon dapat
dilakukan penghematan apabila dilakukan dengan mekanisme e-voting.
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Untuk itu dalam amar putusan ini, MK kemudian menyatakan bahwa kata
“mencoblos” dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004, bersifat konstitusional
bersyarat yang dapat pula diartikan sebagai penggunaan metode e-voting,
selama dilakukan dengan syarat kumulatif: tidak melanggar asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan; daerah yang menerapkan metode e-
voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun
perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta
persyaratan lain yang diperlukan.
 
Hal lain yang kemudian perlu untuk dicermati lebih lanjut, ialah perihal
bagaimana ketentuan Pilkada saat ini mengatur kemungkinan terhadap
mekanisme e-voting. Sebagaimana diketahui, semenjak UU No. 32 Tahun 2004
terakhir diubah di tahun 2014, ketentuan Pilkada dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tidak lagi digabung dalam satu Undang-Undang. Khusus
untuk pengaturan Pilkada, ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(UU No. 22 Tahun 2014), yang kemudian diganti oleh Perppu Nomor 1 Tahun
2014, lalu disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan sejauh ini
telah mengalami perubahan materi beberapa kali.
 
Dalam rangkaian pengaturan tersebut, ketentuan terkait penyelenggaraan
pilkada melalui mekanisme pemberian suara secara elektronik atau e-voting baru
terlihat diakomodasi dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 1 Tahun 2015,
dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 
Dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 1 Tahun 2015, mekanisme tersebut
ditegaskan dalam Pasal 85 ayat 1 huruf b, “Pemberian suara untuk Pemilihan
dapat dilakukan dengan cara: b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan
suara secara elektronik.” Lalu, dalam UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 85 mengalami
penambahan ayat, yakni ayat 2a yang berbunyi, “Pemberian suara secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan
kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.”
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Sayangnya dalam tingkatan peraturan teknis, tata cara lebih lanjut terkait
mekanisme penyelenggaraan pilkada secara e-voting sangat sedikit, bahkan
nyaris tidak diatur dalam PKPU. Sebab satu-satunya ketentuan terkait hal ini
hanya berupa pengaturan yang sifatnya menerangkan saja, bahwa alat elektronik
diakui sebagai salah satu alternatif untuk memberi tanda pilihan selain alat
coblos. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (1) angka b PKPU
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  
 
Meski begitu, sekiranya hal ini tidaklah menjadi masalah jika Pemerintah, dalam
hal ini Presiden, segera mengeluarkan Perppu atas dasar kesepakatan bersama
dan koordinasi dari segenap stakeholder terkait, seperti DPR, KPU, Bawaslu dan
DKPP, untuk mengatur ketentuan mekanisme e-voting secara lebih jelas, rinci
dan komprehensif, tanpa perlu mengenyampingkan pengaturan-pengaturan vital
seperti pelindungan data pribadi dan keamanan siber.
 
Hal ini sekiranya akan mendatangkan manfaat tersendiri untuk diterapkan di
masa seperti sekarang. Mengingat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia yang
agaknya belum akan melandai dalam waktu dekat. Seperti yang sebagaimana
terlihat dari grafik kasusnya yang masih menanjak, bahkan cenderung lebih
meruncing tiga kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Mulai dari penambahan
jumlah kasus per hari yang masih terhitung puluhan di awal bulan Maret, menjadi
ratusan dalam hitungan minggu, hingga naik menjadi ribuan di pertengahan
bulan Mei.
 
Per 16 Juni saja, jumlah kasus yang sebagaimana dilaporkan telah menghampiri
empat puluh ribu. Sebagaimana terlihat dalam laman covid19.go.id (16/06), yang
mencatat jumlah kasus mencapai 39.294 orang. Angka ini, tentu begitu kontras
jika dibandingkan hanya dengan jumlah kasus dalam beberapa minggu
sebelumnya. Misalnya per 9 Juni sebanyak 33.076 orang, atau per 2 Juni dengan
jumlah yang relatif masih kecil, yakni 27.549 orang (kawalcovid19.id, 16/06).
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GRAFIK 1  PENINGKATAN KASUS COVID-19
DI INDONESIA

Sumber: dai-global-digital.com, 16/6

Untuk itu, alih-alih terus menerus menggembar-gemborkan istilah “new normal”,
segenap stakeholder sudah semestinya sepakat untuk mengedepankan
penyelenggaraan pilkada tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan
kesehatan masyarakat, dengan cara-cara alternatif seperti mekanisme e-voting
dari jarak jauh. Selain selaras dengan kebijakan physical distancing, hal ini
tentunya akan lebih menguntungkan dari segala sisi. Mulai dari segi anggaran
hingga dari segi keselamatan, baik itu terhadap para pemilih maupun bagi para
penyelenggara pilkada yang langsung bertugas dilapangan, seperti Panitia
Pemungutan Suara (PPS).  
 
Meski begitu, penerapannya sekiranya hal ini juga akan mendatangkan
tantangan tersendiri. Terlebih jika mengingat sumber daya yang dapat
diandalkan dan penyebaran akses internet yang masih belum merata dan
dijangkau sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dari hasil
survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018,
yang masih menunjukkan penetrasi internet di Indonesia masih mencapai angka
64,8%. Itupun apabila dibagi per wilayah, maka secara kalkulasi masih terdapat
25,9% masyarakat di perkotaaan, dan 38,4% di wilayah pedesaan yang bukan
pengguna internet (APJII, 2018).
 
 



Oleh karena itu, dalam menyikapi tantangan ini ada baiknya penerapannya
diikuti dengan kebijakan asimetris. Penggunaan mekanisme e-voting, setidaknya
dapat diterapkan di daerah-daerah perkotaan ataupun di desa-desa yang tingkat
penyebaran infeksinya masih tinggi diangka rata-rata 70 hingga 80 persen.
Sementara di wilayah-wilayah yang telah mengalami penurunan diangka 20
hingga 30 persen atau sekurang-kurangnya memiliki tingkat populasi masyarakat
yang terbilang belum begitu padat, dapat mengadakan pemilihan dengan cara-
cara konvensional seperti biasanya. Namun tentunya dengan protokol kesehatan
yang ketat dan tegas.
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PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu
atau pilkada dengan sistem elektronik atau e-voting, pada dasarnya memberikan
sejumlah manfaat dan keuntungan. Mulai dari efisiensi dari segi anggaran hingga
efektif dari segi praktisnya. Namun sepatutnya setiap alternatif, sistem e-voting
tentunya tidak bisa dikatakan sebagai panacea yang mujarab untuk
menyelesaikan dan menutupi setiap sisi ketidaksempurnaan sistem pemilu itu
sendiri. Meski begitu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi daring, dan
peliknya situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, penyelenggaraan pilkada
dengan sistem e-voting setidaknya dapat menjadi solusi alternatif yang patut
dipertimbangkan. Terutama dengan sistem yang didasarkan pada teknologi
blockchain.
 
Khusus dalam konteks Indonesia sendiri, penyelenggaraan pilkada secara e-
voting dengan teknologi apapun, konstitusionalitasnya dapat dipastikan
diperkenankan dan penerapannya tidak dapat disebut bertentangan dengan
UUD 45, selama penerapannya tidak melanggar asas pemilu luber jurdil dan
secara kumulatif telah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya
manusia, perangkat lunak serta kesiapan masyarakatnya di daerah.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan jika penyelenggaraan pilkada di
tengah masa pandemi dapat dipertimbangkan dilaksanakan dengan sistem e-
voting ke depan, maka pertama, Pemerintah perlu menetapkan kembali Perppu
terkait penyelenggaraan pilkada yang mengatur mekanisme sistem e-voting
secara lebih jelas, rinci dan komprehensif, tanpa perlu mengenyampingkan
pengaturan-pengaturan vital seperti pelindungan data pribadi dan keamanan
siber.  
 
Kedua, penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, juga perlu
menetapkan berbagai peraturan teknis yang lebih jelas dan rinci mengatur tata
laksana mekanisme penyelenggaraan pilkada secara e-voting.
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Ketiga, dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya dan perkembangan
kasus penyebaran COVID-19, teknis pelaksanaan pilkada berdasarkan sistem  e-
voting sepatutnya dilaksanakan secara asimetris. Maksudnya,
penyelenggaraannya dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang tingkat
penyebarannya masih tinggi diangka rata-rata 70 hingga 80 persen.   Sementara
di wilayah-wilayah yang telah mengalami penurunan drastis atau sekurang-
kurangnya memiliki tingkat populasi yang terbilang belum begitu padat, dapat
mengadakan pemilihannya dengan cara-cara konvensional seperti biasanya.
Namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan tegas.
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