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DAN THE PARLIAMENTARY OMBUDSMAN OF FINLAND

Jadmiko Anom Husodo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hani Puspitaningrum
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT
The aim of this research is to acknowledge about similarities and differences 
between the institutions of Ombudsman Republik Indonesia and The Parliamentary 
Ombudsman of Finland. As the result of doing comparative study then obtained 
the things that can be adopted to overcome the weakness  and optimize the 
existence of  Ombudsman Republik Indonesia. This writing is a normative legal 
research which is classified as prescriptive and applied research. The approaches 
used in this legal research are comparative, statutes, conceptual and historical 
approaches. This legal research uses primary, secondary legal materials and also 
nonlegal materials. Legal materials collected by study the literatures, then furtherly 
analyzed by using deductive techniques and so does the reasoning method. The 
results showed that the comparison between the two institutions of the Ombudsman 
there are similarities and differences between the Ombudsman Republik Indonesia 
and The Parliamentary Ombudsman of Finland. From the differences there are 
some simillarities that can be transplanted to overcome some weaknesses that 
occur in Indonesia. The things that will be transplanted are not entirely relevant to 
the existing conditions in Indonesia caused by several factors that can be classified 
as supporting factors (opportunities) and inhibiting factors (obstacles) and also the 
logical consequences if the Finnish model is going to be implemented in Indonesia

Keywords: Authority Integration, Ombudsman Republik Indonesia, The Parliamen-
tary Ombudsman of Finland, Comparative Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kelembagaan 
Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland, 
menguraikan urgensi integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM di 
Indonesia dan menganalisis peluang, hambatan, maupun implikasi penerimaan 
gagasan integrasi kewenangan berdasarkan model The Parliamentary Ombudsman 
of Finland di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan  dengan pendekatan perbandingan, perundang-
undangan, konseptual dan sejarah. Bahan hukum penelitian ini menggunakan 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik 

GAGASAN INTEGRASI KEWENANGAN OMBUDSMAN 
DAN LEMBAGA HAM MELALUI STUDI KOMPARASI 

KELEMBAGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
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pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, 
kemudian  dianalisis  mengunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kelembagaan antara 
Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland. 
Urgensi dilakukannya integrasi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
didasarkan pada permasalahan tumpang tindih lembaga HAM, dan kekosongan 
hukum terhadap pengawasan atas pelanggaran HAM ringan. Dari perbedaan yang 
diperoleh melalui perbandingan hukum tersebut dapat digunakan untuk mengatasi 
kelemahan yang ada di Indonesia dengan memperhatikan peluang, hambatan 
dan implikasi (konsekuensi logis) apabila model Ombudsman Finlandia tersebut 
diterapkan di Indonesia. 

Kata Kunci: Integrasi Kewenangan, Ombudsman Republik Indonesia, The 
Parliamentary Ombudsman of Finland, Perbandingan Hukum.

Setelah 20 tahun pascareformasi 1998, jaminan perlindungan hak asasi manusia 
(HAM) di Indonesia pada tingkat normatif semakin maju. Upaya penguatan 
pengaturan mengenai HAM tersebut antara lain dilakukan melalui amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan 
undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Jaminan terhadap HAM warga 
negara merupakan materi muatan yang mutlak tercantum dalam konstitusi suatu 
negara hukum modern.  Namun demikian, di Indonesia masih banyak terjadi kasus 
diskriminasi. Diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan. 

Jika dilihat dari segi kelembagaan telah terdapat beberapa lembaga yang 
memiliki fungsi sebagai institusi penegak HAM di Indonesia namun dengan 
banyaknya lembaga tersebut di sisi lain justru menimbulkan permasalahan baru 
yang berupa tumpang tindih fungsi dan kewenangan antarlembaga. Tumpang 
tindih kewenangan tersebut disebabkan karena permasalahan independensi dan 
kewenangan kelembagaaan (M. Syafi’ie,2012:696).

Tumpang tindihnya lembaga penegak HAM di Indonesia dan pelaksanaan 
fungsinya yang belum optimal menunjukkan perlunya suatu penataan kembali 
kelembagaan HAM di Indonesia yang salah satunya melalui upaya pengintegrasian 
kewenangan antarlembaga negara yang memiliki kewenangan yang hampir serupa. 
Upaya pengintegrasian lembaga penegak HAM di Indonesia dapat diintegrasikan 
dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman. Hal ini dikarenakan 
apabila ditinjau dari prespektif historis, negara-negara Skandinavia sebagai pelopor 

A. PENDAHULUAN
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utama terbentuknya institusi Ombudsman di dunia dan kemudian diikuti oleh 
negara-negara di Eropa menempatkan institusi Ombudsman sebagai salah satu 
institusi penegak HAM nasional di negara-negara yang bersangkutan. Selain itu, 
pengintegrasian kewenangan dilakukan supaya dapat memperkuat kelembagaan 
Ombudsman Republik Indonesia.

Di negara Finlandia memiliki institusi Ombudsman yang disebut The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dimana lembaga tersebut memiliki tugas 
utuk mengawasi aparat pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap 
masyarakat dan mengupayakan terjaminnya perlindungan HAM pada kaum yang 
rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM maupun terjadinya suatu kondisi 
dimana jaminan HAM yang diberikan oleh negara tidak dapat dipenuhi oleh 
penyelenggara negara. Komitmen negara Finlandia dalam menjamin HAM serta 
menjalankan fungsi pelayanan publik dibuktikan dengan adanya pembentukan 
institusi khusus yang berada dalam lingkup The Parliamentary Ombudsman of 
Finland yaitu Human Rights Center yang di dalamnya terdapat amanat untuk 
menjalankan fungsi perlindungan HAM.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengidenti-fikasi 
persamaan dan perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland, kemudian menjelaskan hal-hal yang mendasari pentingnya 
dilakukan integrasi kewenangan antara lembaga Ombudsman dan lembaga 
penegak HAM dan menganalisis peluang, hambatan dan implikasi apabila konsep 
kelembagaan The Parliamentary Ombudsman of Finland diterapkan di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif 
dan terapan  dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, konseptual 
dan sejarah. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui 
studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian  dianalisis  mengunakan metode 
penalaran deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

B. METODE PENELITIAN

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia 
dan The Parliamentary Ombudsman of Finland.

Gagasan Integrasi Kewenangan...
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a. Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland

1) Kewenangan pengawasan terhadap pelayanan publik

Indonesia dan Finlandia merupakan negara yang memberi-
kan kewenangan pada lembaga Ombudsman untuk melakukan 
pengawasan terhadap adanya maladministrasi dalam pelayanan 
publik. Di Indonesia kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik diatur dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia.

Di Finlandia pengawasan terhadap pelayanan publik dilakukan 
oleh The Parliamentary Ombudsman of Finland yang dinyatakan dalam 
Pasal 109 The Finland Constitution yaitu bahwa The Parliamentary 
Ombudsman of Finland memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 
peradilan, pegawai negeri sipil, mau-pun pihak-pihak lain yang diberi 
tugas untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik tersebut telah 
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Subpeona Power

Subpoena power adalah kekuasaan untuk memaksakan agar 
seorang saksi dapat hadir untuk memberikan kesaksiannya. Penjelasan 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam 
melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman 
dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. 
Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali  berturut-turut 
tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman 
dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (subpoena power).

Section 5 Parliamentary Ombudsman Act dapat disimpulkan 
bahwa mereka pun memiliki kekuasaan yang besar dalam hal 
melakukan inspeksi, termasuk untuk menghadirkan saksi dan memiliki 
akses terhadap dokumen-dokumen publik.

Gagasan Integrasi Kewenangan...
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Tabel 1. Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan 
The Parliamentary Ombudsman of Finland

No Persamaan Indonesia Finlandia

Pengawasan ter-
hadap Pelayanan 
Publik

Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Re-
publik Indonesia

Pasal 109 The 
Constitution of 
Finland dan Pasal 
1 ayat (1) Parlia-
menta-ry Ombuds-
man Act

Adanya Subpeona 
Power

Penjelasan Undang - 
Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia

Pasal 5 Parliamen-
tary Ombudsman 
Act

3) Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland.

a) Latar Belakang Pembentukan

Di Indonesia berdirinya lembaga Ombudsman lebih banyak 
dipengaruhi oleh kondisi sosiologis yang terjadi pada  awal mula 
pendirian lembaga tersebut yaitu karena adanya krisis kepercayaan 
dari masyarakat kepada pemerintah, khususnya pada era Orde 
Baru. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi 
pada masa Orde Baru membuat masyarakat mulai menyadari 
pentingnya pengawasan kepada pemerintah sebagai pihak yang 
berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang baik 
kepada masyarakat.

Pembentukan The Parliamentary Ombudsman of Finland  
dipengaruhi oleh kondisi historis. Kondisi historis ditunjukkan 
dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1154 Masehi Finlandia 
merupakan bagian dari Kerajaan Swedia hingga pada tahun 
1809 Finlandia memisahkan diri dari Swedia. Keberadaan 
lembaga Ombudsman di Finlandia diakui dengan dimasukkannya 
pengaturan mengenai Ombudsman dalam Konstitusi Finlandia 
Tahun 1919 yang mana dalam pembentukan konstitusi tersebut 
Finlandia banyak mengadopsi model struktur ketatanegaraan dari 
Swedia termasuk adanya lembaga Ombudsman sebagai lembaga 
yang mengawasi pemerintah. 

Gagasan Integrasi Kewenangan...
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b) Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman

Di Indonesia eksistensi lembaga Ombudsman pada mulanya 
dibentuk dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 
Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Implikasi dari 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 
Komisi Ombudsman Nasional tersebut adalah bentuk lembaga 
Ombudsman pada masa itu adalah komisi negara. Kemudian 
dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pelayanan 
Publik yang secara tidak langsung memberikan kewenangan pada 
Ombudsman sebagai lembaga pengawasan dan diperkuat kembali 
dengan Undang-Undang yang mengatur Ombudsman itu sendiri.

Ombudsman Finlandia atau yang dikenal dengan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dibentuk dengan Konstitusi 
Finlandia yaitu disebutkan dalam Section 38 The Constitution 
of Finland (731/1999). Lembaga negara yang dibentuk dengan 
menggunakan konstitusi akan mendapatkan legitimasi yang lebih 
kuat dibandingkan dengan lembaga yang dibentuk menggunakan 
peraturan yang hierarkinya berada di bawah konstitusi.

c) Objek Pengawasan

Objek pengawasan Ombudsman Indonesia berdasarkan 
Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dana 
daerah, BUMN, BUMD, BHMN, dan sektor swasta yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Sementara 
Ombudsman Finlandia memiliki tugas yang sangat luas menurut 
Section 109 The Constitution Of Finland, yaitu mengawasi HAM, 
peradilan dan pelayanan publik.

d)  Mekanisme Pengisian dan Lama Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman, pengisian jabatan ketua, wakil ketua, 
dan anggota Ombudsman dilakukan melalui pemilihan oleh DPR 
atas calon yang diusulkan Presiden. Lama masa jabatan anggota 
Ombudsman Republik Indonesia adalah 5 tahun

Gagasan Integrasi Kewenangan...
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Di Finlandia dicantumkan pada Section 38 konstitusi 
Finlandia bahwa pengisian jabatan Ombudsman dilakukan melalui 
mekanisme penunjukan oleh Parlemen Finlandia. Lama masa 
jabatan anggota Ombudsman di Finlandia adalah 4 tahun.

e) Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia memang 
bukanlah sebuah putusan Pengadilan, namun rekomendasi 
Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan 
Ombudsman hanya mewajibkan kepada terlapor untuk 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Sedangkan Ombudsman 
Finlandia rekomendasinya hanya mengikat secara moral.

f) Hubungan Kelembagaan dengan Lembaga Lain

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, 
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri 
dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara 
dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 
Ombudsman bertanggungjawab pada Presiden. 

Kondisi  ini  berbeda  dengan Ombudsman di Finlandia, dilihat 
dari namanya saja jelas bahwa Parliamentary Ombudsman of 
Finland merupakan lembaga yang memiliki hubungan organik 
dengan parlemen.. Namun secara kelembagaan, dalam menjalankan 
tugasnya tetaplah independen.

g) Pelaksanaan Kewenangan Pemberantasan Korupsi

Di Indonesia lembaga Ombudsman tidak memiliki kewenangan 
untuk memberantas korupsi Pelaksanaan Pengawasan terhadap 
Lembaga Peradilan. Namun tidak demikian dengan Ombudsman 
Finlandia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga 
peradilan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Parliamentary Ombudsman 
Act yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas 
mengawasi badan-badan peradilan baik mengenai independensi 
maupun kinerja peradilan.

Gagasan Integrasi Kewenangan...
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Tabel 2. Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan 
The Parliamentary Ombudsman of Finland

No. Kriteria Pembeda Indonesia Finlandia

1 Latar Belakang 
Pembentukan

Faktor Sosiologis Faktor Historis

2 Dasar Hukum Pem-
bentukan Lembaga 
Ombudsman 

Pada mulanya Ke-
putusan Presiden 
selanjutnya didirikan 
menggunakan dasar 
hukum berupa 
Undang-Undang

Diatur dalam konstitusi 
kemudian dikonkretkan 
dalam sebuah Undang-
Undang

3 Objek Pengawasan p e n y e l e n g g a r a a n 
pelayanan publik oleh 
pemerintah pusat 
dana daerah, BUMN, 
BUMD, BHMN, dan 
sektor swasta yang se-
bagian atau seluruh 
dananya bersumber 
dari APBN/APBD.

mengawasi agar peng-
adilan, pegawai negeri 
sipil, pejabat publik, dan 
otoritas lainnya ketika 
melakukan pekerjaan 
publik menjalankannya 
berdasarkan hukum dan 
melaksanakan kewajiban-
nya. Dalam menjalankan 
tugasnya, Ombudsman 
mengawasi pelaksanaan 
jaminan hak-hak dasar 
dan kebebasan.

4 M e k a n i s m e 
Pengisian dan Lama 
Masa Jabatan

pemilihan oleh DPR 
atas calon yang diu-
sulkan Presiden. Lama 
masa jabatan anggota 
Ombudsman Republik 
Indonesia adalah 5 ta-
hun

pengisian jabatan Om-
budsman dilakukan me-
lalui mekanisme penun-
jukan oleh Parlemen 
Finlandia. Lama masa 
jabatan anggota Ombuds-
man di Finlandia adalah 4 
tahun.

5 Kekuatan Mengikat 
Rekomendasi Om-
budsman

Mengikat secara hu-
kum artinya wajib di-
taati meskipun kekua-
tan mengikatnya tidak 
seperti putusan penga-
dilan

Hanya mengikat secara 
moral

6 Hubungan Kelem-
bagaan dengan 
Lembaga lain

Berdasarkan Pasal 2 
Undang-undang No-
mor 37 Tahun 2008, 
Ombudsman meru-
pakan lembaga negara 
independen

lembaga yang memiliki 
hubungan organik de-
ngan parlemen..
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7 Pelaksanaan Ke-
wenangan Pember-
antasan Korupsi

Tidak termasuk ranah 
pengawasan Ombuds-
man Republik Indone-
sia

Termasuk ranah penga-
wasan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland

8 Pelaksanaan Ke-
wenangan Penga-
wasan Terhadap 
Lembaga Peradilan

Tidak termasuk ranah 
pengawasan Ombuds-
man Republik Indone-
sia

Termasuk ranah penga-
wasan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland 
berdasarkan Pasal 1 ayat 
(1) Parliamentary Om-
budsman Act

a. Banyaknya lembaga nonstruktural di Indonesia dan kecenderungan untuk 
membentuk lembaga negara baru

Berdasarkan catatan Sekretariat Negara Republik Indonesia saat ini 
terdapat sebanyak 104 lembaga negara nonstruktural. Keberadaan lembaga 
negara nonstruktural dibentuk dengan berbagai jenis peraturan perundang-
undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. (https://www.
setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13918, 
diakses pada 10 Juli  2018, pukul 20.05 WIB).

Kecenderungan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah membentuk 
lembaga baru. Jika pemerintah memiliki gagasan tentang suatu kewenangan 
yang belum dimiliki oleh lembaga yang telah ada sebelumnya maka 
pemerintah akan membentuk lembaga negara nonstruktural yang baru. 

b. Adanya permasalahan terkait perlindungan dan kelembagaan HAM

1) Banyak terjadi kasus diskriminasi dan tumpang tindih antarlembaga 
HAM 

Pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran 
HAM yang berikaitan dengan pembedaan mayoritas dan minoritas, 
khususnya yang menyangkut masalah interaksi antarumat beragama 
seperti penyegelan tempat ibadah. Kasus diskriminasi yang berkaitan 
dengan mayoritas dan minoritas di Indonesia saat ini meningkat. Setara 
Institute mencatat selama 2013 lalu terjadi 222 peristiwa di 20 provinsi 
(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/1411_
toleransiberagama, diakses pada 8 Juli 2018 pukul 10.10 WIB). 

2. Urgensi Integrasi Kewenangan Ombudsman dan Lembaga HAM di 
Indonesia
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2) Kekosongan hukum terkait perlindungan atas  pelanggaran HAM 
ringan

Maraknya kasus diskriminasi di Indonesia tidak serta merta 
diiringi dengan kemampuan negara untuk mengatasi atau bahkan 
mencegah terjadinya kasus diskriminasi. Berdasarkan perbandingan 
yang dilakukan antara Ombudsman Republik Indonesia dan The 
Parliamentary Ombudsman of Finland dapat diketahui bahwa 
masih terdapat beberapa hal yang belum tercantum dalam substansi 
pengaturan hukum positif di Indonesia, misalnya: proteksi data pribadi 
yang mana tujuan dari proteksi data pribadi tersebut adalah untuk 
menjamin keamanan data individu yang berpotensi disalahgunakan 
oleh pihak lain. 

3. Peluang, Hambatan dan Implikasi Integrasi Kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia Melalui Studi Komparasi Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland

a. Peluang Integrasi Kewenangan

1) Eksistensi Perwakilan Ombudsman

Pada struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
terdapat sebuah organ yang disebut perwakilan Ombudsman yang 
memiliki fungsi sebagai perwakilan Ombudsman di daerah. Meskipun 
pada beberapa lembaga HAM juga memiliki perwakilan di daerah, 
namun kewenangan yang dimilikinya cenderung terbatas atau 
hanya menangani sektor-sektor tertentu saja. Apabila Ombudsman 
Indonesia kewenangannya diperluas sebagaimana The Parliamentary 
Ombudsman of Finland maka akan semakin menjangkau pengawasan 
atas pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

2) Efisiensi Anggaran

Salah satu hal yang dapat menjadi peluang terwujudnya integrasi 
kewenangan lembaga negara adalah dimungkinkan terjadinya efisiensi 
anggaran. Terjadinya integrasi kewenangan lembaga negara dapat 
menghemat pengeluaran pemerintah dalam membiayai lembaga 
negara. Dengan demikian, anggaran yang dimiliki pemerintah dapat 
dialokasikan untuk hal-hal lain yang diperlukan.
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3) Kesesuaian dengan political will  pemerintah

Secara umum, political will dapat didefinisikan sebagai kemauan 
politik dari negara atau komitmen pemerintah dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Salah satu agenda pemerintah adalah reformasi birokrasi 
yang dapat diwujudkan melalui penciptaan struktur kelembagaan 
negara yang “miskin struktur namun kaya fungsi”.

b. Hambatan Integrasi Kewenangan

Hambatan integrasi kewenangan lembaga negara berkaitan dengan 
perubahan dasar hukum pembentuk lembaga tersebut (dalam penelitian ini 
adalah revisi undang-undang terkait). Perubahan tersebut membutuhkan 
waktu yang lama dan melalui proses yang panjang.

c. Implikasi Integrasi Kewenangan 

1) Revisi Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman

Hal ini mutlak diperlukan apabila akan dilakukan integrasi 
kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang bergerak dalam 
bidang HAM dengan kewenangan yang telah dimiliki oleh Ombudsman 
Republik Indonesia karena dalam hal ini undang-undang berfungsi 
sebagai dasar hukum pembentukan dan pemberian kewengan kepada 
lembaga-lembaga tersebut.

2) Penambahan Kewenangan Baru 

Penambahan kewenangan baru adalah salah satu konsekuensi logis 
apabila model Ombudsman Finlandia akan diterapkan ke Indonesia. 
Kewenangan yang perlu ditambahkan tersebut merupakan kewenangan 
Ombudsman untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan 
HAM. 

3) Pembubaran Beberapa Lembaga HAM yang Mengalami Peleburan 
Fungsi dengan Ombudsman Republik Indonesia

Apabila hasil yang diperoleh dari perbandingan hukum antara 
kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan The Parliamentary 
Ombudsman of Finland tersebut akan diterapkan ke Indonesia maka 
Ombudsman Republik Indonesia tetap merupakan lembaga negara 
nonstruktural yang independen namun memiliki kewenangan dan 
fungsi yang lebih luas yaitu berkaitan dengan pengawasan terhadap 
pelayanan publik dan HAM yang lebih menyeluruh. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut:

1. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kelembagaan Ombudsman Republik 
Indonesia dan The Parliamentary Ombudsman of Finland. Persamaan 
diantara keduanya meliputi: kewenangan untuk melakukan pengawaan 
terhadap pelayanan publik dan adanya subpeona power, sedangkan perbedaan 
diantara keduanya meliputi: perbedaan latar belakang pembentukan lembaga 
Ombudsman, dasar hukum pembentukan Ombudsman, objek pengawasan, 
mekanisme pengisian jabatan dan lama masa jabatan, kekuatan mengikat 
rekomendasi, hubungan kelembagaan dengan lembaga lain, pelaksanaan 
kewenangan pemberantasan korupsi, pelaksanaan kewenangan terhadap 
pengawasan lembaga peradilan.

2. Urgensi dilakukannya transplantasi hukum terkait penataan kelembagaan 
Ombudsman dari model negara Finlandia ke Indonesia didasarkan karena 
banyaknya lembaga negara nonstruktural di Indonesia dan ada permasalahan 
terkait perlindungan  dan kelembagaan HAM yang berupa banyaknya kasus 
diskriminasi di Indonesia dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga HAM. 
Selain itu, ada kekosongan hukum terkait perlindungan atas pelanggaran HAM 
ringan. 

3. Studi perbandingan hukum akan melahirkan gagasan untuk melakukan 
transplantasi hukum.Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya yaitu 
faktor pendukung (peluang) yang dalam hal ini adalah eksistensi perwakilan 
Ombudsman Republik Indonesia, efisiensi anggaran dan keseuaian dengan 
political will pemerintah. Di sisi lain,  faktor penghambat (hambatan) yang 
dalam hal ini adalah lamanya waktu dibutuhkan untuk mengubah dasar hukum 
terkait. Transplantasi hukum juga mengandung konsekuensi logis (implikasi) 
bagi negara yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah revisi dasar hukum 
pembentukan lembaga, penambahan kewenangan baru,  pembubaran beberapa 
lembaga HAM yang mengalami peleburan fungsi dengan Ombudsman Republik 
Indonesia.
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ABSTRACT
This study aims to examine the Application of Treshold Parliamentary in the 
Establishment of Stable Presidential Governments according to the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia. This research is normative legal research, 
the types and sources of data used are secondary data consisting of primary legal 
materials and secondary legal materials related to the discussion. The nature of 
the research used is descriptive research using the Law approach, case approach, 
historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal 
material analysis technique used is deduction with the syllogism method, meaning 
that the analysis of legal material prioritizes thinking logically so that it finds the 
cause and effect that will occur. The results of the study show how the influence 
of the implementation of the parliamentary threshold in the Indonesian electoral 
system towards the establishment of a stable presidential government adopted by 
Indonesia in accordance the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Presidential System; Government Stability; Parliamentary Threshold

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Parliamentary Treshold dalam 
Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum  normatif,  jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait. Sifat 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan 
perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum yang 
dipergunakan adalah deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan 
hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan 
akibat yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan seberapa pengaruh dari 
adanya penerapan parliamentary threshold dalam sistem pemilu Indonesia terhadap 
pembentukan pemerintahan presidensial yang stabil yang dianut Indonesia sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Sistem Presidensial; Stabilitas Pemerintahan; Parliamentary Threshold
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A. PENDAHULUAN

Sistem Presidensial yang diterapkan Indonesia menjadi suatu hal yang 
menarik, dikarenakan pada umumnya di dalam negara yang menggunakan sistem 
Presidensial hanya terdapat dua partai saja.  Secara teoretis, Presidensialisme akan 
menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistem multipartai. Ketidakstabilan 
pemerintahan dalam sistem Presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan 
dengan sistem multipartai (Retno Saraswati, 2012:137). Dalam sistem multipartai 
hampir tidak ada partai yang menang secara mutlak, sehingga koalisi diperlukan 
untuk memperkuat pemerintahan, akan tetapi koalisi ini bisa ditarik sewaktu-waktu 
karena adanya siasat yang berubah-ubah sesuai kegentingan yang dihadapi masing-
masing partai politik (Luky Sandra, 2017:16). Hal tersebut dapat menyebabkan 
kerentanan hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang 
menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. 

Sistem kepartaian memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan pemerintahan 
suatu negara. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 juga tidak diamanatkan secara jelas sistem kepartaiam apa yang harus 
diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa 
Indonesia menerapkan sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan 
bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik. Frasa dari gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada 
dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan 
Presiden dan Wakil Presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-
partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal tiga 
partai politik atau lebih (Zuhdi Arman, 2015:2).

Untuk mendukung sistem Presidensial dalam proses bernegara dan memerintah, 
idealnya dibutuhkan sistem pemilihan umum dengan melibatkan partai yang sedikit 
demi mengurangi gesekan antara eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Namun karakteristik Indonesia yang memiliki keragaman budaya, 
agama, etnis, suku dan budaya mendorong tidak dapat disatukannya pandangan dan 
aspirasi dalam dua partai besar, hal ini mendorong munculnya sistem kepartaian 
multipartai ekstrim. Hadirnya multipartai pada peserta pemilu menyebabkan tidak 
adanya partai pemenang pemilihan umum dengan perolehan suara mayoritas yang 
berpengaruh pada tidak efektifnya sistem pemerintahan Presidensial. Dimana 
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komposisi multipartai ekstrim menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kepentingan 
yang sangat beragam. Berujung pada kesulitan relasi Presiden dan DPR dalam 
berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyusun program kerja baik dibidang 
legislasi maupun non legislasi (Agus Riwanto, 2016:5-6). Terlebih lagi jika parlemen  
justru dikuasai oleh partai atau koalisi partai yang berbeda dengan partai atau koalisi 
partai yang menjadi pendukung Presiden terpilih, akan cenderung mengakibatkan 
tidak efektifnya pemerintahan Presidensial (Agus Sutisna, 2015:169).

Banyaknya partai politik yang masuk ke parlemen dengan perolehan kursi 
yang relatif menyebar cenderung memperpanjang proses pengambilan keputusan 
di lembaga legislatif. Proses pengambilan keputusan kerap diwarnai oleh 
negosiasi-negosiasi politik yang menyebabkan keputusan yang diambil cenderung 
mengabaikan kepentingan publik karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan 
negosiasi kepentingan setiap partai politik. Hal ini yang pada akhirnya berdampak 
pada munculnya kecenderungan perilaku parlementarianisme di kalangan anggota 
parlemen di satu pihak dan tidak efektifnya sistem Presidensial di pihak yang lain 
yang akan menggoyahkan kestabilan dari pemerintahan (Lili Romli, 2008:2). 
Sehingga, meskipun kekuasaan Presiden besar, namun parlemen  karena fungsi 
check and balances dapat memblokade kebijakan atau agenda Presiden, terlebih 
jika Presiden berasal dari partai minoritas. Jika ini terjadi, maka konsep check and 
balances sendiri berpotensi untuk melumpuhkan kekuasaan eksekutif. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-
bahan hukum (Library Based) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum dilakukan 
untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dengan preskripsi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35). Sifat 
penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat 
preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approachI), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative 
approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara lembaga eksekutif dan 
lemabaga legislatif guna mendukung sistem Presidensial dalam proses bernegara 
dan memerintah, pertumbuhan partai politik didalam Negara Indonesia yang 
bersifat multipartai perlu di kontrol supaya tidak semakin ekstrim. Untuk mengatasi 
pesatnya pertumbuhan partai politik di Indonesia yang menyebabkan multi partai 
yang ekstrem, pada pemilu tahun 1999 mulai digunakan penetapan ambang batas 
atau yang dikenal sebagai threshold. Penerapan dari ambang batas secara teori 
memiliki dua tujuan utama yaitu mengurangi jumlah partai politik yang masuk 
kedalam parlemen dan menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Dalam 
penerapan ambang batas di Indonesia dikenal 3 jenis ambang batas yakni, electoral 
threshold, presidential threshold, dan parliamentary threshold. Lembaga eksekutif 
dan lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sama kuatnya didalam sistem 
pemerintahan Indonesia. Dalam sistem Presidensial tanpa dukungan dari parlemen, 
Presiden nyaris tidak akan efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Hal 
tersebut dapat menyebabkan tidak stabilnya pemerintahan yang dijalankan. Dimana 
kebuntuan politik yang terjadi di pemerintahan akan menyebabkan pemerintah 
goyah yang diakibatkan dari dalam pemerintahan sendiri yang pada akhirnya 
dapat menimbulkan kelumpuhan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif. 
Sehingga antara lembaga eksekutif dan legislatif berjalan beriringan merupakan 
hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil. Namun 
dukungan legislatif akan sulit didapat jika sistem Presidensial dibangun dalam 
sistem multipartai ekstrim. Presiden membutuhkan koalisi bila partai pendukung 
Presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan 
agar Presiden mendapatkan dukungan mayoritas lembaga legislatif (Khairul Fahmi, 
2016:1).

Adanya parliamentary threshold sering dikatakan mencederai prinsip 
demokrasi di Indonesia karena membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di 
parlemen. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan dan 
menjunjung kedaulatan rakyat, maka dalam hal ini harus menjamin bahwa rakyatlah 
sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan 
semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun 
yudisial. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan 
melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi kekuasan itu 
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(Isharyanto, 2016 : 22). Sehingga seharusnya semua rakyat dari berbagai latar 
belakang yang berbeda dapat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota 
parlemen melalui partai politik. Pada kenyataannya parliamentary threshold  tidak 
menghambat dalam pendirian partai politik karena partai politik dapat didirikan 
selama partai tersbut dapat memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-
Undang tentang Partai Politik. Parliamentary threshold memiliki tujuan untuk 
membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen sebenarnya 
memiliki upaya agar mendorong partai-partai kecil menggabungkan diri berkoalisi 
sehingga akan mengefektifikan representasi suara rakyat di parlemen serta kinerja 
dari partai politik yang ada. Suara yang tidak terwakili, bukan berarti membuat 
rakyat kehilangan kedaulatan di parlemen. Rakyat Indonesia baik yang pilihannya 
duduk di DPR maupun tidak, tetap akan dalam lajur demokrasi karena setiap 
anggota DPR yang dipilih harus mengesampingkan kepentingan golongan atau 
partainya, dan mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan sehingga 
tidak mencederai prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Mekanisme dari Penerapan Parliamentary Threshold

Kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat kriteria. 
Pertama, didasarkan pada persentase suara, yang paling umum misalnya 3% (tiga 
persen) di Spanyol, 5% (lima persen) di Jerman, 0,67% (nol koma enam puluh tujuh 
persen) di Belanda. Kedua, berdasarkan lokasi penerapan ketentuan ambang batas 
biasanya diterapkan, baik didaerah penilihan, misalnya hal ini terjadi di Spanyol, 
ataupun diterapkan ditingkat nasional untuk suara nasional atau DPR seperti di 
Jerman. Ketiga, tahapan penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan 
kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi 
ada juga yang di sela-sela perhitungan misalnya Denmark. Keempat, ambang batas 
biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai atau koalisi, misalnya jika 
partai politik di Indonesia satu partai sekarang 3,5% (tiga koma lima persen) atau 
periode lalu 2,5% (dua koma lima persen) tetapi, misalnya di Polandia dikenakan 
5% (lima persen) pada partai politik dan 8% (delapan persen) pada koalisi partai 
politik (Putusan MK No. 51/PUU-X/2012).

Konsep parliamentary threshold diperkenalkan pertama kali di Indonesia 
pada saat pembahasaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum. Diawal munculnya konsep parliamentary threshold terdapat dua persoalan 
yang menjadi sorotan berkaitan dengan  konsep tersebut. Pertama, tentang besaran 
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angka ambang batas keterwakilan bagi kursi DPR. Kedua, upaya penerapan hasil 
ambang batas di DPR untuk diberlakukan secara nasional kepada kursi parlemen 
daerah, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. (M. Lukman Edy, 
2017:179). Kedua persoalan tersebut menjadi perdebatan diantara partai politik 
karena ambang batas perwakilan yang ditetapkan akan menjadi penentu hidup 
matinya sebuah partai. 

Persoalan mengenai penerapan hasil ambang batas di DPR untuk diberlakukan 
secara nasional kepada kursi parlemen daerah  terselesaikan dengan diajukannya 
judicial review  terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dikeluarkannya Putusan 
No. 51/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi. Menentukan ambang batas 
pemilu DPRD Provinsi  dan DPRD Kabupaten/Kota dengan penentuan ambang 
batas pemilu DPR dipandang melanggar pemilu demokratis, yang mana ketika 
memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pemilih 
menggunakan surat suara berbeda, sehingga menjaga keaslian suara pemilih dalam 
menentukan wakil-wakilnya merupakan hal yang penting sehingga tidak dapat 
disamakan antara pemilihan anggota DPR dengan parlemen daerah (Lukman 
Edy, 2017: 181-182). Berlakunya parliamentary threshold secara nasional dapat 
mengakibatkan teranulirnya pilihan rakyat khusunya di daerah. Kondisi antara di 
daerah dengan di nasional sudah jelas berbeda, sehingga tidak dapat disamakan 
menggunakan ambang batas yang sama. Saldi Isra memberikan keterangan di 
hadapan persidangan judicial review mengenai pemberlakuan ambang batas secara 
nasional mengatakan bahwa pemilu juga ditujukan sebagai sarana memobilisasi 
atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara. Bila ini yang dituju, logika 
berpikir apa yang membenarkan partai pemenang di suatu daerah tidak terwakili 
di lembaga perwakilan di tingkat daerah mereka. Bagaimana dukungan rakyat 
akan diperoleh sementara suara mayoritas justru didiskualifikasi melalui penerapan 
ambang batas secara nasional. Dalam kaitannya dengan dua tujuan penyelenggaraan 
pemilu yang harus diingat bahwa pemilihan DPRD tidak linier dengan pemilihan 
anggota DPR. Dalam arti, partai yang dipilih oleh rakyat untuk DPR belum tentu 
juga partai itu yang dipilih untuk mengisi anggota DPRD. Untuk DPR bisa jadi 
pemilih memilih partai A, namun untuk DPRD pemilih memberikan pilihan kepada 
partai B atau partai C. Sehingga sangat mungkin terjadi bahwa mayoritas untuk 
di DPR bukanlah partai mayoritas di daerah-daerah tertentu, Sebab pada faktanya 
terdapat partai-partai kecil yang memiliki basis dukungan hanya di 4 atau 5 daerah 
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saja, namun tidak punya cukup suara di tingkat nasional untuk menembus angka 
ambang batas atau threshold secara nasional. Oleh karena itu, menerapkan ambang 
batas parlemen secara nasional tentunya tidak sesuai dengan maksud atau tujuan 
dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri (Putusan MK No. 51/PUU-X/2012).

Sedangkan setiap pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu perdebatan 
tentang angka batas parliamentary threshold selalu menjadi topik pembahasan 
utama. Partai-partai kecil bersikeras tidak menaikkan besaran angka ambang 
batas karena kekhawatiran mereka akan partainya tidak dapat mencapai angka 
batas tersebut sehingga kelak tidak memiliki kursi lagi di DPR. Sementara partai-
partai besar bersikukuh menaikkan besaran ambang batas secara signifikan Karena 
keyakinan yang dimiliki mereka bahwa suara yang akan diperoleh akan mencukupi 
angka ambang batas sehingga tingginya angka tersebut dapat menyingkirkan partai-
partai kecil dan kemudian mereka dapat mengambil kursi yang ditinggalkan oleh 
partai-partai kecil tersebut.

Ketentuan tentang parliamentary threshold di masing-masing negara umumnya 
dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Tidak 
ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapan parliamentary threshold. 
Beberapa refrensi mengenai ambang batas parlemen di beberapa negara menunjukkan 
variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan parliamentary 
threshold tidak memiliki batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak 
membubuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. 
Hal yang lazim adalah terdapat pengecualian dari mekanisme parliamentary 
threshold (Sunny Ummul, 2010:95-96).  Sebagai perbandingan berdasarkan pada 
pengalaman sejumlah negara di dunia penerapan parliamentary threshold demikian 
beragam misalnya Turki 10% (sepuluh persen), Finlandia 5,4% (lima koma empat 
persen), Jerman 5% (lima persen), Belgia 4,8% (empat koma delapan persen), 
Swedia 4% (empat persen), Norwegia 4% (empat persen), Yunani 3,3% (tiga koma 
tiga persen), Austria 2,6% (dua koma enam persen), Italia 2% (dua persen), Israel 
2% (dua persen), Denmark 1,6% (satu koma enam persen) dan Belanda 0,7% (nol 
koma tujuh persen) (Wiwin Suwandi, 2017:10) (Wiwin Suwandi, 2017:10).

Setiap negara memiliki latar belakang tersendiri dalam menetapkan besaran 
persentase ambang batas. Di Indonesia penerapan dari parliamentary threshold 
ditujukan sebagai tiga hal berikut yakni, pertama, melakukan proses penyederhanaan 
sistem kepartaian. Kedua, untuk menciptakan sistem Presidensial yang kuat dengan 
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ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Efektivitas lembaga perwakilan tidak 
terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. 
Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan maka efektivitas 
pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik. Ketiga, 
keberadaan parliamentary threshold adalah sebagai langkah untuk menghilangkan 
praktik reinkarnasi partai politik yang tidak lolos electoral threshold untuk mengikuti 
pemilu berikutnya. Selain itu keberadaan parliamentary threshold juga untuk 
mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat karena peran dan 
fungsi partai politik yang sangat luar biasa yang ditentukan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang (Khairul Fahmi, 
2016:7). Besar persentase untuk ambang batas yang ditentukan di negara Indonesia 
merupakan hasil negosiasi dan kompromi antara partai besar dan partai kecil yang 
ada di Indonesia. Argumentasi dari setiap fraksi terdapat perbedaan antara partai 
besar yang beranggapan bahwa dengan meningkatnya persentase akan terjadi 
penyederhanaan dan efektivitas di parlemen dengan partai kecil yang merasa tidak 
perlu meningkatkan persentase karena akan semakin meningkatkan jumlah suara 
yang terbuang dalam pemilu (Achmad Baidowi, 2018:101). Dalam penentuannya, 
pertimbangan politik lebih banyak digunakan daripada pertimbangan akademis, 
namun pertimbangan politik tersebut harus memiliki dasar yang kuat dan masuk 
akal. 

Efektivitas dari Penerapan Parliamentary Threshold

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang 
digunakan untuk pemilihan umum tahun 2009 ditetapkan ambang batas parlemen 
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang diterapkan hanya dalam penentuan 
perolehan kursi DPR. Pada pemilihan umum ditahun 2009 terdapat 44 partai yang 
terdiri dari 38 partai politik dan 6 partai lokal di Aceh yang ikut dalam pemilu legislatif, 
dan partai politik yang lolos dari ambang batas sebanyak 9 partai. Banyaknya partai 
politik peserta pemilu ini tidak lepas dari sejarah negara Indonesia yang memang 
memiliki partai politik dengan jumlah ekstrim dan berbagai perpecahab politik yang 
semakin memperbanyak jumlah partai politik yang ada. Kemudian untuk pemilihan 
umum tahun 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012dimana ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 
3,5% (tiga koma lima persen). Pada pemilihan umum 2014 terdapat 15 partai yakni 
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12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilihan umum 
dan partai politik yang lolos angka ambang batas parlemen sebanyak 10 partai 
politik. Selanjutnya untuk pemilihan umum 2019, Undang-Undang Pemilihan 
Umum kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan untuk 
ketentuan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 4% (empat persen). Untuk 
partai politik peserta pemilu 2019 terdapat 20 partai politik yang terdiri dari 16 
partai dan 4 partai lokal.

Dilihat dari pemilu tahun 2009 dan tahun 2014, penerapan parliamentary 
threshold berjalan sesuai dengan tujuannya untuk menyederhanakan sistem 
kepartaian. Perserta pemilu di tahun 2014 relatif sedikit yakni berjumlah menjadi 
12 (dua belas) partai politik dan 3 (tiga) partai lokal Aceh dibandingkan dengan 
pemilu tahun 2009 yang pesertanya mecapai 38 partai politik dan 6 (enam) partai 
lokal Aceh. Tetapi, penerapan parliamentary threshold  tidak berjalan efektif karena 
tidak berhasil mengurangi jumlah partai politik yang ada di DPR. Pada pemilu tahun 
2014 ambang batas dinaikkan dari yang sebelumnya 2,5% (dua koma lima persen) 
ditahun 2009 menjadi 3,5% (tiga koma lima persen). Namun, penaikkan ambang 
batas tersebut tidak menyederhanakan jumlah partai di DPR yang sebelumnya pada 
pemilu tahun 2009 terdapat 9 (sembilan) partai politik yang lolos ambang batas 
kemudian pada pemilu tahun 2014 menjadi 10 (sepuluh) partai politik yang lolos 
dari ambang batas dan berhasil memperoleh kursi di DPR. Dan parliamentary 
threshold  menjadi harapan di pemilu tahun 2019 untuk dapat menyederhanakan 
partai politik yang ada. Hal ini dikarenakan bila dilihat dari peserta pemilu di tahun 
2019 semakin meningkat dan kehadiran kembali 2 partai yang ditahun sebelumnya 
tidak lolos parliamentary threshold dapat disimpulkan bahwa mekanisme verifikasi 
dalam Undang-Undang Pemilu tidak berjalan lancar untuk menyederhanakan 
jumlah partai politik yang ada.

Peran Parliamentary Threshold dalam Membentuk Pemerintahan Presidensial 
yang Stabil

Pemilu presiden secara langsung ditujukan untuk mendapatkan pemimpin 
pemerintahan dan negara yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih dan 
didukung secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden 2004  menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi 
yang kuat. Namun  persoalan lain yang muncul adalah pemerintah terpilih tidak 
mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
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bangsa. Ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan 
publik disebabkan karena pemilu presiden secara langsung tidak menghasilkan 
pemerintahan yang efektif, kuat dan stabil. Akan tetapi adanya permasalahan dalam 
sistem presidensial Indonesia pada masa Presiden SBY dan Wakil Presiden JK  
menjadi sebuah kekhawatiran akan terjadinya deadlock.

Menurut Syamsuddin Haris, praktik sistem presidensial Indonesia merupai 
praktik penyelenggaraan sistem parlementer dimana peran partai politik sangat 
dominan di eksekutif serta koalisi partai politik yang cenderung mendikte jalannya 
pemerintahan (Syamsuddin Haris, 2008:22). Idealnya, untuk menjaga stabilitas 
pemerintahan dalam struktur politik presidensial, partai presiden haruslah partai 
mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Kekuatan 
mayoritas ini diperlukan dalam parlemen, untuk menjamin stabilitas pemerintahan 
presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari 
parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden. Namun, suara 
mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai presiden dalam situasi multipartai, kecuali 
mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara 
mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan (Retno Saraswati, 2012:138). 
Hal ini lah yang menjadi awal gagasan untuk membuat suatu sistem multipartai 
sederhana untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Oleh karena itu disinilah peran dari penerapan parliamentary threshold, 
dimana kemunculan parliamentary threshold  sejatinya merupakan suatu upaya 
yang dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik 
dalam rangka mencapai efisensi partai politik dalam pemerintahan. Parliamentary 
threshold diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik yang bertujuan 
untuk menciptakan stabilitas politik yang nantinya akan memberikan kekuatan, 
kewibawaan, dan martabat bagi pemerintahan. Berkurangnya jumlah partai politik 
di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak 
positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen. DPR RI berpendapat bahwa 
parliamentary threshold cocok untuk mendorong partai politik bekerja demi 
kepentingan rakyat, selain itu juga menjadi solusi bagi kebingungan rakyat akibat 
dari banyaknya partai politik dimana parliamentary threshold sejatinya merupakan 
wujud nyata pengakuan rakyat kepada partai politik peserta pemilu (Achmad 
Baidowi, 2018:104).
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D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penerapan parliamentary threshold adalah  untuk menciptakan 
sistem presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. 
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan utamanya yakni untuk meyederhanakan 
sistem kepartaian karena sistem pemerintahan suatu negara memiliki keterkaitan 
yang erat dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diterapkan oleh negara 
tersebut. Jumlah partai politik yang terdapat di parlemen akan mempengaruhi 
kerja pemerintahan. Peran Parliamentary threshold sangat diperlukan sebagai 
instrumen penyederhanaan partai politik. Berkurangnya jumlah partai politik di 
parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak 
positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen. Dengan begitu akan tercipta 
pemerintahan yang stabil yang mana antara lembaga eksekutif dan legislatif berjalan 
dengan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Parliamentary threshold juga 
merupakan konsep penyederhanaan partai politik yang tidak mencederai demokrasi. 
Dari penerapan parliamentary threshold yang hanya berlaku di DPR saja meberikan 
kesempatan untuk partai-partai kecil mendapatkan suaranya di daerah. Selain itu 
tidak seperti electoral threshold yang menutup kemungkinan partai baru muncul 
dalam pemilu legislatif, parliamentary threshold memberi kesempatan partai-partai 
baru lahir. Parliamentary threshold juga memberikan tempat yang pantas bagi 
partai-partai memperoleh capaian suara berdasarkan batas yang ditentukan, yang 
kemudian akan mendorong terjadinya koalisi partai sedari awal sehingga kerja 
partai politik di parlemen akan lebih efektif. Parliamentary threshold merupakan 
harapan untuk dapat menyederhanakan jumlah partai dari kemungkinan kegagalan 
penyaringan partai politik yang dilakukan di awal penyaringan yaitu pada tahapan 
verifikasi yang persyaratannya telah dibuat sedemikian rupa untuk mempersulit 
pendirian partai politik didalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

Saran

Penerapan parliamentary threshold merupakan salah satu bentuk dukungan 
untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Dimana parliamentary threshold 
merupakan konsep yang ideal untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai 
politik di negara demokrasi ini. Akan tetapi penerapan parliamentary threshold 
saat ini dapat dikatakan kurang efektif, dimana jumlah partai politik yang lolos 
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menuju parlemen semakin bertambah bukannya semakin berkurang. Hal tersebut 
dikarenakan penentuan persentase ambang batas yang diterapkan tidak melalui 
kajian akademis tetapi hanya merupakan hasil kompromi partai politik. Oleh karena 
itu penetapan persentase ambang batas parlemen ini harus dikaji ulang dari berbagai 
aspek, jangan hanya menjadi sebuah jalan tengah yang tidak tegas diantara partai 
besar dan partai kecil. Selain itu agar penyederhanaan partai politik tejadi secara 
menyeluruh hingga ke daerah, penerapan parliamentary threshold secara nasional 
dapat dipertimbangkan kembali karena bukan hanya pemerintahan pusat saja yang 
perlu diperkuat tetapi juga pemerintahan daerah perlu diperkuat agar menciptakan 
pemerintahan suatu negara yang stabil. Namun, penerapan parliamentary threshold  
secara nasional tidak dapat di sama ratakan untuk besaran presentasenya dikarenakan 
setiap kepentingan daerah berbeda-beda dan harus diberlakukan secara bertahap
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ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Ministerial Regulation of Village, 
Acceleration Development Backward Regions, and Transmigration Number 19 of 
2017 Related The Priorities of the Village Funds Usage in bakipandeyan village, 
baki District, Sukoharjo Regency in 2018 and obstacles faced by village goverment. 
This legal research is an empirical and descriptive study with a qualitative approach. 
Sources of legal material in the form of primary and secondary legal materials. 
Legal material collection techniques are interviews with data reduction analysis 
techniques, data presentation and conclusions and verification. The results of the 
study show that the implementation of priority management of village fund use in 
Bakipandeyan village has been running well and in accordance with the provisions 
outlined in 5 stages, namely planning; distribution, realization, supervision and 
guidance, reporting and accountability of village funds. However, at the planning 
stage, the determination of the priority use of village funds is not fully appropriate 
because it only sets one priority, namely in the field of village development. 
Constraints faced include human resources in the village government apparatus 
that are less competent, delays in the distribution of village funds, differences in 
the expensiveness index of construction of districts and villages, the low work ethic 
of the community; village government agenda’s outside village development, and 
natural conditions.

Keywords: Priority of Village Funds, Village Government

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dan hambatan Pereraturan Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 di Desa Bakipandeyan, 
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian 
empiris dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Sumber bahan 
hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum adalah wawancara dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukan implementasi 
pengelolaan prioritas penggunaan dana desa di desa bakipandeyan sudah berjalan 
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dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan dalam 5 tahap, yaitu 
perencanaan; penyaluran, realisasi, pengawasan dan pembinaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban dana desa. Namun demikian, pada tahap perencanaan yakni 
pada penetapan penggunaan prioritas dana desa belum sepenuhnya sesuai karena 
hanya menetapkan salah satu prioritas yakni pada bidang pembangunan desa. 
Hambatan yang dihadapi antara lain sumber daya manusia aparatur pemerintah 
desa yang kurang kompenten, keterlambatan penyaluran dana desa, perbedaan 
indeks kemahalan konstruksi kabupaten dengan desa, etos kerja masyarakat yang 
masih rendah; agenda pemerintah desa diluar pembangunan desa, dan kondisi alam.

Kata Kunci: Prioritas Dana Desa, Pemerintah Desa

A. PENDAHULUAN

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa 
merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri 
serta relatif mandiri (Widjaja 2004 : 4). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah 
terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara 
khusus yang dicantumkan dana UU Desa yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang 
bersumber dari APBN yang yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.dimana dana desa ini dimandatkan 
dalam UU Desa Pasal 71 – Pasal 75. Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam 
undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan 
mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan desa.

Disetiap tahun pemerintah pusat selalu mengeluarkan sebuah regulasi mengenai 
penggunaan prioritas dana desa tersendiri, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Menurut Pasal 1 angka 14 
Peraturan Mentri a quo disebutkan bahwa, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 
pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya 
untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pada intinya, tujuan dari adanya penetapan 
prioritas penggunaan dana desa ini adalah memberikan acuan bagi pemerintah 
daerah dan desa dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi program serta kegiatan yang didanai dana desa.
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Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu yang berada di provinsi Jawa 
Tengah. Hingga tahun 2018 ini, Kabupaten Sukoharjo gelontoran dana desa yang 
diterima Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak 
2015 hingga 2018 ini, total dana desa yang diterima mencapai Rp 389,317 miliar 
rupiah. Pada tahun anggaran 2018, jumlah dana desa yang diterima Kabupaten 
Sukoharjo merupakan jumlah terbesar sejak 2015 yaitu mencapai Rp 126 miliar 
rupiah (Eddy 2017. www.kartasura.sukoharjokab.go.id diakses pada tanggal 
15 November 2018) yang dibagi kepada 167 Desa di 12 Kecamatan dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis.

Terhadap Dana Desa ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 
Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Desa Bakipandeyan 
memiliki luas sekitar 195,1105 Ha yang dihuni oleh 3.942 pendudukan yang 
mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani dan karyawan swasta (http://
bakipandeyan-sukoharjo.desa.id. diakses pada tanggal 16 November 2018). 
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Bakipandeyan 
diklasifikasikan sebagai Desa Berkembang (IDM >0,599 dan ≤ 0,707 dengan nilai 
IDM sebesar 0,690. Hal ini bisa dianggap baik mengingat Desa Bakipandeyan 
merupakan salah satu desa yang sangat berdekatan dengan pusat perekonomian 
modern yaitu kawasan Solobaru, oleh karenanya desa Bakipandeyan ini menjadi 
sangat strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu Desa Maju ( IDM > 0,707 
dan ≤ 0,815) atau Mandiri ( IDM >0,815).

Dana desa tidak akan memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat desa 
tanpa adanya sebuah acuan dalam penggunaannya. Oleh karenanya Permendesa 
PDTT Nomor 19 Tahun 2017 mampu digunakan pemerintah desa, untuk dapat 
mengarahkan penggunaan dana desa tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa 
dan tercapainya pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis 
tertarik secara lebih lanjut untuk meneliti mengenai implemetasi Peraturan Menteri 
a quo di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris 
atau non doctrinal research untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam 
praktek. Berdasarkan sifatnya maka penelitian yang penulis susun termasuk dalam 
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penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data 
yang teliti tentang keadaan manusia dan keadaan terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan 
yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Prosedur pengumpulan 
bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan 
menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum 
berkaitan dengan penggunaan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dalam teknik analisis ini 
terdapat tiga komponen utama, antara lain (H.B. Sutopo, 2006 : 113-116) pertama 
reduksi data yang merupakan proses penyeleksian, penyederhanaan, dan abstraksi 
data yang diperoleh dari catatan tulis yang terdapat di lapangan.Kedua,penyajian 
data yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan 
dari penelitian yang dilakukan. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan semua 
yang terdapat dalam reduksi dan sajian data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bakipandeyan

Dari hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap 
Ketua BPD Desa Bakipandeyan, Bapak Drs. H.  Wardimin, S.E, Sy pada 
tanggal 24 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Desa melalui 
musrembang BPD dan pemerintah desa sudah berusaha dengan baik 
dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari LPM, tokoh 
masyarakat. Jadi, sebelum diadakan musrembang usulan-usulan dimulai 
dari bawah ditampung”

Menurut penuturan beliau, tahap perencanaan penggunaan Dana Desa 
di Desa Bakipandeyan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan 
musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui 
musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai 
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dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. 
Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta 
aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan 
desa pada tahun 2018.

Melihat keterangan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah 
Bakipandeyan sudah sesuai dengan mekanisme penetapan RKP Desa 
sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 
12. Menurut Permendesa tersebut, hasil musrembanglah yang menentukan 
prioritas penggunaan Dana Desa yang nantinya akan dijadikan pedoman 
pembuatan rancangan RKP Desa Bakipandeyan oleh tim RKP Desa 
Bakipandeyan dengan mencermati pagu indikatif desa dan potensi PAD 
serta penyelarasan dengan RPJM Desa dan hal ini sudah sejalan dengan 
apa yang dilaksanakan di Desa Bakipandeyan. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Dalam Permendesa tersebut Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point 
prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain :

1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa.

2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 
bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM 
Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa.

4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM 
Desa Bersama.

5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat 
Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Melalui Musrembang yang diadakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Desa Bakipandeyan, telah disepakati mengenai rencana-
rencana pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa 2018:
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            Tabel 1. Rencana Penggunaan Dana Desa Bakipandeyan 2018

Rencana Penggunaan Dana Desa, Desa Bakipandeyan 2018

No Nama Kegiatan Alamat
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa •	 Kelompok Tani Mulyo

•	 Saluran irigasi Bon 6
•	 Saluran irigasi Bon 7

2. Pembangunan dan Pemeliharaan 
Jembatan

•	 Pembangunan Talud 
dan Jembatan Desa

3. Pembangunan dan Pemeliharaan 
Jalan Pertanian

•	 Pengurukan Jalan Bon 8

4. Pembangunan dan pengelolaan 
Pasar Desa dan Kios Desa

•	 Kios Desa Tahap I
•	 Kios Desa Tahap II
•	 Kios Desa Tahap III

Sumber: Dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa 100% Desa 
Bakipandeyan

Berdasarkan hasil penelitian, yang dapat dilihat pada tabel rencana 
penggunaan Dana Desa, Desa Bakipandeyan 2018 bahwa seluruh 
anggaran Dana Desa diletakkan pada pos pembangunan desa. Secara 
rinci pembangunan tersebut dijabarkan pada kegiatan pelaksanaan 
pembangunan irigasi desa pada kelompok tani mulyo, pembangunan dan 
pemeliharaan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian 
dan pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa. 

Menurut Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini Desa Bakipandeyan 
diklasifikasikan sebagai Desa Berkembang (IDM >0,599 dan ≤ 0,707) 
dengan nilai IDM sebesar 0,690. Menurut Pasal 6 huruf b ayat (1) 
Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 dijelaskan bahwa untuk Desa 
Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :

1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi 
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 
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mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan 
sosial dasar dan lingkungan.

Lebih lanjut lampiran Permendesa pada bagian kegiatan prioritas 
bidang pembangunan desa, point (c) huruf 4) tentang pengadaan, 
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha 
ekonomi desa dijelaskan bahwa :Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain a) pasar Desa;pasar sayur;pasar 
hewan;tempat pelelangan ikan;toko online;gudang barang; dansarana dan 
prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Melihat data diatas dapat dilihat penggunaan Dana Desa tahun 2018 di 
Desa Bakipandeyan sudah memenuhi ketentuan akan pembangunan desa 
sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2018 karena melalui 
Permendesa tersebut diklasifikasikan prioritas pembangunan berdasarkan 
skala tingkat kemajuan desa. Desa Bakipandeyan yang mempunyai 
tipologi Desa Berkembang sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 
melakukan perencanaan prioritas penggunaan dana desa dengan melakukan 
pembangunan untuk mendukung penguatan usaha ekonomi yang 
difokuskan pada pengembangan pasar desa atau sesuai ketentuan a) pada 
lampiran Permendesa pada bagian kegiatan prioritas bidang pembangunan 
desa, point (c) huruf 4) tentang pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa. 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan mengenai 
perencanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Bakipandeyan diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan di Desa Bakipandeyan 
belum sepenuhnya sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 
2017 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : Prioritas 
Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. Melalui ketentuan ini, pihak desa dituntut wajib untuk menggunakan 
Dana Desa dalam program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan di Desa Bakipandeyan Dana 
Desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa saja.

Implementasi Peraturan Menteri...



34 Res Publica Vol. 3 No 1, Januari - April 2019

Dana desa tahun 2018 disalurkan melalui 3 tahap yaitu Pertama, 20% 
dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018 
dan paling lambat minggu ketiga Juni 2018. Kedua, 40% dari total pagu 
dengan pencairan paling cepat akhir Maret 2018 dan paling lambat minggu 
keempat Juni 2018. Ketiga, 40% dari total pagu dengan pencairan paling 
cepat pekan Juli 2017. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap Bapak 
Nuryanto, beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2018 penyaluran Dana 
Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perundang-
undangan. 

“Untuk tahun anggaran 2018, kita posting APBDes di Sekda 
bagian Pemerintahan Desa Sukoharjo di bulan April, jadi bulan April 
itu baru kita bisa melakukan pencairan dana. (Hasil wawancara dengan 
Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Secara aturan Melihat keterangan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa 
ada keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Keterlambatan penyaluran 
ini disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah Desa Bakipandeyan untuk 
memberikan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes 2018 ke Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo, mengingat bahwa pada tahap I penyaluran Dana 
Desa dari RKUD ke RKD harus melampirkan syarat Peraturan Kepala 
Desa tentang APBDes tahun 2018.

Berdasarkan 3 tahap penyaluran Dana Desa. besaran penerimaan Dana 
Desa di Desa Bakipandeyan dapat dilihat melalui tabel berikut:

              Tabel 2. Penerimaan Dana Desa Bakipandeyan 2018

Penerimaan Dana Desa Bakipandeyan 2018

1. Tahap Pertama Rp. 145.241.000,-

2. Tahap Kedua Rp. 290.482.000,-

3. Tahap Ketiga Rp. 290.433.750,-

Jumlah Rp. 726.205.000,-
Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output 

Dana Desa

Secara lebih rinci, berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
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Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, 
Desa Bakipandeyan menerima Dana Desa berdasarkan Alokasi Dasar 
sebesar Rp 616.345.000,- dan Alokasi Formula sebesar Rp 109.860.000,-. 
Alokasi dasar ini sebesar 77% dari total pagu Dana Desa dan untuk Alokasi 
formula sebesar 20% didasarkan perhitungan bobot variable alokasi 
formula menjadi jumlah penduduk 10 %, jumlah penduduk miskin 50%, 
luas wilayah 15%, indeks kesulitan geografis 25%.

Berdasarkan penjabaran mengenai penyaluran Dana Desa tahun 2018 
di Desa Bakipandeyan dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran Dana 
Desa 2018 mengalami masalah yaitu keterlambatan karena keterlambatan 
untuk menyerahkan APBDes ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 
sedangkan untuk penyaluran Dana Desa sudah berjalan dengan baik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melalui 3 tahap tiap 
tingkat nasional dan daerah penyaluran Dana Desa.

Proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa 
Bakipandeyan difokuskan pada pembangunan fisik desa. Penggunaan Dana 
Desa ini sesuai dengan perencanaan dalam RKP Desa Bakipandeyan Tahun 
2018 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan II

No Uraian Keterangan Volume Realisasi Capaian 
Output 

1. Tahap I
Pembangunan 
Kios Desa 
Tahap I

Penyelesaian 
4 Kios

4x9,5x4m Rp 
145.241.000,-

100%

2. Tahap II
Pembangunan 
Kios Desa 
Tahap II

Pembuatan 
Baru

7x3,5x2m Rp 
226.528.000,-

100%

Pembangunan 
Talud dan 
Jembatan 
Kios

Pembuatan 
Baru

25 m Rp 
63.954.000,-

100%

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa 
Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Bakipandeyan

Implementasi Peraturan Menteri...

c. Realisasi Penggunaan Dana Desa



36 Res Publica Vol. 3 No 1, Januari - April 2019

Menurut penuturan Bapak Agus Yulianto, selaku anggota Tim TPK 
pada wawancara tanggal 14 Januari 2019 tentang mekanisme pengelolaan 
swakelola Dana Desa:

 “Mekanisme Swakelola itu kalau disini contohnya gini, misal 
pembangunan proyek itu di wilayah RT, pak RT setempat akan kita 
panggil lalu kita sampaikan dengan dana sekian warga setempat siap 
tidak untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk pengadaan barang sudah 
ada TPK yang melaksanakan, kalau sanggup oke maka akan kami 
limpahkan kesitu biar ada pemberdayaan masyarakat setempat, dengan 
pak RT sebagai koordinator. Tapi bila tidak tidak sanggup, kita akan 
membuat berita acara yang menyatakan bahwa RT setempat tidak 
sanggup menyelenggarakan swakelola, setelahnya kita akan mencari 
RT lain yang sanggup melaksanakan pelimpahan ini. (Hasil wawancara 
dengan Tim TPK Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 Januari 2019)”

Pada dasarnya pengelolaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan 
telah sesuai dengan Prinsip Swakelola yang tercantum pada Pasal 3 
huruf (e) dalam Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017, lebih lanjut 
dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ketentuan 
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prioritas 
berdasarkan sumberdaya. Penetapan prioritas berdasarkan sumberdaya 
ini menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui 
pendayagunaan SDM dan SDA desa dengan mengutamakan mekanisme 
swakelola, swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Melihat uraian diatas, pada dasarnya pengelolaan Dana Desa di Desa 
Bakipandeyan telah sesuai dengan Prinsip Swakelola yang tercantum 
pada Pasal 3 huruf (e) dalam Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017, 
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa 
ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan 
pada prioritas berdasarkan sumberdaya. Penetapan prioritas berdasarkan 
sumberdaya ini menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan 
desa melalui pendayagunaan SDM dan SDA desa dengan mengutamakan 
mekanisme swakelola, swadaya dan gotong-royong masyarakat.
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Secara fungsional pengawasan dan pembinaan Dana Desa dilakukan 
oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD). Sedangkan Badan Permuyawaratan Desa 
juga mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa. 
Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan 
Musdes berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 19 tahun 2017 Pasal 16 
ayat (4) dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut 
untuk melakukan pengawasan strategis.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara 
lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan 
pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan 
Desa yang telah diterbitkan. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bawa 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa serta pembangunan 
dirasa masih minim oleh Ketua BPD Desa Bakipandeyan: 

“Masyarakat secara keseluruhan ada yang tahu ada yang tidak tahu 
tentang pembangunan yang berasal dari Dana Desa. Pada dasarnya 
ada 2 kategori, pertama, ada masyarakat yang aktif peduli dalam 
pembangunan desa. Kedua, ada yang tidak peduli tentang apa yang 
diperbuat Pemerintah Desa selama pembangunan. Nah, masyarakat 
tipe kedua ini yang lebih banyak saya temui di Desa ini. (Hasil 
wawancara dengan Ketua BPD Desa Bakipandeyan pada tanggal 14 
Januari 2019).”

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan peran masyarakat 
kurang baik dalam hal pengawasan program yang bersumber dari Dana 
Desa. Masyarakat seharusnya dapat ikut memantau dan mengawasi 
jalannya program pembangunan desa dengan melihat kegiatan fisik secara 
langsung ataupun melalui baliho yang terpasang di Kantor Kepala Desa 
Bakipandeyan. Namun kenyataannya masyarakat cenderung acuh tak acuh 
terhadap mekanisme pengawasan ini. Disatu sisi hal ini sangat diperlukan 
untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Bakipandeyan dalam 
pembangunan tahun depan.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan 
Pembinaan penggunaan Dana Desa oleh Dinas PMD dan Kecamatan Baki 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada, sedangkan partisipasi masyarakat Desa Bakipandeyan dalam hal 
pengawasan penggunaan Dana Desa dirasa masih minim dan kurang.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Dalam hal pelaporan secara berkala ini, Pemerintah Desa Bakipandeyan 
membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
dengan 2 cara yaitu satu, melalui aplikasi software Siskeudes atau Sistem 
Keuangan Desa yang merupakan sebuah aplikasi untuk pembuatan 
anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh 
Pemerintah secara gratis.  Dua secara manual yaitu tanpa aplikasi siskeudes 
(menggunakan ms. Excel). 

Dalam hal pelaporan ini, Pemerintah Desa Bakipandeyan belum 
sesuai ketentuan jadwal waktu pelaporan, hal ini dikarenakan Pemerintah 
Desa Bakipandeyan belum bisa memenuhi target waktu pelaporan yang 
sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada tahap 
pencairan Dana Desa sebagaimana petikan hasil wawancara berikut : 

“Di Desa lain, semisal SPJ tahap pertama belum selesai Desa 
masih bisa melakukan pencairan dana, akan tetapi kebijakan Desa 
Bakipandeyan tidak akan mencairkan dana terlebih dahulu apabila SPJ 
tahap sebelumnya belum jadi, hal ini karena nanti kita yang akan repot 
karena laporan yang akan terus menumpuk, ada dana ini.. ada dana itu.. 
kecampur aduk, ya harus kami pilah satu satu untuk kami selesaikan 
(Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 
14 Desember 2018)”

Dapat dipahami bahwa pelaporan keuangan desa pada dasarnya 
memang cukup rumit. Hal ini juga ditegaskan oleh Rustiarini (2016)  
dalam penelitian yang dilakukannya tentang good governance pengelolaan 
Dana Desa, dikatakan bahwa Kepala Desa seringkali kebingungan dalam 
melaporkan dana tersebut, karena pos-pos anggaran keuangan desa berasal 
dari berbagai sumber. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Bakipandeyan 
pada dasarnya sudah berupaya secara maksimal agar ketentuan pelaporan 
SPJ realisasi penyerapan dan capaian output ini dapat terpenuhi dengan 
baik walaupun terdapat keterlambatan akan waktu pelaporan.
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2. Hambatan Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang 
kompenten

Berdasarkan penelitian, salah satu hambatan dalam pengelolaan 
Dana Desa di Desa Bakipandeyan adalah masih minimnya pengetahuan 
perangkat desa akan tupoksinya didalam Pemerintah Desa karena sebagian 
besar perangkat Desa Bakipandeyan adalah perangkat desa baru, yang 
dilantik pada tahun 2018.

“Pada tahun 2017 itu perangkat yang mengurus tentang keuangan 
Desa ini cuma saya dengan Bendahara Desa, baru tahun 2018 ini 
ada perangkat  baru jadi untuk pengelolaannya kita memang masih 
mengajari Sumber Daya Manusia, melatih perangkat-perangkat baru. 
(Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa Bakipandeyan pada tanggal 
14 Desember 2018)” 

Sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa Bakipandeyan 
kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa.. Kondisi tersebut 
mengindikasikan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa 
Bakipandeyan belum memiliki kompetensi yang utuh sebagai apatur 
pemerintah desa. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas 
adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Hendri et al 
2016:547).

b. Keterlambatan penyaluran dana desa

Pemerintah Baki Pandeyan juga memiliki kendala pada tahap 
penyaluran Dana Desa. Kendala ini berupa keterlambatan pencairan dana. 
Keterlambatan penyaluran ini disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah 
Desa Bakipandeyan untuk memberikan Peraturan Kepala Desa tentang 
APBDes 2018 ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mengingat bahwa 
pada tahap I penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD harus melampirkan 
syarat Peraturan Kepala Desa tentang APBDes tahun 2018. Apabila 
ada keterlambatan pada tahap I maka hal ini akan simultan mengalami 
keterlambatan sampai dengan tahap III. 

Hal ini juga sedana dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah 
Pusat melalui Kementerian Keuangan yang laporan realisasi APBN 2018 
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per akhir Mei mencatat realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 
Rp 20,66 triliun. Angka ini tercatat lebih rendah Rp 7,53 triliun dibandingkan 
dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 
28,19 triliun pada tahun 2017 (Putera 2018. https://ekonomi.kompas.com/
read/2018/06/26/150442226/penyaluran-dana-desa-terlambat-realisasi-
akhir-mei-jadi-lebih-rendah. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018). 
Berdasarkan laporan realisasi APBN 2018, rendahnya realisasi penyaluran 
Dana Desa salah satunya disebabkan pemerintah daerah masih fokus pada 
penyaluran tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke RKD. Hal itu membuat 
penyaluran tahap II sebesar 40 persen mengalami keterlambatan.

c. Perbedaan indeks kemahalan konstruksi kabupaten dengan desa

Salah satu hambatan yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Desa 
Bakipandeyan adalah adanya perbedaan indeks kemahalan konstruksi 
tahun 2018 antara Kabupaten Sukoharjo dengan Desa. Indeks Kemahalan 
Konstruksi (IKK) tahun 2018 merupakan indeks harga yang menggambarkan 
tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota 
acuan untuk jawa tengah yaitu Kota Semarang. Data IKK diperoleh 
dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/
konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di 
seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data dihitung berdasarkan data harga 
triwulanan bulan Juli 2017, Oktober 2017, Januari 2018, dan April 2018. 
Indeks ini digunakan Pemerintah Desa sebagai acuan untuk membuat RAB 
setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Berikut merupakan hasil 
wawancara dengan Bapak Nuryanto mengenai IKK:

“Yang jadi permasalahan kita itu, sampai ditingkat Kabupaten 
tidak bisa menjawab itu karena Indeks Desa dan Indeks Kabupaten 
beda. Ibaratnya begini, tukang disini rata-rata 90-100 rb per hari 
itupun makan minum kita yang kasih. Nah, disana itu indeks nya 
cuma 80rb, kita bingung untuk memecahkan itu, untuk menyesuaikan 
ke masyarakat itu susah. (Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Desa 
Bakipandeyan pada tanggal 14 Desember 2018)”

Menurut keterangan beliau dikatakan bahwa perbedaan IKK ini sangat 
memberatkan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan 
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pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Perlu diketahui Keputusan 
Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa Dana 
Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa ( cash for work ). Adanya 
perbedaan IKK antara Kabupaten dengan Desa menyebabkan terhambatnya 
proses penyusun APBDes dan RAB Desa dalam penggunaan Dana Desa, 
karena Pemerintah Desa harus mempersiapkan tenaga kerja yang mau 
diupah dengan standar Kabupaten dilain sisi tidak semua masyarakat mau 
untuk dibayar upah kerja sesuai dengan IKK yang diberikan Kabupaten 
karena adanya selisih dengan standar pengerjaan proyek atau upah pekerja 
yang ada di Desa.

d. Etos kerja masyarakat yang masih rendah

Menurut keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak 
Nuryanto selaku Plt. Kepala Desa Bakipandeyan, masyarakat desa yang 
sekaligus pekerja dalam kegiatan Dana Desa beranggapan ini bukan 
proyek yang berasal dari dana pribadi melainkan berasal dari dana 
pemerintah pusat, sehingga tekanan dalam bekerja menjadi berbeda dengan 
proyek yang dikerjakan dari pendanaan pribadi. Menurut keterangannya, 
karena mengetahui bahwa ini merupakan proyek yang didanai dari pusat 
menyebabkan etos kerja para pekerja juga masih minim dalam mengejakan 
pembangunan kegiatan yang berasal dari Dana Desa.

Etos Kerja Masyarakat Desa Bakipandeyan yang seperti ini  sangat 
menghambat terimplementasinya dengan baik tiap-tiap kebijakan yang 
didanai oleh Dana Desa. Memang pada dasarnya etos kerja masyarakat 
berhubungan erat dengan kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat 
pendidikan yang rendah, seperti yang diketahui bahwa sebagian besar 
penduduk Desa Bakipandeyan adalah lulusan SD dan SLTP / MTs sehingga 
keterampilan teknis serta etos kerjanya pun juga tergolong masih rendah.

e. Agenda pemerintah desa diluar pembangunan desa

Salah satu faktor penghambat dari tahap penggunaan Dana Desa adalah 
adanya agenda Pemerintah Desa diluar pembangunan desa yaitu Pemilu 
Kepala Desa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Plt. Kepala 
Desa Bakipandeyan, Bapak Nuryanto menerangkan bahwa oleh karena 
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diadakan Pemilu Kepala Desa ini, perangkat desa tidak bisa maksimal 
dalam menjalankan fungsi pemerintahan karena terbentur dengan agenda-
agenda pemilu diluar pembangunan desa. Selain itu adanya pemilu ini juga 
menimbulkan hambatan lain menyakut pengambilan kebijakan yang tidak 
bisa berjalan secara cepat. Hal ini dikarenakan non-aktifnya Kepala Desa 
untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagai petahana.  

f. Kondisi alam

Kondisi alam juga berpengaruh terhadap bagaimana realisasi 
penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan, menurut informasi yang 
didapatkan dari Bapak Agung Yulianto selaku tim TPK Desa Bakipandeyan, 
faktor cuaca sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
pembangunan di Desa.:  

“Hujan menjadi salah satu hambatan pelaksanaan di lapang, karena 
Dana Desa ini kan digunakan untuk membangun Kios ya, jadi ya kalau 
hujan pekerjaannya sementara dihentikan (Hasil wawancara dengan 
Anggota tim TPK Desa Bakipandeyan Agung Yulianto pada tanggal 
14 Januari 2018) ”

Menurut informan, cuaca ini juga berdampak besar terhadap tahap 
pelaporan, pembangunan yang seharusnya selesai pada jadwal tertentu 
menjadi mundur karena cuaca yang buruk, sehingga hal ini juga berdampak 
terhadap terlambatnya  pelaporan SPJ. Selain itu karena cuaca yang buruk 
seperti hujan menyebabkan anggaran upah pekerja menjadi membengkak.

D.  SIMPULAN

1. Secara keseluruhan implementasi pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa 
di Desa Bakipandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yang dijabarkan 
dalam 5 tahap, yaitu Tahap Perencanaan; Penyaluran Dana Desa; Realisasi 
Penggunaan Dana Desa; Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Dana Desa; 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Namun demikian, pada tahap 
perencanaan yakni pada penetapan penggunaan prioritas Dana Desa di Desa 
Bakipandeyan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 
Tahun 2017 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : Prioritas 
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Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di 
bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan di 
Desa Bakipandeyan hanya menetapkan salah satu prioritas penggunaan Dana 
Desa yakni pada bidang pembangunan Desa, yang dalam hal ini digunakan 
seluruhnya untuk pembangunan kios desa dan talud untuk irigasi persawahan.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Bakipandeyan dalam imple-mentasi 
penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 di Desa Bakipandeyan 
adalah Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang kurang kompenten; 
keterlambatan penyaluran dana desa; Perbedaan indeks kemahalan konstruksi 
kabupaten dengan desa;  Etos kerja masyarakat yang Masih Rendah; Agenda 
pemerintah desa diluar pembangunan desa dan; Kondisi alam.

D. SARAN

1. Pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bakipandeyan yang 
digunakan sepenuhnya di bidang pembangunan desa sebenarnya sudah baik, akan 
jauh lebih baik apabila masyarakat berserta Pemerintah Desa juga menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan desa karena melalui 
penetapan kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan kebutuhan masyarakat desa akan mampu mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran untuk memanfaatkan 
sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada.

2. Kompetensi aparatur pemerintah desa di Desa Bakipandeyan hendaknya lebih 
ditingkatkan melalui pelatihan maupun sosialisasi mengenai hal-hal yang 
terkait tupoksi aparatur pemerintah desa secara khusus mengenai dana desa 
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kebijakan dilingkungan 
pemerintah desa, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa sehingga mampu menjalankan 
fungsi pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, diperlukan komunikasi dan 
pendampingan yang lebih intensif antara Pemerintah Desa Bakipandeyan dan 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tidak terjdi kesalahan kebijakan dari 
Pemerintah Kabupaten yang dapat menghalangi proses implementasi Dana 
Desa di Desa Bakipandeyan. Ketiga, sosialisasi mengenai Dana Desa di Desa 
Bakipandeyan harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui 
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secara lebih jelas tentang Dana Desa sehingga masyarakat Desa Bakipandeyan 
dapat lebih aktif berpartisipasi didalam setiap proses tahap-tahap pelaksanaan 
Dana Desa.
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ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 regulates villages in which there is a regulation regarding 
original income. The purpose of this study is to analyze the optimization of original 
village income based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This journal 
is a type of qualitative descriptive research. Data collection was carried out by 
field studies and literature to obtain primary and secondary data with qualitative 
descriptive analysis methods. From the results of the study, it was concluded that 
Law No. 6 of 2014 concerning Villages had set the Optimization of original village 
income. Klopoduwur village has not yet optimized its income regarding village 
results because the management of original village income is not following the 
principles of income management in the Law

Keywords: Optimization, Original Village Revenue

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 mengatur tentang desa dimana di dalamnya 
terdapat pengaturan mengenai pendapatan asli. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis optimalisasi pendapatan asli desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal ini merupakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan kepustakaan guna 
mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa telah mengatur Optimalisasi pendapatan asli desa. Desa Klopoduwur 
belum melakukan optimalisasi pendapatan mengenai hasil desa karena pengelolaan 
pendapatan asli desa belum sesuai dengan asas-asas pengelolaan pendapatan yang 
ada di Undang-Undang. 

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah 
kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, 
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, 
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pemandian umum, dan asset lain milik desa. Desa mempunyai hak otonom dan 
sebagai konsekuensi logis dari hak otonom desa harus mempunyai sumber keuangan 
sendiri.

Dengan berbagai potensi desa yang dimiliki dan potensi pendapatan desa 
yang dapat dioptimalkan dari masing-masing desa, maka perlu dilakukan kajian 
optimalisasi bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah pada umumnya. Salah 
satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk 
meningkatkan kemandirian daerah dalam hal ini adalah desa dan mengurangi 
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. 
Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa 
dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan 
desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan 
desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan 
prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa mempunyai peranan 
yang penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Melalui sistem yang baru, 
pendapatan asli desa dapat diawasi bersama oleh masyarakat namun masyarakat 
yang ada di Desa Kopoduwur kurang awas akan adanya pengelolaan pendapatan 
yang dilakukan oleh pemerintah desa padahal aspirasi mereka siap ditampung 
oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) namun mereka lebih memilih diam 
dan akhirnya Ketua BPD lah yang mengajukan usul kepada Kepala desa sehingga 
akhirnya fungsi pengawasan oleh masyarakat.

Mengingat potensi yang dimiliki Desa Klopoduwur sangat besar, baik sumber 
daya alam (pertanian lahan sawah, ladang, dan tanah kas desa) maupun sumber 
daya manusianya 60% masyarakat menekuni dunia perdagangan (data profil Desa 
Klopoduwur tahun 2012). Namun diantaranya hanya mampu memproduksi barang 
tanpa memiliki sarana dan akses pemasarannya. Selain itu, dengan dikelolahnya 
pasar secara mandiri diharapkan bisa meningkatkan sumber pendapatan desa serta 
dapat memberikan wadah bagi para pedagang dan membuka lapangan pekerjaan 
baru bagi pengangguran untuk menekuni dunia perdagangan khususnya masyarakat 
Desa Klopoduwur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah 
bagaimana cara pengoptimalisasian pendapatan asli Desa Klopoduwur sesuai 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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Penelitian termasuk jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap subyek yang akan 
diteliti. Selain data primer, diperoleh pula melalui studi kepustakaan, bahan-
bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan 
ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas 
dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka.

Berdasarkan Pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah 
kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, 
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik 
desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa. Desa mempunyai hak otonom 
dan sebagai konsekuensi logis dari hak otonom desa harus mempunyai sumber 
keuangan sendiri. Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk 
mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa 
merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 
Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung 
program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital 
bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber 
asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud 
kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Sumber 
pendapatan desa tersebut timbul karena:

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga;

2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi.

Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah 
dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan 
penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten 
dan provinsi (tugas pembantuan). pada masa orde baru berdasarkan atas asas 

B. METODE PENELITIAN

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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pelaksanaan tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan 
dari pemerintah tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat 
II) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai 
keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk 
itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan 
dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

1. Tabel sumber penerimaan Desa

No Sumber Penerimaan Desa
Tahun

2011 2012 2013
1 Pajak - - -
2 Pendapatan Tanah Kas - 8.500.000 14.000.000
3 ADD 71.992.383 72.784.000 72.784.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanah Kas Desa disewakan kepada Masyarakat untuk ditanami Tanaman 
pangan, harga sewa setiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap 
perkembangan ekonomi.

2. ADD adalah Dana pembangunan Desa yang Bersumber dari Pemerintah, 
besaran Dana tiap tahun bisa berubah Sesuai dengan Kebijakan PEMKAB.

3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten, besaran Dana 
tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

2. Tabel Tanah Kas Desa

No. Tanah Bengkok
Identitas 

Tanah
Luas / Bahu Lokasi

1
1 BK. P.105 s. II 3.65 Ha 2.75 

bahu Timur Embung

2 Carikan P.105 s. II 1.85 Ha 2.75 
bahu Barat Embung

2

1

BK. Bayan 
Klopoduwur

P.55 s. III 0.800 Ha 1,5 bahu Utara telon SMK 
Kasmin

2 P. 82 S. III 0.385 Ha 0.5 bahu Timur KdAyam 
SMK

3 P. 102 S. II 0.400 Ha
1 bahu Utara Carikan

4 P. 104 S.II 0.455 Ha
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3

1

BK. 
Kadus SMK

P. 48 S. III 0.175 Ha 1,5 bahu Utara Jln. Telon-
Semengko

2 P. 88 S. III 0.670 Ha Selatan Jln. 
TelonSemengko

3 P. 57 D. III 0.620 Ha 1 bahu Utara Masjid 
Sale

4 1 BK. Kesra
Klopoduwur P. 55 S. III 0.735 Ha 1 bahu Utara Jln. Telon-

Semengko

Untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli desa perlu dilakukan langkah-langkah 
yang tepat agar penerimaan pendapatan asli desa meningkat dari sebelumnya.

1. Optimalisasi Pendapatan Tanah Kas desa

Tanah kas desa Klopoduwur merupakan salah satu aset yang paling bernilai 
tinggi sehingga menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli desa, namun 
perlu ada usaha agar penerimaan pendapatan tanah kas desa menjadi optimal 
sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif, dimana 
pemerintah desa wajib mengikutsertakan lembaga dan unsur masyarakat desa 
dalam penyelengaraannya dimana pengelolaan tanah kas desa kurang maksimal 
dan kurang digemborkan oleh perangkat desa selain kepala desa sehingga 
masyarakat dari daerah lain yang ingin berinvestasi kurang mengetahui 
mengenai tanah kas desa Klopoduwur.

Melihat tanah kas desa Klopoduwur yang strategis serta memiliki potensi 
yang besar nampaknya jika dikelola serta dipublikasikan dengan baik dan 
benar akan menambah pendapatan desa secara signifikan sehingga penerimaan 
pendapatan asli desa akan bertambah karena tanah kas desa merupakan salah 
satu sumber pandapatan desa yang utama.

2. Optimalisasi Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang penting, namun  dalam kasus 
desa Klopoduwur pembangunan hanya terpusat pada pembangunan jalanan 
dimana warga melihat jalanan merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah 
Kabupaten Blora sebenarnya mulai menjadikan desa Klopoduwur sebagai 
tujuan wisata Kabupaten Blora, sudah seharusnya infrastruktur lain selain jalan 
dapat diperhatikan dengan baik sehingga Desa Klopoduwur menjadi destinasi 
wisata yang ramai dijadikan tujuan wisata. Seharusnya warga melihat potensi 
wisata adat di desa Klopoduwur dan memberi masukan terkait mengenai potensi 
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wisata dimana ketika infrastruktur lain selain jalan juga sangat dibutuhkan desa 
sebagai penunjang predikat desa wisata adat.

Nantinya ketika pembangunan di desa Klopoduwur telah merata tidak hanya 
melulu tentang jalan, otomatis minat wisatawan untuk datang mengunjungi 
Desa Klopoduwur akan semakin tinggi serta mempengaruhi pendapatan desa 
itu sendiri kedepan.

3. Optimalisasi Pasar Desa

Salah satu efek yang ditimbulkan dari pembangunan yang terpusat hanya 
pada jalan ialah pasar desa yang menjadi terbengkalai, padahal pasar desa 
merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat menambah kas desa. 
Dalam musrembang desa pasaar desa sering kali diabaikan dan tidak dianggap 
sehingga lambat laun pasar desa menjadi terbengkalai dan makin sepi peminat. 
Dalam hal ini langkah awal ialah memasukan usulan mengenai pembangunan 
maupun revitalisasi pasar desa dalam musrembang desa, partisipasi warga pun 
sangat dibutuhkan dimana ketika pengajuan usul warga harus aktif menunjuk 
pasar desa sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Ketika pasar desa telah dibangun pengelolaan yang dilakukan harus lah 
mengacu pada tertib dan disiplin anggaran dimana pengeluaran yang telah 
dilakukan untuk membangun ataupun revitalisasi pasar harus dihitung dengan 
baik untuk menjadi acuan dalam penentuan harga sewa. Penentuan harga 
sewapun nantinya masih harus melihat dengan kesanggupan warga untuk 
menyewa kios di pasar karena keuntungan yang mereka dapatkan mungkin 
tidak akan sebesar di pasar kecamatan maupun pasar kota.

Desa Klopoduwur belum melaksanakan pengelolaan pendapatan asli desa 
secara optimal karena elemen masyarakat kurang mendukung pengelolaan 
pendapatan yang diambil oleh pemerintah desa 

Dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli desa diperlukan peran aktif 
mensosialisasikan asas-asas pengelolaan pendapatan desa dari pemerintah 
desa kepada warga sehingga dapat tercipta gagasan yang digunakan untuk 
pembangunan desa sehingga Desa Klopoduwur dapat melakukan optimalisasi 
pendapatan asli desa.

Optimalisasi Pendapatan Asli...
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ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of political recruitment in Law 
Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning 
Political Parties conducted by the Indonesian Party of Struggle (PDI-P) and the 
Greater Indonesia Movement Party (GERINDRA) in Sukoharjo Regency and 
the obstacles in the Recruitment process carried out by the Indonesian Party of 
Struggle (PDI-P) and the Greater Indonesia Movement Party (GERINDRA) in the 
Sukoharjo Regency.This study is a descriptive normative-empirical legal research. 
The types of data used are primary data and secondary data. The primary source 
used is direct interviews with the parties concerned. Secondary data sources are 
literature, legislation, journals, articles and materials from the internet and other 
related sources. The data collection technique used is a field study by going directly 
to the object of research and literature study to obtain a theoretical basis relating to 
research. Based on the results of the research and discussion, the PDI-P and Partai 
Gerindra recruitment was conducted based on Law Number 2 of 2011 concerning 
Political Parties, Law Number 8 of 2012 concerning DPR, DPD, and DPRD, 
as well as Party AD-ART. Recruitment is carried out through stages according 
to the Regulation of the Company. In recruiting PDI-P and Gerindra Party, they 
have obstacles, namely the factor of registering Human Resources and Political 
Conditions before the 2014 elections in Sukoharjo Regency.

Keywords: Recruitment, Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P), Gerindra 
Party, Political Parties.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Rekrutmen 
politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai 
Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di 
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Kab. Sukoharjo serta kendala dalam proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai 
Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 
di Kab. Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris 
yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan 
pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang 
terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan 
menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh 
landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dihasilkan bahwa rekrutmen PDI-P dan Prtai Gerindra dilakukan 
mengacu Undang-Undang Tnomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang DPR,DPD, dan DPRD, serta AD-ART 
Partai. Rekrutmen dilakukan melalui tahap-tahap sesuai Peraturan Parta. Dalam 
melakukan rekrutmen PDI-P dan Partai Gerindra memiliki hambatan yaitu faktor 
Sumber Daya Manusia pendaftar dan Kondisi Politik sebelum pemilu tahun 2014 
di Kabupaten Sukoharjo. 

Kata Kunci: Rekrutmen, Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai 
Gerindra, Partai Politik.

A. PENDAHULUAN

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung 
ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. 
Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi 
kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak 
hanya terjadi antarpolitisi dan antarpartai politik, tetapi juga berlangsung antara 
masyarakat politik (politycal society) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar 
(economic society) (Siti Zuhro, 2009: 8). Di Indonesia telah dibentuk beberapa 
undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 
2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, 
tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan 
lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya 
undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural 
mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.

Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut 
tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding 
yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, 
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dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, the 
professional workers yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan 
yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 
menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai 
politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik 
yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, 
serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, 
calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 
191).

Partai politik dalam hal ini mempunyai berbagai peranan yang penting dalam 
rangka rekrutmen calon anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten/kota, yang mana bagi anggota partai politik yang berminat menjadi 
anggota legislatif, maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota 
Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan 
tersendirinya strukturnya dalam kepengurusan partai. Kaitannya dengan peran 
partai politik dalam rangka rekrutmen calon anggota legislatif, dalam penelitian 
ini penulis ingin mengkaji mengenai fungsi partai politik dalam proses rekrutmen 
calon anggota DPRD sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Partai Politik. Penelitian ini dilakukan terhadap partai politik yang ikut serta dalam 
Pemlihan Umum Legislatif di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2014.

Berdasarkan fakta peristiwa pada latar belakang masalah di atas, hal ini penulis 
mengambil rumusan masalah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo?

2. Apa saja kendala dalam proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. 
Sukoharjo? 

B. METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia 
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Bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai 
Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kabupaten Sukoharjo serta menganalisa 
hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutan terswbut. Pendekatan perundang-
undangan adalah pendekatan dengan menggunaskan legislasi dan regulasi. Produk 
legislasi dalam penelitian ini adalahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
Penggunaan Undang-undang tersebut untuk mengkaji bagaimana perekrutan kader 
Partai Politik yang akan maju sebagai calon legislatif di Kabupaten Sukoharjo pada 
pemilu tahun 2014 oleh PDIP dan Partai Gerindra.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Rekrutmen dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Partai Politik yang dilakukan Oleh PDI-P dan Partai Gerindra di 
Kabupaten Sukoharjo

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama 
masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan 
mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan 
masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan 
umum, yang didalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik 
masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat 
politik yang dipercayainya (Laily,2017:2).  (Pippa Norris, 2006: 99) dalam 
bukunya, mengembangkan skema model yang menggambarkan faktor-faktor 
utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan 
dalam pemilu. Skema Norris terbagi atas tiga tahap yakni: sertifikasi, nominasi, 
dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk di antaranya aturan hukum pemilu, aturan 
partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria 
kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan 
calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan 
siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu adalah langkah terakhir 
dimana kandidat memenangkan jabatan publik. 
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Berkaitan dengan proses seleksi di atas, proses kandidasi dan party 
selectorates secara teori ditipologikan menjadi dua yaitu yang bersifat 
ekslusif (tertutup) dan inklusif (terbuka). Sejumlah negara menerapkan secara 
berbeda, pada negara-negara Eropa lebih bersifat tertutup, dan pada kasus-
kasus proses kandidasi di Amerika, lebih bersifat terbuka. Gallagher misalnya 
menyebut keterlibatan anggota partai (party members) dan publik dalam proses 
kandidasi pendahuluan secara terbuka di Amerika. Ranney menyebut ada 
zona pemilih (electorate) di mana proses pemilihan dilakukan secara terbuka 
yang melibatkan masyarakat secara luas. Model seperti itu juga dipraktikkan 
di Islandia. Sementara dari pengalaman sejumlah negara di Eropa, proses 
kandidasi pendahuluan cenderung lebih bersifat tertutup (Pippa Norris, 2006: 
111).  Landasan kontitusional terhadap pembentukan UndangUndang No. 2 
Tahun 2011 tentang partai politik terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Pasal 28 yang 
berbunyi 

 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-
Undang”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas wujud dari kemerdekaan berserikat 
adalah terbentuknya partai politik dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan 
Undang-Undang.. Setelah amandemen ke-3 UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonseia Tahun 1945, pada tahun 2002 telah diundangkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik untuk menggantikan UU 
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang dipandang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan serta sebagai 
pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor 
VI/MPR/2002.7 Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang No. 31 
Tahun 2002 tentang Partai Politik oleh pembentuk undang-undang dipandang 
perlu untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. 
Sehubungan dengan itu pada tanggal 4 Januari 2008 telah diundangkan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian diubah kembali 
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik pada tanggal 15 Januari 2011 dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia (Meri Yarni, 2012: 108). 
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Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 
menyebutkan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara 
Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal 
calon Presiden dan Wakil Presiden; dan d. bakal calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan 
perundang-undangan. (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik 
sesuai dengan AD dan ART. 

Perekrutan anggota Partai PDI-P dilaksanakan dengan mengacu ADRT 
Partai PDI-P. Pada Bab IV Pasl 11-16 ADRT PDI-P mengatur mengenai 
rekrutmen anggota Partai. Pada Bab ini dijelaskan bahwa anggota partai terdiri 
atas anggota biasa, anggota, kader, dan kehormatan. Anggota Biasa Partai adalah 
Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi 
syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota 
Biasa Partai oleh Pimpinan Partai. Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai 
yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan 
oleh Partai. Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus 
dari pendidikan kader Partai dan/ atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan 
pengabdiannya kepada Partai dan masyarakat umum. Anggota Kehormatan 
Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan 
pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, 
dan Tujuan Partai. Sistem penjaringan dalakm rangka pencalonan legislatif 
DPRD Kabupaten Sukoharjo pada pemilu 2014 oleh PDI-P dilakukan secara 
terbuka dan transparan melalui tahap-tahap yang dilakukan oleh Partai. Seleksi 
dan tahap-tahap ini pun berlangsung secara dinamis sesuai kondisi politik dan 
kondisi masyarakat pada saat itu. Sama halnya dengan PDI-P, Partai Gerindra 
juga mengacu ADRT Partai guna merekrut anggota Partai. Pasal 15 ADRT 
Partai Gerindra mengatur mengenai kaderisasi, disebutkan Pembentukan Kader 
Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang 
didalam pendidikan dan latihan kader. Kader Partai GERINDRA dipersiapkan 
untuk menjadi calon Pengurus Partai, bakal calon Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bakal calon 
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta bakal calon Presiden dan/
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atau Wakil Presiden. Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawamcara di atas 
bawasanya di Kabupaten Sukoharjo, untuk pemndaftaran bakal calon anggota 
legislatif kabupaten perekrutan itu dilakauka untuk masyarakat umum, para 
kader, dan organisasi milik Partai Gerindra yang dilakukan secara konsolidasi. 
Untuk sistem perekrutanya sendiri menggunakan sistem penjaringan, seleksi 
test, dan pemantapan.

Pada dasarnya amanat 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dilaksanakan oleh kedua 
Partai ini yaitu Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik menyebutkan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap 
warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. 
bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan d. bakal calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta 
peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus 
Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.  Namun persentase terpilihnya 
menjadi Calon Legislatif dari masyarakat umum sangatlah sedikit. Sebagian 
besar Bakal Calon Legislatif yang terpilih menjadi Calon Ledislatif dari 
PDI-P dan Partai Gerindra adalah para kader yang telah lama menjadi anggota 
partai. Padahal dalam ADRT masing-masing Partai baik PDI-P dan Partai 
Gerindra menerapkan norma mengenai masyarakat umum non anggota Partai 
yang memiliki kesempatan yang sama dengan kader dalam pencalonan calon 
legislatif. Lain halnya dengan pendaftaran Kepala Deaerah, PDI-P dan Partai 
Gerindra sama-sama pernah mencalonkan Bakal Calon Kepala Daerah dari 
masyarakat umum dan bukan anggota lama Partai dalam Pemilihan Gubernur. 

2. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan proses rekrutmen yang 
dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo.

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik adalah salah 
satu fungsi partai politik untuk mengisi jabatan – jabatan pada tata sistem 
pemerintahan. Untuk mengisi jabatan – jabatan tersebut, maka para partai 
politik mengirimkan kader – kadernya untuk bertarung pada pemilihan umum 
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demi memperbutkan kursi pada lembaga legislatif baik di tingkat DPR maupun 
DPRD provinsi/kota (Okky Singgih, 2016:7).  Dalam melaksanakan rekrutmen 
anggota Partai Politik guna mengisi kuota Bakal Calon Legislatig Tahun 2014 
Kabupaten Sukoharjo, baik partai PDI-P dan Partai Gerindra menemui kendala 
dalam prosesnya. Diantaranya :

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Endra Gunawan 
Wibisono, S.E,. Beliau juga selaku Ketua Komisi dari PDI-P. Salah satu kendala 
dalam Proses rekrutmen anggota Bakal Calon Legislatif  tahun 2014 Partai 
PDI-P Kabupaten Sukoharjo adalah faktor Sumber Daya Manusia Pendaftar. 
Menurutnya, PDI-P melakukan rekrutmen bakal calon legislafif tahun 2014 
Kabupaten Sukoharjo dengan sistem penjaringan. Adapun seleksinya terbuka 
untuk mansyarakat umum dan para kader internal PDI-P. Dalam proses 
ini kualitas Sumber Daya Manusia pendaftar sangat diperhatikan dengan 
tujuan Calon anggota Legislatif diharapkan mampu mengemban tugas dan 
kewajibanya sebagai wakil rakyat dan bertanggung jawab atas kepentingan 
rakyat. Permasalahan Sumber Daya Manusia dalam rekrutmen PDI- adalah 
tentang figur seseorang, dicontohkan seorang Pendaftar Bakal Calon Legislatif 
merndaftarkan melalui PDI-P  memiliki figur yang baik dimasyarakat, akan 
tetapi dalam hal kualitas pengetahuan mengenai isu politik masih kurang 
mupuni, sebaliknya ada juga figur yang secara pendidikan dan pengetahuan 
mengenai politik sangat bagus akan tetapi dari segi sosial kurang.  Bapak 
Endra Gunawan Wibisono, S.E menilai hal semacam ini sangatlah biasa dari 
proses rekrutmenrekrutmen sebuah Partai Politik. Justru ini sangat menarik dan 
menjadi tantangan agar Partai mampu menjaring pendaftar dengan selektif. 

Partai Gerindra dalam melakukan proses rekrutmen Bakal Calon Legislatif 
dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Sukoharjo juga memiliki kendala yang 
hampir sama. Faktor Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang  terjadi dalam 
proses rekrutmen Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2014 di Kabupaten 
Sukoharjo. Bapak Nikolaus Roni, S.H, beliau juga merupakan ketua Pembina 
Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Sukoharjo menjelaskan, rekrutmen 
Partai Gerindra di Kabupaten Sukoharjo dilakukan jauh-jauh hari sebelum 
pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sukoharjo. Proses yang dilakukan secara 
terbuka untuk umum ini berhasil menjaring Bakal Calon Legislatif Kabupaten 
Sukoharjo meraih perolehan suara 5 kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo. 
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Proses ini tak lepas dari seleksi yang cukup ketat. Menurutnya, faktor 
Sumber Daya Manusia sangat erat kaitanya dengan kualitas legislatif yang 
nantinya mengisi kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo.  Kualitas figur tersebut 
harus dapat mempertanggung jawabkan tugas, pokok, dan fungsi sebagai 
legislator yang rofesional. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat 
konstituenya. Seorang pendaftar yang memiliki latar belakang baik namun 
dari segi pengetahuanya mengenai kondisi politik dan masyarakat kurang. 
Selain itu banyak pendaftar yang kurang memperhatikan kondidi finansialnya, 
dalam hal ini yang dimaksud kondisi finansial adalah bahwa seorang yang 
akan mendaftarkann diri sebagai Bakal Calon Legislatif akan melaksanakan 
kampanye dan promosi ke berbagai daerah yang menjadin daerah pemilihanya 
sehingga membutuhkan finansial yang baik. Selain Sumber Daya Manusia ada 
faktor lain yaitu kondisi Politik di Sukoharjo pada masa sebelum tahun 2014. 
Partai Gerindra baru mengisi kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo ada tahun 
2014. Sebelumnya Partai Gerindra belum memilik anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. Seorang calon kader yang mendaftar Bakal Calon Legislatif melalui 
Partai Gerindra di Sukoharjo haruslah mampu ikut serta membesarkan Partai 
Gerindra di Sukoharjo. Mengingat sebelum tahun 2014 di Sukoharjo Partai 
belum memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jadi istilahnya kader 
harus ikut babat alas. Kondisi inilah yang benar-benar harus ditekankan pada 
pendaftar Bakal Calon Legislatif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana 
implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai 
Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo, PDI-P melakukan 
rekrutmen Bakal Calon Legislatiif  2014 melalui tahap konsolidasi, kaderisasi 
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dan masa pemilu. Pada rekrutmen tersebut mengacu pada Pasal 29 (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan ADRT Prtai. Partai 
Gerindra melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatiif  2014 menlalui 
tahap penjaringan, seleksi test, dan pemantapan. Kedua Partai sama-sama 
menerapkan rekrutmen terbuka untuk umum. .  Namun persentase terpilihnya 
menjadi Calon Legislatif dari masyarakat umum sangatlah sedikit. Sebagian 
besar Bakal Calon Legislatif yang terpilih menjadi Calon Ledislatif dari 
PDI-P dan Partai Gerindra adalah para kader yang telah lama menjadi anggota 
partai. Padahal dalam ADRT masing-masing Partai baik PDI-P dan Partai 
Gerindra menerapkan norma mengenai masyarakat umum non anggota Partai 
yang memiliki kesempatan yang sama dengan kader dalam pencalonan calon 
legislatif. Lain halnya dengan pendaftaran Kepala Deaerah, PDI-P dan Partai 
Gerindra sama-sama pernah mencalonkan Bakal Calon Kepala Daerah dari 
masyarakat umum dan bukan anggota lama Partai dalam Pemilihan Gubernur. 

2. Kendala dan upaya yang terjadi dalam melaksanakan proses rekrutmen yang 
dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo. PDI-P  dan Partai Gerindra 
sama-sama mengalami kendala dalam merekrut Bakal Calon Legislatif pada 
pemilu tahun 2014. Faktor yang sama-sama dihadapi adalah faktor Sumber 
Daya Manusia pendaftar, selain itu terdapat faktor kondisi Politik di Kabupaten 
Sukoharjo. 

Saran

1. Kepada PDI-P dan Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo agar lebih banyak 
menyeimbangkan hasil seleksi Bakal Calon Legisletif antara pendaftar 
masyarakat umum dengan kader internal.

2. Kepada PDI-P dan Partai Gerindra alangkah lebih baik jika faktor Sumber Daya 
Manusia yang menjadi hambatan proses seleksi Bakal Calon Legisletif untuk 
dikategorikan antara kriteria latar belakang sosial dan pengetahuan politik.
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ABSTRACT

This study aims to find out the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning 
General Elections Regarding the Recruitment of Legislative Candidates by 
Political Parties in Sukoharjo Regency and the emergence of obstacles during the 
implementation of the general election.  This research was empirical legal research. 
The data were obtained from the research in Sukoharjo District including the Office 
of the Regional People’s Representative Council. Data collection was conducted 
in a field study and literature study to obtain primary data and secondary data 
with a qualitative descriptive method. The results of this study can be concluded 
that the implementation of General Elections regarding the Recruitment of 
Legislative Candidates by Political Parties in Sukoharjo Regency is underlain by 
the recruitment of legislative candidates who cannot always generate or in line 
with the inclination of the people. In order to guarantee and advance the welfare of 
the people as citizens, the political parties in Sukoharjo Regency have the role to 
provide political education to the public so that the public is not apathetic in every 
general election that is held. The obstacles that arise in the implementation are 
from the ineffectiveness of those political parties as well as the community in which 
the people argue that the political parties have yet maximally realize the inclination 
of the people towards the qualified and trustworthy representatives in Sukoharjo 
regency.

Keywords: general election, legislative candidates, political parties

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah 
adanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan cara perekrutan 
anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk 
Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 293). Pemilihan Umum juga merupakan 
sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menyuarakan pilihannya melalui 
pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
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jujur dan adil guna menentukan dan menghasilkan Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia khususnya anggota legislatif yang demokratis berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945.Negara Hukum dalam (Bahasa Indonesia) merupakan 
terjemahan dari rule of law (Bahasa Inggris) dan rechssstaat dalam rumusan (Bahasa 
Belanda dan Jerman). Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara 
yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan 
hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar 
sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan 
perilaku pejabat pemerintah (Marjanne Termorshuizen, 2004: 78). Dalam Pasal 
198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah 
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 
kawin mempunyai hak memilih.

Berdasarkan konteks sistem politik Indonesia, Pemilihan Umum merupakan 
suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 21017 tentang 
Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Penyelengara 
Pemilu. Penyelengara Pemilu berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 21017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelengara Pemilu 
adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan 
Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 
langsung oleh rakyat. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan 
Pasal 1 ayat (8) dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan 
lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu 
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: 2).

Menurut (Sigmund Neumann, 1963: 352) partai politik adalah organisasi 
artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian 
kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan 
kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.Partai politik berperan aktif 
dalam proses rekrutmen calon legislatif untuk pemilihan umum yang  berlangsung 
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5 (lima) tahun sekali. Selain itu, kewajiban partai politik adalah  memberikan 
pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak apatis dalam setiap 
pemilihan umum yang digelar. Hal ini karena partai politik juga merupakan 
sebuah wadah atau sarana bagi warga negara atau masyarakat untuk turut terlibat 
berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengelolaan sebuah Negara. Partai 
politik diharapkan memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat 
dan pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat (Hendra Sukmana dan 
Arsiyah, 2013: 3).

Menurut (Miriam Budiarjo, 2012: 315) Lembaga Legislatif adalah lembaga 
yang legislature atau lembaga yang membuat undang-undang. Angota–
angotanyadianggap mewakili rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif disebut 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai 
sebuah lembaga yang merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan 
kebijakansanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat.
Berdasarkan mekanisme pemilihan calon anggota legislatif sepenuhnya merupakan 
wewenang partai. Bahwa, berdasarkan kewenangannya tersebut Partai bertanggung 
jawab di dalam menghasilkan calon-calon anggota legislatif untuk dapat memenuhi 
persyaratan kompetensi dan kapabilitas, khususnya di dalam menjalankan fungsi 
legislasi, anggaran, pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat, termasuk 
pemenuhan atas persyaratan minimum untuk cakap dan mampu menjalankan 
tugas-tugasnya di alat kelengkapan dewan. Ada yang menyebut bahwa dibalik 
semua masalah yang terjadi pada semua anggota dewan yang terhormat disebabkan 
integritasnya rendah, kapabilitas dan kapasitasnya yang diragukan. Sehingga 
banyak pendapat bermunculan, bahkan kritik diberikan terhadap anggota dewan 
yang terhormat kita saat ini. Kekhawatiran masyrakat pun muncul, apakah anggota 
dewan yang kualitasnya diragukan tersebut mampu melaksanakan tugas sebagai 
badan legislatif yang sesuai dengan tuntutan zaman, pendapat dan kekhawatiran 
ini tentu saja beralasan (Nanang Bagus Srihardjono dan Yakobus Mado, 2013: 2).

Problem yang muncul seperti kaderisasi dalam internal partai yang erat kaitannya 
dengan rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut sekaligus 
membuktikan bahwa partai politik sebenarnya tidak memiliki platform kaderisasi 
yang jelas. Pola rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik dalam 
memilih kandidat yang diusung terkadang tidak berlangsung terbuka dan partisipatif 
serta cenderung pragmatis. Sehingga, pembelajaran untuk membangun tanggung 
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jawab dan daya respons menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat hanya dapat 
mengetahui calon legislatifnya hanya pada pemilu saja tanpa mengetahui rekam 
jejak dan kualitas dari masing-masing calon legislatif karena merupakan otoritas 
penuh partai politik.

Akibatnya calon legislatif yang diusung oleh partai politik tidak sesuai 
berkualitas dan akuntabel. Permasalahan lainnya yang muncul dalam rekrutmen 
politik adalah tidak dibangunnya proses relasi yang kuat antara partai politik sebagai 
peserta pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih. Proses dialog yang terbuka 
antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak 
sosial agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada partai politik untuk 
mencapai kesepakatan bersama. Hasilnya calon legislatif yang nantinya terpilih 
lebih mementingkan kepentingan partai politik yang mengusungnya dibandingkan 
konstituen. Bahkan lebih parahnya calon legislatif tersebut tidak bertanggung jawab 
penuh terhadap konstituen yang menjadi basis di daerah pemilihannya.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa sistem rekruitmen calon legislatif 
tidak selamanya bisa menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat untuk itu  
sangatlah penting dan mendesak, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yakni bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai 
Politik di Kabupaten Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 
yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku 
manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder 
untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan 
atau masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui 
wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data-data hasil dari penelitian yang 
dilakukan dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan dan verifikasi (Soerjono Soekanto, 2010: 10-52).
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Adanya Pemilihan Umum adalah untuk menentukan wakil 
rakyat yang berkualitas dan amanah atas keinginan masyarakat nantinya sehingga 
menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu 
dalam hal pemilihan umum calon anggota legislatif ini memerlukan masyarakat 
yang kritis terhadap calon-calon anggota legislatif ini khususnya di Kabupaten 
Sukoharjo. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hari, tanggal, dan 
waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan 
suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara 
nasional. Dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum disebutkan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: 
perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan 
Penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar 
Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; 
penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota; masa Kampanye Pemilu; Masa Tenang; pemungutan dan penghitungan suara; 
penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 
serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) 
bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemilu untuk memilih anggota DPRD 
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam ikut 
serta pesta demokrasi ini maka Partai Politik memiliki peran yang sangat penting 
dalam mengusungkan para kandidat atau calon masing-masing dari setiap Partai 
Politik tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
disebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara 
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Indonesia untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu

a. Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Jaka 
Wuryanta, SH selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi 
Golkar, “untuk menjadi peserta pemilu itu banyak tahapnya dulu mba, 
awalnya peserta pemilu untuk pemilu itu adalah partai politik, partai 
politik peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan dan lulus 
verifikasi oleh KPU dulu mba, persyaratan tersebut juga sudah di atur 
dalam uu no 7 thn 2017 ttg pemilu mba, ketika parpol telah lulus dari 
verifikasi persyaratan tersebut tidak diverifikasi ulang jadi langsung 
ditetapkan menjadi parpol peserta pemilu mba”. (wawancara tanggal 23 
November 2018, pukul 10: 15 WIB).

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan 
(Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum):

1) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai 
Politik;

2) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

3) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

4) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan 
di kabupaten/kota yang bersangkutan;

5) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 
perempuan; 

6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 
1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan 
partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

7) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 
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8) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada 
KPU; dan

9) Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU.

b. Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 
Jaka Wuryanta, SHselaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari 
fraksi Golkar, “parpol bisa menjadi peserta pemilu dgn mengajukan 
pendaftaran sebagai calon peserta kepada KPU dengan surat yang 
ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris partai politik disertai 
dokumen persyaratan yg lengkap untuk dokumen persyaratan yg lengkap 
itu ada dalam pasal 177 uu nomor 7 thn 2017 ttg pemilu mba”. (wawancara 
tanggal 23 November 2018, pukul 10: 15 WIB).

Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh 
KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan 
suara. Adapun dokumen persyaratn yang lengkap berdasarkan Pasal 177 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara 
lain:

1) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai 
politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;

2) Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat 
provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

3) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan 
alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan 
pengurus tingkat kabupaten/kota;

4) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan 
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda 
gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

6) Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/
kota;
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7) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan

8) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan 
harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum 
hari pemungutan suara.

d. Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang 
pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan 
suara. Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan 
secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil 
Partai Politik Peserta Pemilu dan Hasil penetapan diumumkan oleh KPU.

e. Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta 
Pemilu

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan 
oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal Bawaslu Kabupaten 
Sukoharjo menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
anggota KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan verifikasi partai 
politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan 
partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Sukoharjo 
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Sukoharjo dan 
wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

2. Pengajuan Bakal Calon

Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan penulis dengan Bapak Sriyanto, SH selaku anggota dewan dan 
calon anggota dewan dari fraksi PDIP, “dalam pelaksanaan pengajuan bakal 
calon ini berjalan lancar setiap Partai Politik itu melakukan seleksi bakal 
calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo secara demokratis dan terbuka 
sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal Partai Politik seperti 
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itu mba. Nah dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka itu tidak 
menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap 
anak, dan korupsi gitu mba. Pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD 
Kabupaten Sukoharjo pun dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan 
sebelum hari pemungutan suara mba”. (wawancara tanggal 30 November 
2018, pukul 11.00 WIB).

Akan tetapi berbanding terbalik berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan penulis dengan Bapak H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan 
calon anggota dewan dari fraksi Gabungan, “dalam pelaksanaan bakal calon 
anggota legislatif dari partai politik saya lumayan susah dalam mencari calon, 
dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi yakni calon yang mau kita 
ajukan belum siap 100% dikarenakan memikirkan biaya pencalonan yang 
sangat besar dalam proses pencalonan menjelang pemilihan umum ini mba”. 
(wawancara tanggal 7 Desember 2018, pukul 10.00 WIB).

Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh 
persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan 
daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada 
Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 
H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi 
Gabungan, “dalam pengajuan calon anggota DPRD Sukoharjo pun ada 
beberapa kelengkapan yang wajib dilengkapi antara lain persyaratan nah 
dalam persyaratan tersebut juga banyak kalau tidak salah ada 17 syarat, 
terus kelengkapan administrasi dan lain-lain juga, ini semua sudah diatur 
dan kita menyesuaikan dan mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pencalonan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota gitu mba”. (wawancara tanggal 7 Desember 2018, pukul 
10.00 WIB).

a. Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak                
H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi 
(Gabungan), “dalam pengajuan calon anggota DPRD Sukoharjo pun ada 
beberapa kelengkapan yang wajib dilengkapi antara lain persyaratan nah 
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dalam persyaratan tersebut juga banyak kalau tidak salah ada 17 syarat, 
terus kelengkapan administrasi dan lain-lain juga, ini semua sudah diatur 
dan kita menyesuaikan dan mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota gitu mba”. (wawancara tanggal 7 
Desember 2018, pukul 10.00 WIB).

b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo

c. Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD 
Kabupaten Sukoharjo

d. Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

e. Verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 
Sriyanto, SH selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi 
PDIP, (sementara pada saat mengverifikasi data-data kita calon DPRD 
Sukoharjo itu dilalui beberapa tahap mba dan itu lumayan lama sekitar 14 
harian mba karena kan dokumen persyaratannya aja banyak belum lagi 
kelengkapan yang harus terpenuhi, nah itu pemeriksaan atas kewenangan 
KPU untuk pengurus partai sudah melakukan yang terbaik agar berkas 
yang dibutuhkan tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan benar mba, 
akan tetapi ternyata masih ada beberapa data yang luput dari jangkauan 
pengurus partai saya mba akhirnya kita melakukan perbaikan dokumenya, 
mungkin karena pengurus yang imput lagi capek sehingga luput karenakan 
yang daftar dari partai saya sendiri berjumlah 45 calon mba jadi wajar aja 
sih”. (wawancara tanggal 30 November 2018, pukul 13.07 WIB).

f. Penyusunan Dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Dan Daftar Calon 
Tetap

KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengumumkan Daftar Calon Tetap 
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 
Nomor; 535/PL.01.4-PU/3311/KPU-Kab/IX/2018 pada tanggal 20 September 
2018 yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 45 jumlah anggota 
(28 L dan 17 P), Partai Demokrat 35 jumlah anggota (19 L dan 16 P), Partai 
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Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 3 jumlah anggota (1 L dan 2 P), Partai 
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 45 jumlah anggota (27 L dan 18 P), Partai 
Golongan Karya (Golkar) 45 jumlah anggota (29 L dan 16 P), Partai NasDem 
43 jumlah anggota (27 L dan 16 P), Partai Amanat Nasional (PAN) 35 jumlah 
anggota (20 L dan 15 P), Partai Bulan Bintang (PBB) 8 jumlah anggota (4 L dan 
4 P), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 24 jumlah anggota (13 L dan 11 P), 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 30 jumlah anggota (19 L dan 11 P), Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 41 jumlah anggota (26 L dan 15 P), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) 15 jumlah anggota (8 L dan 7 P) dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) 15 jumlah anggota (10 L dan 5 P).

Setelah penulis melakukan penelitian lebih dalam Undang-Undang ini 
masih lemah dalam penegakannya terbukti penulis telah melakukan wawancara 
dengan salah satu narasumber beliau juga salah satu calon anggota DPRD 
Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang 
tidak dapat disebutkan namanya, “proses pencalonan yang dilakukan calon 
anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sejauh ini berjalan kurang baik dan 
kurang lancar karena sekelompok orang kurang antusias dan secara perlahan 
tidak menunjukkan progres yang baik dari segi profesional. Tidak kemajuan 
itu dikarenakan sekelompok orang meminta imbalan dari para calon anggota 
DPRD sehingga menggunakan politik uang, serta pertemuan yang dijalankan 
lebih tidak terarah dan tidak terkonsep dengan baik, contohnya ada beberapa 
kelompok ibu majelis taklim meminta untuk dibuatkan baju seragam pengajian, 
dan adapun beberapa ketua Rt/Rw meminta untuk dibangunkan gapura atau 
tuga atau palang petunjuk jalan dan lain-lain. hal ini dilakukan sebagai imbal 
balik karena telah memilih saya sebagai calon DPRD nantinya di bulan April 
tersebut”. (wawancara tanggal 26 Desember 2018 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya 
disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Pelaksanaan Undang-Undang...

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 



74 Res Publica Vol. 3 No 1, Januari - April 2019

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan 
Umum merupakan salah satu masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial 
dikarenakan dari hasil pemilihan ini tidak selamanya menghasilkan atau sejalan 
dengan keinginan rakyat. Kewajiban Partai Politik dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen 
Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo adalah menjamin 
dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Partai Politik 
berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar 
masyarakat tidak apatis dalam setiap pemilihan umum yang digelar. Hal ini 
karena partai politik juga merupakan sebuah wadah atau sarana bagi warga 
negara atau masyarakat untuk turut terlibat berpartisipasi aktif dalam proses 
demokrasi dan pengelolaan sebuah Negara. Partai politik diharapkan memiliki 
tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam 
rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Faktor penghambat diantaranya adalah:

1) Pelaksanaan pengecekan perlengkapan dokumen calon DPRD terbatas di 
hari verifikasi dokumen.

2) Masyarakat kurang sadar hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum

3) Denda dan sanksi belum diterapkan

Solusi atas hambatan-hambatan yang ditemukan adalah:

1) Pelaksanaan pengecekan perlengkapan dokumen calon DPRD dapat 
dilakukan setiap saat.

2) Peroses sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum

Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen 
Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo dalam proses 
pelaksanaannya, peran Partai Politik, serta masyarakat harus dapat ditingkatkan 
sehingga Pelaksanaan Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon 
Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo berjalan secara optimal 
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3) Menerapkan sanksi dan denda yang efektif

Saran
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guna mengembalikan wakil rakyat yang berkualitas dan amanah atas keinginan 
masyarakat nantinya sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai 
warga negara. Serta mengentaskan pemilihan umum yang tidak selamanya 
menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat tersebut yang menjadi 
masalah utama.
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ANALISIS LEGAL STANDING  PEMOHON GUGATAN DALAM 
PERKARA PERSELlSIHAN HASIL PILKADA DI  MAHKAMAH 

KONSTITUSI DENGAN KEPESERTAAN CALON TUNGGAL

Enggar Rahmat
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status governing a single candidate’s Regional 
Head Election Results Dispute in the Constitutional Court.. This study uses legal 
research (doctrinal) that is prescriptive. The approach used is the legislative 
approach and the conceptual approach. Research uses primary and secondary 
legal sources obtained through library studies to be further analyzed through 
the method of deductive reasoning (syllogism). The results of the study show ow 
the arrangement of the Regional Head Election Results Dispute had dynamics 
of changes in competence from the Supreme Court to the Constitutional Court. 
Election of Single Candidates is a new problem for election democracy. With the 
existence of a single candidate there are also questions regarding anyone as a party 
as an applicant who can sue the results of a single candidate election. This study 
examines the Legal Arrangement of Single-Candidate Election Results Disputes 
in the Constitutional Court. And the Petitioner’s Legal Standing stipulated in the 
Constitutional Court Regulation No. 2 of 2016

Keywords: Regional Head Election, Single Candidate, Legal Standing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Legal Standing pengaturan hukum 
Perselisihan Hasil Pilkada Calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini 
menggunakan penelitian hukum (doktrinal) yang bersifat preskriptif. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Historis, 
konseptual. Penelitian menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis melalui metode 
penalaran deduktif (silogisme). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam 
Pengaturan Perselisihan Hasil Pilkada mengalami dinamika perubahan kewenangan 
dari MA ke MK. Pilkada Calon Tunggal menjadi masalah baru bagi demokrasi 
Pemilu. Dengan adanya calon tunggal juga timbul pertanyaan terkait siapa saja 
sebagai pihak selaku pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal. 
Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Hukum Perselisihan Hasil Pilkada 
Calon Tunggal di Mahkamah Konsitusi. Dan Legal Standing Pemohon yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah konstitusi No. 2 Tahun 2016

Kata Kunci: Pilkada, Calon tunggal, Legal Standing.
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda demokrasi yang telah 
diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Pasal 
18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun 1945) telah mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara 
demokratis. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa, 
pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat paling sedikit diikuti 
oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. KPU juga menerbitkan Peraturan Nomor 
12 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomomr 9 
Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan KPU tersebut 
menyatakan bahwa, (Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015) dalam Hal 
Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 
(satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon 
paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa 
pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon 
yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan 
diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Adanya perumusan norma yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan 
calon tidak memberikan solusi, hal ini akan menyebabkan kekosongan hukum. 
Namun di lain hal menimbulkan suatu persoalan apabila nantinya dalam pemilihan 
kepala daerah dengan calon tunggal yang hanya memiliki 1 pasangan calon sebagai 
kandidat apakah calon tunggal tersebut langsung bisa dikatakan terpilih sebagai 
kepala daerah, belum lagi ketika sudah ditentukan pemenang dalam Pilkada dengan 
calon tunggal akan muncul permasalahan mengenai hasil penghitungan suara, 
sehingga nantinya hasil Pilkada akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan 
permohonan ke Mahkamah konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materiil UU Nomor 8 Tahun 
2015 melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, MK 
membuka jalan untuk beberapa daerah yang memiliki satu pasang calon kepala 
daerah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda 
sampai periode berikutnya. Dengan dikeluarkannya PMK No. 2 Tahun 2016 

A. PENDAHULUAN
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tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menimbulkan suatu pertanyaan 
siapakah pihak yang dapat menggugat jika terdapat pelanggaran – pelanggaran  atau 
kecurangan terkait hasil perhitungan suara dalam Pilkada.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (doktrinal) 
yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada 
hukum positif (Marzuki, 2014:54). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan 
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
secara garis besar melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkait Pilkada 
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk 
mewujudkan demokrasi yang Fundamental dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Pilkada bukan saja dimaksudkan untuk mengganti pemimpin, tetapi 
juga secara filosofis ingin mencapai nilai-nilai demokrasi yang berkelanjuta. 
Yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara 
menyeluruh. Setelah reformasi bergulir, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, 
Pilkada dilakukan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana 
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diplih oleh DPRD sebagai badan 
Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah 
Daerah, sementara Pemerintah Pusat hanya menetapkan dan melantik Kepala 
Daerah berdasarkan pemilihan yang dilakukan DPRD (Suharizal, 2012: 16). 

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa 
perubahan Pemilihan Kepala Daerah. Jika menurut UU No. 22 Tahun 1999 
kepala Daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD maka menurut UU 
No. 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat yang bersangkutan. Pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam 

B. METODE PENELITIAN

C. PEMBAHASAN

1. Dinamika Pilkada di Indonesia
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dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislative 
dalam jumlah tertentu.

Tahun 2014 DPR mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Koreksi atas kekurangan 
pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Berdasarkan evaluasi 
atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, 
walikota/wakil walikota secara langsung sejauh ini menunjukkan fakta bahwa 
biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung 
sangat besar dan berpotensi adanya peningkatan kasus korupsi. Dengan adanya 
UU No. 22 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan mekanisme pilkada secara 
langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD. Penyempurnaan 
terhadap ketentuan peratuan perundang-undangan yang mengatur pemilihan 
Gubernur, bupati dan walikota melalui DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/
kota dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota secara demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintahan 
daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan desentralisasi.

Seiring berjalannya waktu UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan 
secara luas dari masyarakat karena dalam proses pengambilan keputusannya 
tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Demokrasi dapat dimaknai 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UU No. 22 Tahun 2014 
Kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 tahun 2014, yang 
kemudian di sah kan menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Beberapa perbedaan dari 
kedua ketentuan bisa dilihat dari table berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pilkada Menurut UU

Substansi UU No. 22 Tahun 2014 UU No. 1 Tahun 2015

P e m i l i h a n 
Kepala Daerah

Kepala Daerah dipilih oleh 
DPRD

Kepala daerah dipilih secara 
langsung oleh rakyat

Panitia Pemilih Anggota Panitia pemilih 
terdiri dari unsur fraksi dan/
atau gabungan fraksi dengan 
jumlah masing-masing unsur 
sekurang-kurangnya 1 (satu) 
orang dan sebanyak banyaknya 
3 (tiga) orang

Panitia Pemilih Kecamatan 
dibrntuk oleh KPU/KPUD 
yang diawasi oleh Bawas/
Bawaslu

Res Publica Vol. 3 No 1, Januari - April 2019 79Analisis Legal Standing... 



80 Res Publica Vol. 3 No 1, Januari - April 2019

Pendanaan Pendanaan kegiatan pilkada 
dibebankan pada APBD

Pendanaan Pilkada dibebankan 
pada APBN dan dapat 
didukung melalui anggaran 
APBD

Asas dan prinsip 
pelaksanaan 

Pilkada dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas 
bebas, terbuka, jujur, dan adil

Pilkada dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan  asas 
langsung, umum bebas, 
rahasia, jujur, dan adil

Peserta 
pemilihan dan 
persyaratan 
calon 

Peserta pemilihan adalah calon 
gubernur, calon bupati dan 
calon walikota yang diusulkan 
oleh fraksi atau gabungan 
fraksi di DPRD Provinsi dan 
DPRD kabupaten/Kota atau 
calon perseorangan

Partai politik atau gabungan 
partai politik dapat mendaftar-
kan calon jika telah memenuhi 
persyaratan perolehan paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah kursi DPRD atau 
25% (dua puluh lima persen) 
dari akumulasi perolehan suara 
sah dalam pemilihan umum 
anggota DPRD

Panitia uji 
publik 

Panitia Uji Publik beranggota-
kan 5 (lima) orang yang berasal 
dari 3 (tiga) orang unsur 
akademisi dan 2 (dua) orang 
tokoh masyarakat

Panitia Uji Publik beranggota-
kan 5 (lima)norang yang terdiri 
atas 2 (dua) orang yang berasal 
dari tokoh masyarakat dan 
1 (satu) orang anggota KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten/
kota

Syarat Calon 
Kepala Daerah

Tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana 
yaitu tidak memiliki ikatan 
perkawinan dengan petahana 
atau telah melewati jeda 1 
(satu) kali masa jabatan

Tidak memiliki konflik ke-
pentingan dengan petahana. 
Yang dimaksud dengan 
petahana adalah tidak memiliki 
ikatan perkawinan atau garis 
keturunan 1 (satu) tingkat lurus 
ke atas, ke bawah, ke samping 
dengan petahana kecuali telah 
melewati jeda 1 (satu) kali 
masa jabatan

 

Dengan beberapa penyempurnaan kemudian UU No. 1 Tahun Tahun 2015 
ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 2015. Serta perubahan kedua, menjadi UU 
No. 10 Tahun 2016 atau yang lebih di kenal dengan UU Pilkada.
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Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) mengalami dinamika 
dalam hal kewenangan Lembaga yang berhak mengadili sengketa pilkada. 
Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 
2005. Penyelesaian Perselelisihan Hasil Pilkada di dasarkan pada UU N. 32 
tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan pengadilan 
Mahkamah Agung. Selama ditangani oleh Mahkamah Agung. Sengketa hasil 
Pilkada telah terselesaikan sebanyak 98 Perkara, 74 diantaranya perkara kasasi 
dan 24 perkara lainnya Peninjauan Kembali (PK) dalam kurun waktu tahun 
2005 sampai tahun 2008. 

Kemudian tahun 2008 ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
yang keberadaannya tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Dengan undang-undang ini 
mengubah transformasi seputar hukum pilkada yaitu dimasukkan nya Pilkada 
dalam Rezim pemilu (Hamdan Zoelva: 2011). maka hal tersebut berimplikasi 
kewenangan MA untuk mengadili Perselisihan hasil dilimpahkan kembali ke 
MK. 

Penanganan PHP Pilkada kembali berpolemik  ketika Mahkamah Konstitusi 
mengabulkan permohonan tentang pengujian pasal 236 C Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pasal 19 ayat (1) huruf 
e Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terkait 
kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Perselisihan Hasil 
Pilkada. Dengan adanya pengujian ini, maka MK mengeluarkan putusan MK 
No. 97/PUU-XI/2013 yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon 
walaupun disertai dengan dissenting oppinion dari 3 (tiga) hakim MK lainnya. 
MK berpendapat bahwa dua pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945. Adanya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 
mengadili perselisihan hasil pemilu dengan memperluas makna pemilu seperti 
yang diatur dalam pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional. 
Menurut Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, pemilu harus dimaknai secara 
limitatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden 
yang dilaksanakan lima tahun sekali, jika pemilihan kepala daerah dimasukkan 
menjadi bagian dari Pemilihan Umum dan perselisihan hasil pemilihan kepala 
daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi maka tidak sesuai dengan 
makna original intent dari pemilu.

2.
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Keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tenyata tidak 
berlangsung lama, pada tanggal 18 Februari 2015 rapat paripurna DPR 
merevisi Undang-undang tersebut melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2015. Sehingga perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan 
peradilan khusus. Dan selama peradilan khusus tersebut belum terbentuk maka 
penanganan perselisihan hasil pemilihan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Berikut Tabel Perbandingan PHP Pilkada

Tabel 2. Perbandingan PHP Pilkada Menurut beberapa UU

Dasar 
Hukum

UU No 32 
Tahun 2004

UU No. 12 
Tahun 2008 

UU No.1 
Tahun 2015

UU No.8 
Tahun 2015

Lembaga 
berwenang

P e n g a d i l a n 
T i n g g i 
(perselisihan 
Tingkat Kab/
Kota), MA 
(Perselisihan 
Tk Prov)

MK (sebagai 
peradilan di 
tingkat pertama 
dan terakhir)

P e n g a d i l a n 
T i n g g i , 
P e n g a j u a n 
Keberatan atas 
Putusan PT ke 
MA

B a d a n 
p e r a d i l a n 
K h u s u s , 
s e b e l u m 
t e r b e n t u k 
diserahkan ke 
MK

Subjek 
Perselisihan

P e s e r t a 
P e m i l i h a n 
KPU Prov/Kab/
Kota

P e s e r t a 
Pemilihan KPU 
Prov/Kab/Kota

P e s e r t a 
Pemilihan KPU 
Prov/Kab/Kota

P e s e r t a 
P e m i l i h a n 
KPU Prov/Kab/
Kota

Objek 
perselisihan

Hasil penghi-
tungan suara 
yang mempe-
ngaruhi terpi-
lihnya pasang-
an calon

Hasil perhitung-
an suara yang 
d i t e t a p k a n 
oleh termohon 
(KPUD) yang 
mempengaruhi:
a. P e n e n t u a n 

p a s a n g a n 
calon yang 
dapat mengi-
kuti putaran 
kedua pilka-
da; atau

b. Terpilihnya 
p a s a n g a n 
calon seba-
gai kepala 
daerah dan 
wakil kepala 
daerah 

P e n e t a p a n 
perolehan suara 
yang signifi-
kan dan dapat 
m e m p e n g a -
ruhi penetapan 
calon untuk ma-
ju ke putaran 
b e r i k u t n y a 
atau penetapan 
calon terpilih 
(hanya peroleh-
an suara dengan 
jumlah terten-
tu yang dapat 
menjadi objek 
perselisihan)

P e n e t a p a n 
perolehan su-
ara yang sig-
nifikan dan 
dapat mem-
pengaruhi pe-
netapan calon 
untuk maju ke 
putaran beri-
kutnya atau 
p e n e t a p a n 
calon terpilih 
(hanya perole-
han suara de-
ngan jumlah 
tertentu yang 
dapat menjadi 
objek perse-
lisihan)
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Batas Waktu
permohonan

3 hari kerja 
setelah penetap-
an hasil Pilkada 
oleh KPUD

3x24 Jam sejak 
d i u m u m k a n -
nya penetapan 
perolehan suar-
anoleh KPUD

3x24 jam sejak 
diumumkan-
nya penetap-
an perolehan 
suara oleh 
KPUD

Batas Waktu 
persidangan

14 Hari Sejak 
d i t e r imanya 
Permohonan

14 Hari kerja 
sejak permo-
honan dicatat 
dalam Buku 
r e g i s t r a s i 
Perkara Konsti-
tusi

14 hari sejak 
d i t e r i m a n y a 
p e r m o h o n a n 
baik di PT atau-
pun MA

45 Hari sejak 
di ter imanya 
Permohonan

Batas Waktu 
pengajuan 
Keberatan  

Tidak ada 
(Putusan PT 
atau MA bersi-
fat Final dan 
mengikat)

3 hari sejak pu-
tusan PT dapat 
m e n g a j u k a n 
keberatan ke 
MA

Adanya kepesertaan calon tunggal dalam pilkada serentak tidak lepas dari 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/puu-xiii/2015 yang diawali dari judicial 
review oleh Effendi Gazali ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal 
dalam UU No. 8 Tahun 2015. ketentuan yang mengharuskan adanya paling 
sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat 
diselenggarakan pemilihan kepala daerah telah merugikan hak konstitusional, 
menimbulkan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal didaerah yang hanya 
memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana 
halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon; menimbulkan 
kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali 
sampai terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah; dan potensial menyebabkan terjadinya 
perlambatan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan. 
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Tidak ada
(Putusan MK 
adalah pera-
dilan tingkat 
pertama dan 
terakhir yang 
bersifat final 
dan mengi-
kat)

Tidak ada
(Putusan MK 
adalah peradil-
an pertama dan 
terakhir yang 
bersifat final 
dan mengikat)

C. Legal Standing Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal

3 hari setelah 
penetapan ha-
sil Pilkada oleh 
KPUD
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Menurut Mahkamah Konstitusi meskipun KPU telah menerbitkan Peraturan 
KPU No. 12/2015, namun peraturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan 
terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Karena, pertama, penundaan ke 
pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat 
untuk memilih dan dipilih saat itu. Kedua, walaupun penundaan tersebut 
dapat dibenarkan , quod non, tetapi tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan 
berikutnya hak rakyat tersebut dapat terpenuhi karena pasal yang mensyaratkan 
sekurang-kurangnya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku. Oleh 
karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan semangat 
UUD 1945 apabila kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai 
pemilihan berikutnya. Hal tersebut yang dirasa merugikan hak konstitusional 
warga negara, dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih, hanya karena tak 
terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua calon pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-
sungguh. Oleh karena itu demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional 
warga negara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap harus 
dilaksanakan meskipin hanya terdapat satu pasangan calon saja walaupun 
sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan minimal 
dua pasangan calon. Payung Hukum tentang keberadaan calon tunggal secara 
resmi telah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016. Pasal 54 C yang 
menyebutkan bahwa:

“… pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi 
Kondisi : setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya 
masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon 
mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon dinyatakan 
memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan 
berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan 
calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan 
hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan 
hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”

Mahkamah Konstitusi mendasarkan dua poin penting yang diajukan 
dengan adanya calon tunggal. Yaitu pertama, pemilihan kepala daerah yang 
hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya 
terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah 
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sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat 
minimal dua pasangan calon. Kedua, pemilihan kepala daerah yang hanya 
diikuti oleh satun pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila 
dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan 
pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut, 
bukan dengan pasangan calon kotak kosong. Apabila ternyata suara rakyat 
lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan 
ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Menurut 
Mahkamah Konstitusi penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan 
konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang memutuskan penundaan itu 
melalui pemberian suara “Tidak Setuju”.

Permasalahan selanjutnya adalah siapakah pihak yang dapat menggugat jika 
terdapat pelanggaran – pelanggaran  atau kecurangan terkait hasil perhitungan 
suara dalam Pilkada. Karena yang menjadi Peserta dalam Pilkada Calon Tunggal 
adalah, Calon Tunggal itu sendiri. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 
No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pemilihan Hasil 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang 
berhak menjadi pemohon adalah Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur 
peserta Pemilihan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan 
calon Walikota dan Walikota Walikota peserta Pemilihan, Pemantau pemilihan 
dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP provinsi 
untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemantau Pemilihan dalam 
negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Kabupaten/Kota 
untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Legal standing atau standing in judicio merupakan hak atau kedudukan 
hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan 
(standing to sue) atau dengan kata lain seseorang yang mengajukan gugatan 
harus mempunyai hak atau kualitas sebagai penggugat (Susanti Adi Nugroho, 
2010: 364). Apabila penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan secara 
hukum dilindungi maka dapat dikatakan bahwa persyaratan standing telah 
terpenuhi (Maruarar Siahaan, 2005: 79).  Yurisprudensi Amerika mensyaratkan 
tiga hal untuk dapat dikatakan seseorang memiliki Standing to sue, yaitu :

1) Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan 
pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik atau khusus, 
serta actual dalam satu kontoversi dan bukan hanya persifat potensial;
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2) Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian 
dengan berlakunya suatu undang-undang;

3) Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka 
kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.

Legal standing yang dimiliki oleh pasangan calon tunggal muncul tatkala 
pilkada dimenangkan oleh mayoritas suara yang tidak setuju dalam hal 
ini pasangan calon dapat menggugat atas dasar adanya kesalahan ataupun 
kecurangan yang dilakukan dari KPU/KIP terkait penetapan hasil suara yang 
diperoleh, hal ini sesuai dengan Pasal 3 dalam PMK No 2 Tahun 2016 dimana 
para pasangan calon sebagai pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan perolehan suara oleh KPU/
KIP Provinsi dan Kabupaten. 

Dalam hal pengajuan gugatan mengenai hak konstitusional. Selain 
pasangan calon tunggal tersebut, yang dapat dikatakan juga sebagai pemohon 
disini adalah pasangan Pemantau Pemilihan yang diberikan hak konstitusional 
sebagai pemohon dalam perkara terkait perselisihan hasil dalam pemilukada, 
hal ini menurut penulis tentunya sangat beralasan karena jika dilihat bahwa 
Pemantau Pemilihan adalah sebagai lembaga yang paling konsisten sejak awal 
dan pemantau Pilkada dalam hal ini juga dianggap tidak memiliki kepentingan 
terhadap apapun artinya tidak berada didalam muatan politis para peserta 
pilkada kecuali untuk mendorong proses demokratisasi berjalan baik dan hak 
warga Negara berjalan dengan benar, dan yang paling penting dimana pemilu 
juga berjalan menurut tata cara yang berlaku yaitu free and fair election jadi 
tidak ada unsur kepentingan politik ataupun uang di dalamnya. 

Untuk dapat dinyatakan bahwa Pemantau Pemilihan bebas dalam 
kepentingan-kepentingan politik tentu dalam hal ini terdapat syarat-syarat 
ataupun mekanisme-mekanisme yang diberikan oleh KPU agar Lembaga 
Pemantau Pemilihan tersebut dapat dinyatakan sebagai pihak yang bebas dari 
segala kepentingan politik. Sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang RI nomor 
1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi UU nomor 
8/2015. Terkait dengan adanya akreditasi yang diberikan oleh KPU inilah yang 
Kemudian menjadi dasar oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan 
bahwa lembaga pemantau pemilu ini terbebas dari segala kepentingan politik 
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dan hanya berkepentingan dalam mewujudkan penegakkan Pilkada yang jujur 
dan adil. 

Pemantau juga bisa mewakili Pemilih maupun masyarakat untuk menggugat 
ke MK apabila dalam penyelenggaraan pilkada tidak jujur dan adil. Ketika 
ada Pemilih yang tidak setuju dan merasa ada suatu hal-hal yang tidak sesuai 
dengan penepatan hasil suara dan itu menimbulkan masalah menurut mereka, 
maka atas dasar tersebut mereka bisa mengajukan gugatan terkait sengketa ke 
Mahkamah Konstitusi dengan diwakili pemantau pemilihan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam 
penyelenggaraan Pemilihan umum, apabila dalam penyelenggaraan pilkada tidak 
hadir partisipasi masyarakat maka Pemilu yang diselenggarakan bukan pemilu yang 
demokratis (Santosa, 2006: 12). Menurut Eko (2003: 307-309), Pemilu demokratis 
akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat  maupun liberasi 
politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara demokratis yakni secara 
terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa initimidasi, dll. Pilkada sebagai 
bagian dari pemilu juga harus dilaksanakan dengan hadirnya partisipasi politik 
warga negara. Pilkada dapat dikatakan berkualitas dan demokratis ketika partisipasi 
warga negara dalam pilkada hadir dan dapat dirasakan. 

Partisipasi Masyarakat dan Pemantau Pemilihan menjadi penting ketika 
pelaksanaan Pilkada calon tunggal karena baik Pemantau maupun masyarakat 
harus mengawal proses penyelenggaraan pilkada. Menurut Pramono Ubaid, 
Anggota KPU yang dikutip dari Tempo.co Pemantau Pemilihan Pilkada dengan 
Satu Pasangan Calon di 16 daerah Tahun 2018, masih sangat minim. Dari data 
penelitian Bawaslu menyebutkan masyarakat luas masih banyak yang belum 
mengetahui prosedur pelaksanaan pilkada paslon tunggal, termasuk diakuinya 
Lembaga Pemantau sebagai Subjek hukum yang memiliki Legal Standing (Posisi 
Hukum yang legal) untuk bersengketa tentang Hasil Pemilihan di Mahkamah 
Konstitusi. Akibat tidak tahunya masyarakat, banyak Lembaga Pemantau tidak 
eksis di daerah yang melangsungkan Pilkada Paslon tunggal. Dampaknya Lemabga 
Pemantau Pemilihan tidak banyak yang berdiri di daerah sehingga control terhadap 
pelaksanaan pemilihan tidak tercermin dari masyarakat sipil. (Bawaslu, 2018 : 2). 

D. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemantau dalam Pilkada Calon 
tunggal

4.
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Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh penyelenggara baik KPU maupun 
Bawaslu secara massif tentang tatacara pendaftaran Pemantauan atau mengenai 
pentingnya partisipasi masyarakat dan Pemantau Pemilihan untuk mewujudkan 
Pilkada yang jujur dan adil sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu. Pilkada 
yang berkualitas harus melahirkan proses yang jujur dan adil bagi semua pihak. 
Pemilihan harus dapat diterima dan memberikan kepuasan serta keadilan bagi 
semua pihak. Mengutip pendapat The Ace Electoral Network and The Encyclopedia 

“If an election cannot be challenged to satisfaction of all parties, then is 
possible that election outcome will not be accepted, leading civil or political 
tension and violence.

Partisipasi Masyarakat dan Pemilih harus dihadirkan dalam penyelenggaraan 
Pemilihan umum, bukan hanya dalam hal memberikan suara sebagai bentuk 
pilihannya, namun juga peran pengawasan dari segenap pihak, baik penyelenggara 
pemilihan, Pemantau Pemilihan dan masyarakat. Penyelenggaraan pemilu yang 
demokratis dan berkeadilan akan memberikan beberapa manfaat dalam suatu 
negara. Diantaranya menguatkan legitimasi dan kredibilitas terhadap pemerintahan, 
menekan konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilihan umum karena dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik, dan meningkatkan partisipasi politik warga 
negara (Gaffar I, 2002 : 79). 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil 
Pilkada tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2016. Namun Amanat tersebut hanya 
bersifat sementara sampai terbentuknya Peradilan Khusus Pemilu dalam Pilkada 
Serentak Nasional Tahun 2027. Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah 
memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah terhadap calon tunggal sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2016. Meskipun calon tunggal 
dibolehkan ikut dalam pemilihan umum kepala daerah namun pasangan calon 
tunggal tidak dapat bebas melenggang menjadi pemenang sekalipun suara setuju 
mendominasi dan bukan berarti bahwa kompetisi tersebut tidak ada karena jika 
terjadi pelanggaran terhadap jalanya pemilihan maka calon tunggal dapat digugat 
dan pihak selaku penggugat disini berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 10Tahun 2016 adalah lembaga pemantau pemilihan. begitu juga sebaliknya, 
apabila menurut pasangan calon tunggal yang tidak puas akan hasil perhitungan 

D. KESIMPULAN
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suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP maka pasangan calon tunggal berhak untuk 
mengajukan gugatan ke MK.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, walikota 
melalui DPRD.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratutan  Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara 
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
dengan Satu Pasangan Calon.
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PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA 

TERBATAS PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 
DI KOTA SALATIGA

Agus Riwanto
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Legal Writing on the Application of Law No. 7 of 2017 concerning the Limited 
Open Proportional Election System for Voters’ Behavior in Facing the 2019 
Legislative Elections in Salatiga City aims to explore the application of a limited 
open proportional electoral system\in the Election City in Salatiga in 2019. This 
research uses the type of empirical / socio-legal research that combines legal norms 
with sociological aspects by using the approach of legal principles and political 
behavior. The results showed that the regulation of a limited open proportional 
electoral system was contrary to the sovereignty of the people and the justice of the 
people and also the level of participation and voter behavior in the City of Salatiga 
had increased but was inversely proportional to the understanding of the use of 
a limited open electoral system. The renewal model for regulating the electoral 
system to create sovereign elections is to re-use another pure open election system.
Keywords: Elections, Limited Open Proportional Systems

ABSTRAK

Penulisan Hukum tentang Penerapan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota 
Salatiga bertujuan untuk mendalami penerapan sistem pemilu proporsional terbuka 
terbatas pada Pemilu di Kota Salatiga Tahun 2019. Penelitian ini menggunaan 
jenis penelitian empiris/sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan 
aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum 
dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem 
pemilu proporsional terbuka terbatas bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta 
keadilan rakyat dan juga tingkat partisipasi serta perilaku pemilih di Kota Salatiga 
mengalami kenaikan namun berbanding terbalik dengan pemahan penggunaan 
sistem pemilu terbuka terbatas. Model pembaharuan pengaturan sistem pemilu 
untuk menciptakan pemilu yang berdaulat adalah mengembalikan lagi penggunaan 
sistem pemilu terbuka murni.

Kata Kunci: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka Terbatas
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A. PENDAHULUAN

Sistem politik ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Dapat 
dilihat dari tujuan pembentukan negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 
1945. Segala usaha mewujudkan tujuan tersebut adalah dilakukannya pemilihan 
umum untuk memilih pemimpin yakni presiden dan wakil presiden, dan para wakil 
rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD, MPR. Pemilihan umum ini dilakukan 
dalam bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, yang mana rakyat mempunyai 
kewenangan tertinggi dalam menentukan wakil rakyat demi menjalankan roda 
pemerintahan. Pemerintah berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak 
rakyat yang digariskan oleh pemimpin negara atau wakil-wakil rakyat tersebut. 
Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, pastinya pemilu menjadi jalan bagi 
pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Desain pemilu di Indonesia pasca reformasi selalu mengalami perubahan dan 
perkembangan yang signifikan. Perubahan paket Undang – Undang Politik dalam 
setiap pemilu ini membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan social politik di 
Indonesia yang menuntut di akomodasi dalam pemilu. Penetapan pemenang di 
dalam pemilu tahun 2019 ini menggunakan system proporsioanal terbuka terbatas. 
Sistem proporsioanal terbuka terbatas merupakan system pemilu yang memberikan 
akses kemasyarakat untuk mengetahui daftar calon legislatif yang terdaftar dalam 
Pemilu, system ini tidak mengedepankan derajat keterwakilan rakyat. Pemilu dengan 
sistem proporsional terbuka terbatas sebenarnya memiliki dua poin permasalahan 
yang penting yang pertama terkait seleksi penempatan nomor urut caleg yang 
mana dalam penentuan penemptan mome urut ini dapat menyebabkan timbulnya 
nepotisme dalam internal partai karena tidak dapat dipungkiri bahwa pimpinan 
partai yang memiliki kekuasan tertinggi akan lebih mengutamakan keluarga atau 
orang terdekatnya untuk menduduki nomer urut teratas dalam pemilu. Kedua,  
jika dipandang dari sisi keadilan keterwakilan untuk menetapkan caleg sangatlah 
tidak adil, hal ini disebabkan karena aspirasi masyarakat atau derajat keterwakilan 
masyarakat dalam pemilu dibatasi yang mana suara terbanyak tidak menentukan 
calon tersebut akan menduduki kursi jabatan melainkan yang menduduki kursi 
jabatan ialah calon yang memiliki nomor urut teratas. 

Berangkat dari pemaparan diatas, maka penelitian ini membahas terkait  
Penerapan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu 
Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga dengan 
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tujuan untuk lebih mendalami penerapan sistem proporsional terbuka terbatas pada 
pemilu Kota Salatiga Tahun 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menarik rumusan 
masalah yakni bagaimana penepan sistem proporsional terbuka terbatas dalam 
Pemilu Legislatif di Kota Saalatiga Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 
memahami lebih dalam tentang penerepan sistem proporsioanl terbuka terbatas 
dalam Pemilu Legislatif di Kota Salatiga Tahun 2019.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah diskriptif dan eksplanatoris. Ini juga merupakan 
penelitian hukum sosio-legal atau penelitian non-doktrinal, yakni penelitian yang 
diterapkan khusus pada ilmu hukum yang menggabungkan antara aspek normatif 
dan empiris. (Sugeng, Istanto, F, 2007: 29). Yakni, norma hukum dalam Pasal 215 
huruf a UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang 
mengatur sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2019 dan pelaksanaan 
norma ini dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Adapun Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas 
kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, ini merupakan 
karakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan politik, yakni perpektif yang digunakan 
dalam mengkaji fenomena politik dalam realitas hukum tatanegara. Penelitian ini 
hanya menggunakan pendekatan tingah laku (behavioral approach) 

Penelitian ini memusatkan pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan 
atau dokumen (library research). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk 
memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Dilanjutkan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum 
atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.
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E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu Legislatif Tahun 
2019 Dilihat dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum (UU Pemilu)

1. Kajian Filosofis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Pemilu secara filosofis adalah 
dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu sendiri memiliki tujuan 
untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan indonesia. Cita-cita nasional 
ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub dalm Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahub 1945, Berbunyi bahwa 
“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seliruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut srta melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedua, 
agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa indonesia bisa tercapai, maka 
perlu adanya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dikarenakan untuk memilih 
wakil rakyat dan pemerintah negara, karena pemilu merupakan sarana untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin adanya cita-cita bangsa maka 
perlu adanya basis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hakikat Pemilu saling berkaitan dengan adanya pengaturan hukum yang 
dapat dilepaskan dari realitas yuridis normatif, artinya ditetapkannya Undang-
Undang Pemilu adalah dengan proses adanya persetujuan antara wakil rakyat 
dengan Presiden yang pada akhirnya dapat disepakati bersama dan lahirlah 
Undang-Undang pemilu. Maknanya bahwa hal ini di  latar bekang dari  sila ke 
empat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan”. Rakyatlah yang secara langsung dapat 
memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan. Bahwa hal ini secara langsung 
tidak dapat berjalan dengan murni. Negara indonesia dengan wilayah yang 
teramat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak ini tidak mungkin 
bisa dilakukan dengan meminta pemerintah meminta pendapat satu persatu 
masyarakat. Maka dari itu terdapat suatu gagasan bahwa pelaksanaan kedaulatan 
rakyat dapat dilakukan secara perwakilan atau bisa dikenal dengan konsep 
demokrasi perwakilan (representative democracy), yang berarti menjalankan 
kedaulatan rakyat dengan wakil yang dipilih oleh rakyat.
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Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang dilaksankan setiap 5 tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. 
Pemilihan umum selama ini yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan 
pemilihan umum pada tahun 2019 ini yang mana pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden  dengan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR,DPD,DPRD) 
dilakaukan secara bersamaan. Ini adalah terobosan baru dari sistem demokrasi 
kita, lahirnnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan 
Pemilu anggota Legislatif ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan Putusan MK No 14/Puu-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan 
umum serentak yang menjadi landasan hukum untuk diadakannya pengaturan 
tentang penyerdehanaan pengaturan pemilu yang akhirnya dilaksanakan secara 
serentak. Hal ini juga dimaksudkan guna menjawab adanta dinamika politik 
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, sistem 
pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam suatu undang-
undang. Sebelum muncul aturan terkait MK ini pemerintah dalam melaksanakan 
pemilu masih berpedoman menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 
15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang - Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara 
Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan Tegaknya 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi 
juga berkaitan dengan kesinambungan Pembangunan Nasional di Indonesia. 
Pemilihan Umum adalah hal yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. 
Sebab dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 
tidak satupun pasal yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. 
Akan tetapi sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (pemilu) terdapat 
pada pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam pasal-pasal tersebut mempunyai hakekat serta tujuan pemilu yaitu 
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu 
yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, 
mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sertamemberikan kepastian hukum 
dan mencegah duplikasi dalam pemilu.
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Dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan prinsip 
demokrasi, maka harus diberlakukan sistem yang baik yakni terdapat bagian-
bagian yang merupakan sistem sekunder (subsystem) seperti pertama, 
electoral regulation yakni segala ketentuan hukum mengenai pemilu yang 
berlaku, kedua, electoral process adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan pelaksanaan pemilu berdasarkan pada ketentuan perundang-
undangan baik sifatnya legal maupun teknis, ketiga electoral law enforcement 
merupakan penegakan hukum terhadap ketentuan hukum pemilu baik politis, 
administrative, dan pidana. Adanya ketiga sistem sekunder yang dipenuhi 
dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk menentukan sejauh mana 
kapasitas sistem dapat menjembatani proses untuk mencapai tujuan pemilu, di 
tiap bagian tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh.

2. Analisis Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan 
perolehan suara didalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh 
partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup 
mengenai formula pemilihan (electoral formula), struktur penyuaraan (baloot 
structure), dan besaran distrik (district magnitude). Mengingat variabel-variabel 
di dalam sistem pemilu yang ada cukup beragam, implikasi dari penggunaan 
sistem pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan ini khususnya 
berkaitan dengan derajad keterwakilan politik dari para wakil rakyat yang 
terpilih didalam pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang 
terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama baik dikalangan akademisi 
maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan 
sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.

Sejak tahun 1955 indonesia menganut sistem pemilu proporsional. Di 
dalam sistem ini, alokasi jumlah kursi di Lembaga Perwakilan didasarkan pada 
perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi 
dan distribusi kursi didasarkan pada jumlah penduduk. Tetapi, untuk diluar 
jawa tidak sepenuhnya berdasrkan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan sebagai 
upaya untuk membuat keseimbangan antara wakil dari Jawa yang sempit namun 
besar penduduknya berbeda dengan luar jawa yang luas wilayahnya namun 
sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan metode pembagian jumlah kursinya 
lebih banyak menggunakan metode the largest remainder dan Kuota Hare.
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Sistem proporsional terbuka terbatas yang dianut Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017. Yakni sistem ini ditandai dengan penentuan calon terpilih 
berdasarkan nomor urut partai yang memperoleh suara terbanyak. Sistem ini 
sebenarnya sudah pernah di laksanakan pada pemilu tahun 1999 dan 2004. 
Pada tahun 2009 sistem ini sebenarnya sudah di atur di dalam Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2008 tentang penerapan sistem pemilu proporsional terbuka 
terbatas namun sistem ini di cabut oleh MK dengan putusan Nomor 22-24/
PUU-VI/2008 yang mana menggantikan sistem sebelumnya menjadi sistem 
pemilu terbuka murni. Hal ini didasarkan sistem pemilu proporsional terbuka 
terbatas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam 
Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu pada tahun 2019 kali ini kembali menggunakan sistem pemilu 
proporsional terbuka terbatas yang mana hal ini telah diusulkan oleh DPR pada 
RUU Pemilu tahun 2017. Penerapan kembali sistem pemilu proporsional terbuka 
terbatas ini di dasari akibat timbulnya dampak negatif sistem proporsional 
terbuka murni yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti salah satunya 
banyaknya politik uang yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya pengaturan 
sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak ini telah membuat pemilu 
tahun 2009 dan 2014 adalah pemilu yang paling mahal dalam sejarah pemilu 
di indonesia. Misalnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat 
Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) merilis biaya kampanye Caleg DPR 
mencapai Rp 1,2 Miliar sampai Rp 4,6 Miliar sedangkan Caleg DPD Rp 541 Juta 
sampai Rp 1,3 Miliar. Sedangkan menurut liputan Republika biaya kampanye 
Caleg DPR RI mencapai Rp 7827 Juta sampai Rp 9,3 Miliar dan DPR Provinsi 
mencapai Rp 320 Juta sampai Rp 3 Miliar. Rata-rata percaleg mengeluarkan 
dana Rp 1.18 Miliar. Dana sebesar itu untuk keperluan: Percetakan, Tekstil, 
Transportasi, dan Komunikasi, Jasa Komunikasi Media, dan Pengerahan Masa.

Tidak hanya berdasarkan dampak negatif yaang timbul dari penerapan 
sisteem pemilu yang sebelumnya, Penerapan Sistem Pemilu Proporsional 
Terbuka Terbatas juga di dorong keinginan untuk kembali menguatkan 
kelembagaan peran Partai Politik dalam Pemilu agar terciptanya keseimbangan 
antara peran Partai Politik dan Pemilih. Partai politik diberi kewenangan dalam 
menempatkan caleg berdasarkan nomor dengan kriteria yang telah disepakati 
dalam AD/ART Partai Politik dan kedaulatan Pemilih dihargai sehingga terdapat 
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Angka 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebagai bentuk penghargaan 
kepada suara pemilih.

Penetapan hasil Pemilu di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
dalam pasal 414 ayat 1 yang berbunyi “ Partai Politik peserta Pemilu harus 
memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara 
sah secara nasional un tuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota 
DPR”. Pasal 415 ayat 2 yang berbunyi “ dalam hal penghitungan perolehan 
kursi DPR, Suara sah setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas 
perolehan suara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 414 ayat 1 dibagi dengan 
bilangan pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7, 
dan seterusnya”. Pasal 420 yang berbunyi “Penetapan perolehan jumlah kursi 
tiap Partai Politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan dilakukan dengan 
ketentuan:

a) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu didaerah 
pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik.

b) Pembagi suara sah setiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara 
berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.

c) Hasil pembagian sebagimana dimaksud dalam huruf b di urutkan 
berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d) Nilai banyak pertama mendapat kursi pertama, nilai banyak kedua mendapat 
kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya 
sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.”

3. Analisis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas di Pemilu Kota 
Salatiga

Berdasarkan pada penjabaran di atas realisasi penerapan sistem proporsional 
terbuka terbatas yang diterapkan di Kota Salatiga dalam pelaksanaan Pemilu 
Tahun 2019 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Akan tetapi menurut analisis 
penulis penerapan sistem propoirsional terbuka terbatas ini belum efektif 
dilaksanakan sebab dari hasil penelitian diperoleh data banyak masyarakat 
yang masih awam mengenai sistem tersebut bahkan ada pula yang tidak 
mengetahui terkait penggunaan sistem tersebut pada pemilu tahun ini. Jauh 
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sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan para lembaga maupun pihak yang 
terkait dalam hal pelaksanaan pemilu sudah melakukan sosialisasi guna 
meningkatkan pengetahuan masyarakat pemilih pada pelaksanaan pemilu. 
Namun dalam sosialisasi yang telah dilakukan tersebut hanya memberikan 
informasi mengenai pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini menggunakan 
sistem pemilu serentak, waktu pelaksanaan pemilu tahun 2019, tata cara 
pencoblosan dan terakhir pemberian informasi daftar pemilih tetap beserta cara 
pengurusan agar dapat memilih apabila tidak terdaftar dalam daftar pemilih 
tetap. Sistem proporsional terbuka terbatas hanya dipahami oleh para pihak 
yang menyelenggarakan pemilu dan masyarakat yang aktif dalam mencari 
informasi secara detail mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2019. Hal ini sangat 
disayangkan melihat penerapan sistem ini sangat berpengaruh bagi setiap calon 
yang akan menduduki kursi jabatan. Dampak dari tidak adanya sosialisasi 
mengenai sistem proporsional terbuka terbatas ini mengakibatkan masyarakat 
masih berpedoman dengan sistem pemilu terbuka murni yang digunakan pada 
tahun 2014. Masyakat masih menganggap bahwa kemenangan kandidat terpilih 
didasarkan pada murni perolehan suara terbanyak yang didapatkan. Sosialisasi 
yang dilakukan seharusnya dapat memberikan informasi secara menyeluruh 
pada masyakat tidak hanya informasi yang bersifat teknis saja.

Pelaksanaan Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas terkesan kamuflase 
dari sistem proporsional tertutup, yang mana  sistem ini malah menegaskan 
hak pemilih untuk memilih calon yang dikehendakinya dan merupakan langkah 
mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitass antar calon 
yang dipilih dengan pemilih yang dipilihnya. Penerapan sistem proporsional 
terbuka terbatas ini pun sudah pernah di judicial riview oleh MK karena 
sistem ini dianggap bertentangan dengan makna subtansif kedaulatan rakyat 
dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaiama diatur dalam Pasal 28D 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang artinya 
kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilu 
rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Untuk mewujudkan 
kondisi dimana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya, maka 
akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan 
cara atau berdasarkan pada perolehan suara atau dukungan rakyat paling 
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banyak.berbicara mengenai kedaulatan, maka hal tersebut identik dengan 
pengertian kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. 
Dalam membahas mengenai kedaulatan, maka akan timbul persoalan mengenai 
apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan 
akhir dalam kegiatan kenegaraan. Sehingga dalam konsep negara modern, 
pemegang kedaulatan diidentikkan dengan istilah demokrasi yang menurut asal 
katanya bermakna rakyat yang berdaulat atau goverment or rule by the people 
sehinggapemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara modern adalah 
rakyat itu sendiri. Apabila kembali pada konsep teoritis, hak memilih merupakan 
salah satu dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak asasi 
memilih akan terpenuhi bila hak asasi manusia secara keseluruhan dihormati 
dan diperlakukan sebagai hak yang melekat dalam diri setiap manusia semata 
karena seseorang adalah pemberian atau pinjaman negara. Sistem pemilu yang 
tidak mendorong aspirasi masyarakat dalam penggunaan haknya, berarti sistem 
pemilu tersebut mengkebiri bahkan menghilangkan penggunaan hak asasi 
manusia itu sendiri. Padahal pemilihan sistem pemilu sangat mempengaruhi 
komposisi badan pemerintahan terpilih (salah satunya adalah parlemen), 
struktur sistem partai politik, proses pembentukan opini publik dan kehendak 
para pemilih, kemampuan dan kapasitas penduduk untuk berpartisipasi dalam 
proses politik serta akan mempengaruhi budaya politik di sebuah negara.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang dipaparkan maka penulis menarik 
kesimpulan Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas yang 
dilaksanakan pada Pemilu di Kota Salatiga pada realitanya sudah sesuai dengan 
aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Meskipun 
dalam realitasnya sudah sesuai namun sistem pemilu proporsional terbuka terbatas 
ini masih belum efektif karena sejatinya sistem ini justru bertentangan dengan 
kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

G. SARAN

1. Kepada Pemerintah, agar mengkaji ulang penggunaan sistem pemilu 
proporsional terbuka terbatas dan kembali menerapkan sistem pemilu terbuka 
murni. 
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2. Kepada Masyarakat luas dan khususnya yang tinggal di Kota Salatiga  untuk 
lebih meningkatkan partisipasi dan perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum 
agar dapat mengkritisi aturan yang ditetapkan pemerintah yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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ABSTRACT
Democracy as the principle of state administration must be regulated and limited by 
the constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has provided 
guidelines of which is the holding of elections for all Indonesian people, thus as 
the highest sovereignty of every an Indonesian citizen must have the right to vote in 
any form without discrimination The problem is that sometimes the administration 
of the state is often not in accordance with the corridor that has been regulated in 
the constitution, one of which is the holding of elections which limit the existence of 
voting rights for people with mental disorders (ODGJ). This is an injury to human 
rights. The issuance of Constitutional Court Decree Number 135 / Puu-Xiii / 2015 
is a change that has a positive impact on the protection of the right to choose people 
with mental disorders
Keywords: Voting Right, Disability

ABSTRAK
Demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan negara haruslah diatur dan dibatasi 
oleh konstitusi. UUD NRI 1945, salah satunya adalah  terkait penyelenggaraan 
pemilihan umum untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi setiap Warga Negara Indonesia haruslah memiliki 
hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi dalam 
bentuk apapun. Permasalahannya terkadang penyelenggaraan negara seringkali 
tidak sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam konstitusi salah satunya adalah 
penyelenggaraan pemilihan umum yang membatasi adanya hak pilih bagi Orang 
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal tersebut merupakan sebuah pencideraan 
terhadap hak asasi manusia. Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
135/PUU-XIII/2015 menjadi perubahan yang memberikan dampak positif bagi 
perlindungan hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan.

Kata Kunci: Hak Pilih, Disabilitas, Putusan MK RI

Dalam dasar ketatanegaraan Indonesia  pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 
menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga konsekuensi logisnya 
ialah bahwa kepemilikan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat dan 
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dilaksanakan oleh rakyat. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip 
demokrasi (kedaulatan rakyat) yang kemudian diwujudkan dengan adanya pemilihan 
umum.19 Hukum tertinggi dalam sebuah negara adalah produk hukum yang 
paling mencerminkan ke-sepakatan dari seluruh rakyat,yaitu konstitusi. Dengan 
demikian, aturan dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap penyelenggara-
an negara adalah konstitusi. Bahkan, semua aturan hukum lain yang dibuat melalui 
mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.20 Hal ini karena 
aturan hukum yang dibuat dengan mekanisme demokrasi tersebut adalah produk 
”mayoritas rakyat”, sedangkan konstitusi ada-lah produk ”seluruh rakyat”. Dengan 
demikian, dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa 
demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan subs-tansi hukum 
itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.21 
Penyelenggaraan pemilu didesain sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya 
demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penentuan wakil rakyat daam pemerintahan dan kebijakan 
publik.22

Pasal 1 angka 34. juncto Pasal 198 ayat (1) UU No. 7 th 2017 tentang pemilu 
mensyaratkan Pemilihan umum diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang 
sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 
pernah kawin. Artinya negara wajib memberikan ruang bagi seluruh masyarakat 
yang memenuhi syarat tersebut untuk ikut serta dalam pemilu.  Munculnya  pasal 
57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menimbulkan  
problematika baru dimana melarang  penderita gangguan mental ikut serta dalam 
pilkada.  Yang kemudian pasal tersebut dinyatakan inkonsitusional oleh MK melalui 
putusan nomor 135/PUU-XII/2015. Menurut Pedoman Penggolongan Penderita 
Gangguan Jiwa (PPDGJ), Tiap gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan 
yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap ‘normal’ untuk fungsi otak 
yg lain.23 Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu 

19 Martha pigome , “Implementasi Prinsip Demokrasidan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI 
Pasca Amandemen Uud 1945 “jurnal dinamika hukum vol. 11 no. 2 mei 2011,hlm.324

20 https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_revitalisasi_uu_no_10_th_2004.pdf
21 
22 
23 http://digilib.uin-suka.ac.id/1708/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.

pdf, diakses pada 28 April 2019 Pukul 17.30 WIB
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untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Pun mereka sejatinya juga 
memiliki hak (keinginan) untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional.

Perlu dipahami bahwa hak konstitusional warga negara (hak pilih) adalah hak 
yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, 
dimana Pasal 27 UUD 1945, Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas 
yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan 
jaminan kepada penyandang disabilitas agar hak-hak politiknya terpenuhi. Sehingga 
sudah menjadi konsekuensi bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. 
Meniadakan hak pilih yang dimiliki penyandang disabilitas mental merupakan 
pencideraan tehadap nilai sila ke-5 pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia”. Yang dimaksud keadilan disini adalah bahwa orang dengan gangguan 
jiwa/ ingatan juga bagian dari rakyat dan ingin menyuarakan pilihannya.24

Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal (doktrinal research)  yaitu 
penelitian yang menggunakan bahan–bahan hukum (library based) sebagai dasar 
pijakan yang berfokus pada penelaahan bahan–bahan hukum primer dan sekunder. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah  bersifat deskriptif analitis. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.25

Hukum Positif yang melarang Orang dengan gangguan jiwa/ingatan  untuk 
memilih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
yang memuat ketentuan Pasal 57 ayat (3) “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, 
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat: huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa 
didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/

24 Fuad Fachrudin. 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama. Pustaka Alvabet.Hlm 35-36

25 Peter Mahmud Marzuki.2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Group, 
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ingatannya”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang 
warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di 
dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan 
secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “sedang 
terganggu jiwa/ingatannya”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah 
mengindikasikan bahwa negara tidak  memperlakukan  secara sama setiap warga 
negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara.

Ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “tidak sedang 
terganggu jiawa/ingatannya” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang 
semestinya dipenuhi oleh negara.  Selain itu, ketentuan di dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk 
seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/
ingatannya”. Hal ini menyebabkan tidak akan didaftarnya sebagai calon pemilih 
manakala seseorang sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap 
pendaftaran pemilih. Hal yang dikhawatirkan adalah tidak terdaftarnya mereka 
sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum.  
Selain itu pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya 
dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya 
kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis 
atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya 
ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya. 

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 
beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian 
konstitusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat 
penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar 
dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya.

Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa/ Ingatan Merupakan Hak Kons-
titusional Warga Negara

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum (rechtstaat) 
dimana menurut Sri Soemantri menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 unsur 
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yang harus dimiliki oleh konstitusi sebuah negara hukum. Pertama; ditetapkannya 
susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; Kedua, pembagian 
dan pembatasan tugas ketatanegaraan; dan Ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi 
manusia dan warganegara.26 Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-
hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak 
asasi manusia. Yang harus menjadi poin utama adalah bahwa penderita gangguan 
mental adalah juga bagian dari WNI yang memiliki hak konstitusional yang 
sama, termasuk hak untuk memilih. Orang dengan gangguan mental adalah 
bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Instrumen hukum yang 
menjamin hak-hak dari penderita gangguan mental yang mana salah satunya 
adalah  hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftar 
sebagai pemilih sendiri telah diatur baik di mata global dan nasional. Dalam dunia 
internasional, ICCPR Pasal 25 menegaskan bahwa adalah menjadi hak setiap 
orang untuk memilih dalam pemilihan umum, serta dalam Konvensi PBB tentang 
Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh 162 negara, dimana pada Pasal 
29 disebutkan bahwa semua penyandang disabilitas baik fisik maupun mental 
berhak mengikuti pemilihan umum. Sedangkan, dalam konteks ketatanegaraan 
Indonesia sendiri, landasan konstitusional kesetaraan bagi penyandang disabilitas 
telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini 
kemudian menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dibawahnya yang juga mengatur 
mengenai hak-hak penderita gangguan mental termasuk hak konstitusionalnya 
untuk memilih dalam pesta demokrasi. Diantaranya diatur dalam UU No.36/2009 
tentang Kesehatan (Pasal 148), UU No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities),  UU No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU No.8/2016 
tentang Penyandang Disabilitas.

Urgensi dijaminnya hak difabel dalam peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut dengan pemilu yaitu karena pemilu merupakan kontestasi demokrasi 
yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga 
negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Disabilitas dalam hal ini 
juga yang dimaksud dalam istilah warga negara tersebut tanpa adanya diskriminasi. 
Keterbatasan mobilitas karena terbatasnya kondisi fisik non fisik seharusnya 
tidak kemudian mengurangi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal 
dijaminnya hak politik yang dimiliki.

26  Sri Soemantri.2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, hlm. 51
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Berdasarkan studi perbandingan yang diteliti oleh Thomson Reuters Foundation 
mengenai legislasi terkait dengan penyandang disabilitas yang dipublikasikan pada 
tahun 2015, menyatakan bahwa 10 dari 11 negara yang diteliti tidak memperbolehkan 
adanya pembatasan dalam hak memilih dan dipilih, kecuali bila ada penetapan 
secara individual oleh pengadilan.27 Hal ini menunjukkan bahwa kondisi gangguan 
mental tidak bisa disamaratakan dan dijadikan alasan objektif untuk pembatasan 
hak pilihnya. Berdasarkan pengaturan dalam putusan MK sebelumnya, yakni 
putusan No.011-017/PUU-01/2003, dimana persoalan pembatasan hak pilih dalam 
pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan 
misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan misalnya 
karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap yang bersifat individual dan tidak kolektif.28 Selain itu dalam putusan MK 
No.08/PUU-II/2004, dimana MK bahkan menegaskan bahwa pada pembatasan-
pembatasan terhadap mereka yang menderita cacat sekalipun tidak boleh dilakukan 
sedemikian rupa sehingga mereka terhalang pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. 
Artinya adanya putusan MK ini secara tidak langsung memberikan perlindungan 
terhadap hak memilih dari orang yang mempunyai gangguan mental itu sendiri, 
karena pembatasan tersebut tidak dilakukan atas pertimbangan moral, agama 
maupun ketertiban umum.

Menjawab kekhawatiran mengenai ketidakmampuan menentukan pilihan yang 
rasional oleh para penyandang gangguan jiwa, maka mari kita lihat pada realita 
empiris keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Tidak hanya para penyandang 
gangguan jiwa saja yang dikhawatirkan dapat menjadi alat pemenang bagi salah 
satu kubu, lebih daripada itu, masyarakat sehat yang tidak terganggu secara mental, 
juga memiliki potensi yang sama bahkan terkadang lebih berbahaya menghasilkan 
pilihan yang tidak objektif dan tidak rasional. Ambilah contoh Money Politic 
yang masih marak. Iming-iming uang dapat membeli suara rakyat yang dianggap 
memiliki akal dan mental yang sehat dan rasional. Ini artinya pilihan irasional 
dapat berpotensi baik dilakukan oleh penyandnag gangguan mental maupun orang 
dengan mental sehat, menjadi tidak adil apabila kita hanya melakukan pelarangan 
mengikuti pemilu terhadap mereka yang mengalami gangguan mental saja. 
Berdasarkan analisa dan ilmu medis terhadap seorang yang mengidap penyakit 
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28 Putusan MK RI No.011-017/PUU-01/2003
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terganggu jiwa/ingatannya, sangat tidak mungkin penyakit tersebut berlangsung 
secara terus menerus apalagi selama 65 hari. 29

Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Pasca Putusan MK

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada prinsipnya hanya menerangkan 
bahwa ada gangguan jiwa/ingatan yang non-permanen, itu yang dapat menggunakan 
hak memilihnya. Untuk orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen 
tidak dapat menggunakan hak memilihnya, dengan catatan ada penilaian dari 
pihak yang profesional di bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan 
seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Lagi-lagi sama akibat hukumnya, 
orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen setelah melalui penilaian 
profesional, diletakkan suatu keadaan bahwa orang bersangkutan tidak ada 
“kecakapan” melakukan  perbuatan hukum dalam menggunakan hak memilihnya.

Mengikut sertakan para penyandang gangguan mental dalam PEMILU tidak 
dapat dipermasalahkan dengan ketentuan KUHPerdata tentang orang tidak cakap 
hukum dibawah pengampuan.30 Karena untuk menyatakan seseorang berada di 
bawah pengampuan sekalipun harus melalui proses hukum yang komperhensif. Ini 
artinya, tidak mudah untuk menyatakan seseorang tidak cakap secara hukum dan 
berada di bawah pengampuan. Maka logika nya pula tidak serta merta seseorang 
yang “di anggap” menderita gangguan mental tidak diperbolehkan turut serta dalam 
pesta demokrasi. Penyandang gangguan mental juga merupakan Rakyat indonesia 
yang seluruh hak-nya dijamin oleh negara kita baik dalam konstitusi, maupun 
peraturan UU terkait. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) jelas mengamanatkan 
mengenai persamaan di hadapan hukum, UU Nomor 19 tahun 2011 jo UU Nomor 8 
Tahun 2016. penyandang disabilitas, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan 
jiwa juga mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas Mental. Instrumen 
internasional pun memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara. ICCPR 
yang ditetapkan pada Desember 1966 di Pasal 25 mengaskan hak setiap orang 
untuk memilih dalam pemilu, Ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2006, yang telah 
diratifikasi Indonesia dan 162 negara di dunia pada pasal 29 menyebutkan semua 
penyandang disabilitas baik fisik maupun mental berhak mengikuti pemilu. Orang 
dengan gangguan (ODGJ) mendapat jaminan penuh atas hak-haknya sesuai dengan 

29  Putusan MKRI  Nomor 135/PUU-XIII/2015
30  Ibid hal.18-19
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pasal-pasal dalam CRPD dan Undang-Undang Disabilitas, seperti hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftarkan sebagai pemilih 
dalam pemilihan umum. peserta konvensi CRPD ini wajib merealisasikan hak yang 
termuat dalam konvensi ini, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan 
perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap 
penyandang disabilitas terutama dalam akesabilitas dalam politik dan pemilu.31

Selain itu, menurut Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa 
(PPDGJ), yg disebut gangguan jiwa sangat beragam, bisa mencapai lebih dari 
seratus gangguan sesuai dengan banyaknya tanda dan gejala gangguan jiwa. Tiap 
gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak 
tertentu, namun tetap ‘normal’ untuk fungsi otak yg lain. Dengan demikian hampir 
semua penderita gangguan jiwa cukup mampu untuk menentukan mana yang 
terbaik bagi mereka. Penderita gangguan jiwa yg kehilangan semua kemampuan 
akalnya untuk memutuskan sesuatu sangat sedikit. Misalnya hanya pada mereka 
yang mengalami demensia (kepikunan) berat, serta gangguan mental retadarsi 
berat. Untuk penderita gangguan jiwa lain yg tergolong berat seperti skizofrenia 
dan bipolar, kondisi ketidakmampuan memutuskan hanya berlaku saat penderita 
mengalami kondisi akut yang berat yang biasanya dapat segera sembuh dengan 
pengobatan (bersifat temporer/ sementara). 

Maka jelas dalam hal ini jangan kemudian kita serta merta mencabut hak 
seseorang dengan melarang seluruh penyandang gangguan mental untuk turut serta 
dalam pamilu, namun diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana 
prosedur pendaftaran para penyandang gangguan mental sebagai pemilih  untuk 
dapat tercantum dalam DPT. 

Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang 
disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. 
Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan 
atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi CRPD serta 
disetujuinya RUU Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata 

31 Agus Riwanto, dkk,2018, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu 
Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal , 
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 705
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karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang 
hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang 
disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas 
ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011.  Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) 
UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara 
mutlak untuk penyandang disabilitas.  

Perlu ditekankan, negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang 
disabilitas karena belas kasihan, melainkan hak, sehingga penerapan hak-hak 
ini harus diterapkan secara akuntabel. Yang menjadi masalah, Pasal 57 ayat (3) 
huruf a UU Pilkada sama sekali tidak akuntabel. Ketentuan ini telah membuat 
negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu 
aktivitas penyelenggaraan negara. Dengan kata lain: diskriminatif. ketentuan ini 
tidak diperlukan dalam sebuah undang-undang. Kita harus ingat bahwa undang-
undang harus berada dalam koridor konstitusi sehingga tidak boleh memuat suatu 
ketentuan yang diskriminatif. Dengan demikian negara justru harus memikirkan soal 
bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang bisa memfasilitasi penyandang 
disabilitas untuk menggunakan haknya. Undang-undang cukup memuat aturan 
umum yang mengakui hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, 
apapun jenisnya. Kemudian soal siapa yang bisa didaftar sebagai pemilih secara 
teknis bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilu, seperti yang selama ini 
sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

Pengakuan atas hak penyandang disabilitas intelektual dan mental oleh 
Mahkamah Konstitusi akan menjadi pijakan konstitusional yang sangat penting 
bagi pelaksanaan negara hukum Indonesia. 

Pengakuan atas hak penyandang disabilitas intelektual dan mental oleh 
Mahkamah Konstitusi harus menjadi pijakan konstitusional yang sangat penting 
bagi pelaksanaan negara hukum Indonesia, sehingga harus konsisten dilaksanakan.
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mencerminkan isi artikel, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang (kira-
kira 5 s/d 14 kata), memuat variabel/konsep yang dicakup dalam artikel, tidak 
ada singkatan, dan tidak menggunakan kata-kata klise.

2. Nama Penulis
 Di bawah judul diberi nama lengkap penulis (tanpa gelar) dan disertai footnote 

keterangan pekerjaan dan alamat kerja/kantor penulis.
3. Abstrak dan kata kunci
 Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak 

diupayakan tidak lebih dari 150 kata, yang secara singkat menggambarkan aspek 
penting dan kesimpulan dari naskah. Kata kunci cukup antara 2-4 kata. Abstrak 
memuat masalah dan/atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil 
penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual.

4. Pendahuluan
 Tidak diberi judul, memuat: latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori 

(jika diperlukan), hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan 
temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan 
penelitian.

5. Metode penelitian
 Secara ringkas dalam paragraf-paragraf memuat desain penelitian, populasi dan 

sampel/sumber data, alat/instrumen dan bahan-bahan yang digunakan, bagaimana 
data dikumpulkan dan dianalisis.

6. Hasil penelitian dan pembahasan
 Hasil bersih analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat disajikan dengan tabel 

atau gambar lain secara verbal untuk memperjelas. Jawaban masalah penelitian 
atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, penafsiran hasil-hasil 
penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori 
baru atau modifikasi teori yang ada.

7. Kesimpulan dan saran (jika ada)
 Memuat jawaban atas pertanyaaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam 

bentuk esai bukan dalam bentuk numerikal, memuat implikasi temuan penelitian 
dan/atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan 
teoritis dan penelitian lanjutan jika memang diperlukan.

Sistematikan Penulisan
Naskah hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.
1. Judul
 Dibuat spesifik dan efektif, ditulis di tengah dengan huruf kapital informatif 
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8. Disusun secara alphabetis, bentuk paragraf hanging, dan dengan tata cara 
penulisan sebagai berikut.

,	Buku: Penulis. Tahun. Judul Buku (Cetak miring dan tebal). Kota Penerbit: 
Penerbit.

,	Penulis. Tahun. Judul tulisan (dalam tanda petik). Nama jurnal (cetak miring). 
Volume. Nomor. Halaman.

,	Makalah: Penulis. Tahun. Judul makalah (dalam tanda petik). Makalah 
disampaikan pada (nara seminar), tempat dan waktu pelaksanaan.

,	Tulisan/esai dalam suatu buku kumpulan karangan/esai: Penulis. Tahun 
pembuatan. Judul tulisan/esai (dalam tanda petik). Dalam (nama editor). 
Tahun terbit. Judul buku (Cetak miring). Kota penerbit. Penerbit.

,	Internet: Penulis. Tahun. Judul (dalam tanda petik). Website, tanggal akses.

Format Penulisan
Naskah diketik dalam bentuk kolom tunggal pada kertas kuarto (A4) dengan page 
set up: Margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Bentuk huruf 
menggunakan font Microsoft Sans Serif, Size 11, dengan spasi 1,5. Khusus judul 
naskah menggunakan size 14. Abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka menggunakan 
spasi 1.
1. Kutipan
 Penulisan kutipan dalam teks naskah (body note) sumber kutipan ditulis di antara 

kurung buka dan kurung tutup (nama penulis, tahun: nomor halaman). Kutipan 
langsung dan tidak langsung pendek (tidak lebih dari 4 baris) ditulis jadi menyatu 
dengan paragraf sebelumnya. Ketipan langsung dan tidak langsung panjang 
(lebih dari 4 baris) ditulis dalam paragraf tersendiri, khusus kutipan langsung 
baik panjang maupun pendek ditulis dalam bentuk italic.

2. Tabel
 Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut dan judul yang sesuai dengan tabel 

atau gambar dan sumber kutipan (jika mengutip dari sumber lain). Untuk tabel 
judul diletakkan di atas, dan untuk gambar diletakkan di bawah.

3. Halaman
 Nomor halaman terletak di bawah sebelah kanan.
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