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Polemik Revisi UU Pemilu

• Terdapat enam isu terkait revisi UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu. 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.

• Terjadi tarik menarik kepentingan (interestplay) dalam pembahaan
revisi dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR.



• Dalam perkembangannya dinamika pembahasan UU Pemilu berubah, 
ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) 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 (detik.com, 30/1). 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.

• Kemudian, pada 10 Februari 2021, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia 
mengungkapkan bahwa Komisi II DPR sudah sepakat untuk tidak 
melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Alasannya, 
apabila ada satu pihak yang tidak sepakat, maka tidak akan terjadi 
pembahasan dan Undang-Undang pun tidak akan terbentuk (kompas.com, 
10/2).



“Permasalahan dianggap menjadi kepentingan 
umum jika persoalan ini dipilih banyak orang, 
dilihat dengan jelas, dipikirkan secara rasional, 

serta bertindak dengan tidak hanya 
memperhatikan kepentingan sendiri tetapi 

kepentingan orang lain juga..” 
Walter Lippmann (1955)



Batalnya Revisi UU Pemilu dan
Kebijakan Publik
• G.C Edwards III & Ira Sharkansky, “public policy is what government 

say and do or do not do” (Islamy, 2003)

• Thomas R. Dye (2006) menyatakan “whatever government chooses to 
do or not to do”.

Keputusan untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu merupakan sebuah
produk kebijakan publik. Namun, proses pembuatan kebijakan harus
memenuhi tahapan pembuatan kebijakan. 

Konsekuensi dari keputusan untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu
pada akhirnya meninggalkan pekerjaan rumah terhadap
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 





Siapakah yang berkepentingan terhadap revisi ini?

• Howlett dan Ramesh (1995) menyebutkan faktor yang dominan dalam
proses pembuatan kebijakan adalah aktor kebijakan dan lembaga-lembaga
yang berkaitan dengan aktor tersebut. 

• Individu, lembaga , kelompok, ataupun organisasi yang menjadi
stakeholders suatu kebijakan memiliki kepentingan masing-masing dan
menjadi suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan suatu
kebijakan

• Revisi UU Pemilu lebih banyak didominasi oleh kepentingan partai politik
dalam kontestasi Pemilu. Padahal sejatinya aktor-aktor yang memiliki
kepentingan terhadap UU Pemilu bukan hanya partai politik sebagai
peserta pemilu, tetapi terdapat juga aktor lainnya seperti penyelenggara
pemilu, pemilih, dan calon (legislatif/ eksekutif). 



Urgensi Revisi UU Pemilu: 
Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu
• Revisi UU Pemilu diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk 

memperbaiki kualitas pemilu. Revisi ini juga penting untuk tidak 
mengulangi permasalahan seperti di pemilu sebelumnya. 

• Misalnya  sangat penting untuk mengevaluasi pengalaman pemilu 
tahun 2019,  terdapat 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 
petugas mengalami sakit. Beban kerja di Pemilu 2019 yang cukup 
besar menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau 
meninggal dunia 



Urgensi Revisi UU Pemilu: 
Reformasi Partai Politik
• Revisi UU Pemilu dapat menjadi pintu masuk reformasi partai politik. 

Pippa Norris (2004) 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:

1. Peraturan pada tahap pendaftaran partai peserta pemilu

2. Tahap nominasi  di internal partai untuk calon anggota legislatif, 
kepala daerah hingga presiden

3. Tahap kampanye: akuntabilitas dan transparansi pembiayaan 
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