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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Nasib UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia 

Pemateri :  

1. Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute. 

2. Mohamad Muraz, Anggota Komisi II DPR RI. 

3. Erik Kurniawan, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. 

4. Lucius Karus, Peneliti FORMAPPI. 

 

Moderator  : Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

 

Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute 

 

• Arfianto membuka pemaparannya dengan polemik yang terdapat dalam revisi undang-undang 

pemilu. Setidaknya terdapat enam isu terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Isu pertama yakni sistem pemilu apakah terbuka, tertutup, atau campuran. Kedua, 

mengenai ambang batas parlemen dan presiden atau parliamentary threshold dan presidential 

threshold; ketiga sistem konversi penghitungan suara ke kursi; keempat, terkait distric magnitude 

jumlah besaran kursi per daerah pemilihan. Kelima, mengenai keserentakan pemilu. Keenam, 

digitalisasi pemilu. 

• Perkembangan dinamika pembahasan UU Pemilu berubah ketika Presiden Joko Widodo meminta 

agar para partai politik di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. 

Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang masih belum benar-benar 

pulih. Keinginan Jokowi ini kemudian disambut semua partai pendukung koalisi pemerintah hingga 

pembahasan revisi berujung kepada dua opsi, yakni setuju dilakukannya revisi atau tidak setuju 

dilakukannya revisi. 

• Arfianto menganggap bahwa sikap pemerintah dan DPR yang menghentikan rencana pembahasan 

RUU Pemilu merupakan bagian dari kebijakan publik. Namun, proses pembuatan kebijakan harus 

memenuhi tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga kebijakan 

terkait penghentian pembahasan RUU Pemilu. 

• Konsekuensi dari keputusan untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu pada akhirnya meninggalkan 

pekerjaan rumah terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

• Arfianto menegaskan bahwa RUU Pemilu memiliki dampak terhadap reformasi partai politik. 

Mengutip Pippa Norris (2004) yang mengklasifikasikan reformasi partai politik menjadi aspek 

formal dan informal. Aspek formal cenderung eksternal, sedangkan aspek informal cenderung 

bersifat internal. Aturan formal yang mengatur partai politik guna mendorong reformasi partai yaitu 

aturan tentang pemilu, seperti peraturan pada tahap pendaftaran partai peserta pemilu, tahap 
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nominasi di internal partai untuk calon anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden, dan tahap 

kampanye yang akuntabel dan transparan. 

 

Erik Kurniawan, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi 

 

• Erik mengawali pemaparannya dengan menjelaskan momen elektoral dan ketahanan demokrasi. 

Beberapa negara sebenarnya sedang mengalami penurunan indeks demokrasi. Sehingga menjadi 

sebuah tantangan bagi banyak negara untuk dapat mempertahankan demokrasi, apalagi makin 

menguatnya otoritarianisme. 

• Terdapat beberapa negara yang mengalami otokrasi selama sepuluh tahun terakhir, yaitu Hongaria, 

Turki, Polandia, Serbia, Brasil, dan India. Terdapat dua ciri utama sebuah negara telah jatuh ke dalam 

otokrasi. Pertama, pemerintah di negara-negara otokrasi membatasi ruang lingkup media dan 

masyarakat sipil. Kedua, Setelah mereka mendapatkan kendali yang memadai atas “pengawas” di 

media dan masyarakat sipil. Salah satu kecenderungannya adalah keberanian mereka mengikis 

kualitas pemilu. 

• Belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, ternyata upaya penanganan pendemi Covid-19 

dan dampak ekonominya belum manjadi isu mainstream yang digunakan oleh peserta pilkada dalam 

visi, misi, hingga kampanye. Selain itu, secara institusional Pilkada Serentak 2020 gagal dalam 

desentralisasi politik. Contoh kasus pada beberapa pilkada seperi Solo, Surabaya, Tanggerang 

Selatan, dll. 

• Pada Pilkada Serentak 2020 juga muncul kontradiksi antara bentuk pemerintahan yang 

menghendaki adanya otonomi daerah dengan sistem politik yang semakin sentralistik (kasus 

kandidasi di Pilkada). Partai tidak sehat karena tidak terjadi sirkulasi kader partai yang mumpuni 

untuk maju dalam kontestasi elektoral. 

• Erik juga menjelaskan tentang Problematika Pemilu 2019 adanya tendensi dari penerapan Ambang 

batas sebagai bentuk ekslusi dari partaipartai yang ada saat ini. 

• Kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu memunculkan problem berupa persoalan 

akurasi DPT, contohnya 2,6 juta pemilu di 2014 dan 5,8 juta pemilih tidak terdaftar di DPT. Selain itu, 

tingginya suara tidak sah. seperti 10.1% di Pemilu 2014 dan 12,5% di Pemilu 2019. 

• Erik memberikan beberapa saran tentang apa yang dapat dilakukan, seperti dengan menghilangkan 

segala restriksi (rintangan) bagi pelaksanaan hak memilih dan hak dipilh warga negara. Evaluasi 

kerangka sistem pemilu dalam rangka menyetarakan hak politik warga negara. 

 

Mohamad Muraz, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 

 

• Pemilu menjadi salah satu sarana paling penting bagi demokrasi dan bagi rakyat untuk menyalurkan 

suaranya untuk memilih pemimpinnya. Hingga untuk pertama kalinya dilakukan penyelenggaraan 

pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif secara serentak. 

• Pemilu lima kotak tahun 2019 menimbulkan kompleksitas, salah satunya adalah tingginya suara 

tidak sah dan suara terbuang. lebih dari 800 petugas KPPS meninggal dunia dan lebih dari 5000 

orang mengalami sakit. 

• Muraz menjelaskan tentang adanya putusan MK Nomor 55/PPU-XII/2019 tentang rekonstruksi 

keserentakan pemilu berikutnya. 

• Penyelenggaraan pemilu serentak presiden, pileg, dan DPRD kemudian disusul oleh pilkada pada 

tahun yang sama akan menjadi beban yang berat bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, partai 
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politik, dan masyarakat pemilih. Tahapan pilkada akan beririsan banyak dengan pilpres dan pileg, 

dikhawatirkan penyelenggara pemilu dan masyarakat menjadi tidak fokus. 

• Jika Pilkada Serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024, maka tahun 2022 dan 2023 akan 

terjadi kekosongan 278 kepala daerah se-Indonesia dan akan di isi oleh pejabat kepala daerah 

dengan masa yang cukup lama yaitu lebih dari dua tahun. 

• Jabatan pejabat kepala daerah yang terlalu lama dengan kewenangan terbatas akan berdampak 

terhadap penurunan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. 

• Muraz memaparkan data laporan dari The Economist Intelligence Unit, dimana indek demokrasi 

Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir dengan skor sebelumnya 6,48 menjadi 

6,3. Di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Philipina. 

• Muraz memberikan saran untuk membuat Omnibus Law Pemilihan Umum, sebagaimana 

pembentukan UU Cipta Kerja. 

 

 

Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) 

 

• Revisi UU Pemilu tidak akan dilanjutkan pada tahun 2021. Salah satunya adalah pernyataan dari 

Ketua Komisi II DPR RI. Namun, menjadi hal yang aneh pada saat Ketua Baleg menyatakan bahwa 

masih terbuka peluang bagi RUU Pemilu tetap dilanjutkan, dengan syarat mengeluarkan ketentuan 

pada UU Pilkada dari RUU Pemilu. 

• Pembahasan RUU Pemilu sangat dipengaruhi oleh kalkulasi partai politik. Anehnya, pada awal tahun 

2021, mayorita fraksi di DPR yang mendorong RUU Pemilu pada akhirnya malah berbalik badan dan 

menolak untuk melanjutkan pembahasan undang-undang tersebut pada Prolegnas Prioritas 2021. 

• Setiap RUU Pemilu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan partai politik 

akan sulit untuk dilakukan jika tujuannya adalah perbaikan sistem electoral. Karena UU Pemilu 

menjadi strategi bagi partai politik untuk menuju kontestasi pemilu selanjutnya. 

• Menjadi sulit untuk melakukan perbaikan pemilu jika masih melibatkan unsur partai politik yang 

memiliki kepentingan dalam UU Pemilu.  

• Seharusnya, beberapa permasalahan dalam draf RUU Pemilu, salah satunya tentang normalisasi 

waktu penyelenggaraan pemilu dan pilkada seharusnya telah dapat dicegah oleh Komisi II DPR RI. 

• Reformasi kepemiluan harus mampu menjamin penyelenggaraan yang demokratis. Sayangnya, 

kepentingan langsung dari partai politik yang terdapat di DPR dan ikut membahas RUU Pemilu 

malah dimanfaatkan oleh mereka untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu pada periode 

berikutnya. 

• Banyak hal ideal yang ingin dimasukan dalam UU Pemilu, namun akan sulit dilakukan jika tidak 

berhubungan dengan kepentingan partai politik untuk memenangkan pemilu pada periode 

berikutnya. 

 

 

FORUM DISKUSI   

1. Vunny – The Indonesian Institute 

Untuk Muraz: 

Bagaimana perkembangan pembahasan RUU Pemilu di DPR saat ini? 

2. Munandi Saleh – STAI-STISIP Syamsul'Ulum 

Untuk Semua Pemateri: 
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Apakah proses politik ini bisa sekehendak hati dilakukan karena mengedepankan kepentingan 

politik sesaat yang mengabaikan keinginan masyarakat untuk adanya perbaikan penyelenggaraan 

Pemilu yang baik lagi. Bagaimana menurut para pemateri sikap inskonsistensi yang dilakukan oleh 

Fraksi-Fraksi yang mendukung Pemerintah, disaat Pemerintah tidak menghendaki adanya revisi UU 

Pemilu? 

 

3. Fadly Ikhsan – UPN Veteran Jakarta 

Untuk Lucius dan Erik: 

Bagaimana membaca revisi UU pemilu dinilai dari sistem pemilihan kita yang diwacanakan akan 

membuat pilkada asimetris? Bagaimana pemilihan yang ideal bagi Indonesia? 

 

4. Fadly Ikhsan – UPN Veteran Jakarta 

Untuk Arfianto: 

Bagaimana melihat revisi UU Pemilu dinilai dari reformasi partai politik? Yang kita ketahui partai 

politik mempunyai ad art yang dimana pembahasan ad art parpol tersebut sangat sulit dijangkau 

oleh masyarakat yang bukan dari masyarakat politik. 

 

5. Fadly Ikhsan – UPN Veteran Jakarta 

Untuk Muraz: 

Apakah Revisi UU pemillu menjangkau sampai pengisian jabatan yang berasal dari independen? 

 

6. Muh. Gazali Rahman – Mahasiswa Sulsel 

Untuk Muraz: 

Apakah undang-undang yang direncankan mencakup demorasi yg baik bagi kalangan masyarakat 

bawah dan bagi bangsa indonesia sendiri? 

 

Tanggapan  

1. Muraz menjawab Vunny 

Hingga saat ini belum ada lagi pembahasan tentang RUU Pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari 

bahan terkait RUU Pemilu belum diserahkan kembali oleh Baleg ke Komisi II. 

2. Erik menjawab Munandi 

Harmonisasi akan sulit dilakukan jika belum ada kesepakatan dari internal Komisi II. Apalagi saat ini 

terbentur dengan isu terkait normalisasi waktu penyelenggaraan yang membuat beberapa isu 

penting lainnya menjadi tidak di bahas. 

3. Lucius menjawab Munandi 

Anggota DPR yang juga merupakan kader partai politik menjadi salah satu kesulitan untuk dapat 

memperbaiki penyelenggaraan pemilu melalui RUU Pemilu. Karena, para pembahas memiliki 

kepentingan langsung dengan RUU Pemilu.  
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4. Muraz menjawab Munandi 

Komisi II DPR RI selalu mengharapkan agar mampu melahirkan UU Pemilu yang komprehensif, 

sehingga tidak dibutuhkan perubahan undang-undang pada tiap periode pelaksanaannya. 

5. Erik menjawab Fadly 

Sebenarnya yang perlu dijawab di awal bukan tentang penyelenggaraan pilkada asimetris. Karena 

menjadi hal yang lumrah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu dengan cara yang 

berbeda tiap daerah. Sebenarnya permasalahan yang cukup serius berhubungan dengan kandidasi. 

 

6. Lucius menjawab Fadly 

Sebagai sebuah wacana, pilkada asimetris itu merupakan sebuah ide yang mulia karena 

mempertimbangkan kekhususan daerah. Namun, bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan. 

7. Arfianto menjawab Fadly 

Kepentingan untuk tetap membahas RUU Pemilu saat ini sebenarnya ditujukan untuk menjaga 

bangunan demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga diperlukan untuk mendorong perbaikan terhadap 

partai politik. 

8. Muraz menjawab Fadly 

Terkait RUU Pemilu belum akan mengakomodir calon presiden dari jalur independen. Namun, jalur 

independen tetap akan dibuka bagi calon kepala daerah. 

9. Muraz menjawab Gazali 

RUU Pemilu juga sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki kualitas keterkaitan hubungan antara 

eksekutif dan legislatif pasca electoral. Kemudian, kedua lembaga ini juga harus mampu menjaga 

hubungan yang baik dengan konstituen. 

 

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

