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BAB II

PELAKSANAAN HAK-HAK PILIH PERSPEKTIF DEMOKRASI

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani,

yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti

pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa demos-cratein atau demos-

cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.1

Dari sudut istilah (terminologis), banyak sekali definisi demokrasi

yang dikemukakan oleh para ahli politik yang masing-masing memberikan

definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi

tentang demokrasi.

a. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the

people and for the people).2

b. Joseph A. Schmeter berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu

perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana

1Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet.ke-2, h. 98.

2Ibid, h. 101.
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individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyat.3

c. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di

mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau

tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan

secara bebas dari rakyat dewasa.4

d. Henry B. Mayo, berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem yang

menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas

oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.5

2. Jenis-Jenis Demokrasi

Jenis-jenis demokrasi dapat dikelompokkan lagi dalam cara

menyampaikan pendapat, titik perhatian atau prioritas, prinsip ideologi dan

berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara.6 Berikut

penulis paparkan jenis demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat :

a. Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan

dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan

pemerintahan.

3Dede Rosyada dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 110.

4Ibid .

5Winarno, op.cit, h. 100.

6Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara,
(Jakarta : Erlangga, 2010), h. 83.
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b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini

dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat

disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

rakyat.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan

demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam

lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya

diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Alamudi bahwa demokrasi menganut prinsip-prinsip sebagai

berikut : a) kedaulatan rakyat, b) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari

yang diperintah, c) kekuasaan mayoritas d) hak-hak minoritas, e) jaminan hak

asasi manusia, f) pemilihan yang bebas dan jujur, g) persamaan di depan

hukum, h) proses hukum yang wajar, i) pembatasan pemerintahan secara

konstitusional, j) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, k) nilai-nilai

toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.7

Menurut Afan Gaffar prinsip-prinsip demokrasi, yaitu : a)

akuntabilitas, b) rotasi kekuasaan, c) rekruitmen politik yang terbuka, d)

pemilihan umum, e) menikmati hak-hak dasar.8

7Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society, (Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke-1, h. 39-40.

8Ibid, h. 41.
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4. Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Dalam ajaran Pancasila istilah demokrasi tidak disebutkan, demokrasi

disamakan dengan kerakyatan. Demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan

Pancasila adalah tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu : Demokrasi

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.9

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam :

a. Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 yaitu “...maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat...”.

b. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan

rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

Berkenaan dengan sistem politik demokrasi Indonesia adalah sebagai

berikut.

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di

samping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintah daerah yang

memiliki hak otonom.

b. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan

presidensial.

c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5

tahun.

9Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012),
cet. ke-3, h. 182.
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d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab

kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun

DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan

pertimbangan.

e. Parlemen terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR

dan DPD merupakan anggota MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). DPR

terdiri atas para wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem

proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing

propinsi yang dipilih rakyat dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain

lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Propinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR

memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya

pemerintahan.

f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden,

anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD

Kabupaten/Kota, dan kepala daerah.

g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di

Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru.

h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta

sebuah Mahkamah Konstitusi.10

10 Winarno, op.cit, h. 125-126.
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B. Pemilu dan Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme

demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat

terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin

nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam

proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.11

Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep

kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah

orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama

rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak

mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin

dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar

rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun

kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama.

Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut

mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu

sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar

nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi

kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.

11 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat
Madani, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), cet.ke-8, h. 82.
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Keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak memastikan dirinya

terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon,

mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran

penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin,

memberikan suara pada hari pemungutan suara serta menjaga suara yang

telah diberikannya murni berdasarkan hasil suara di TPS.

Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan dan pelaksanaan

dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih dan

menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar dan damai

untuk kepentingan nasib bangsa ke depan.12

C. Pelaksanaan Hak-hak Pilih di Indonesia

a. Masa Orde Lama

Pelaksanaan hak-hak pilih pada masa orde lama dapat dilihat dari

pemilihan umum. Pemilihan Umum pertama kali diselenggarakan pada

tahun 1955 di bawah konstitusi UUDS 1950 dengan mekanisme

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, untuk memilih

anggota DPR dan Konstituante.13

Asas pemilihan umum yang dianut adalah jujur, umum, rahasia,

bebas, langsung. Sistem yang dianut ditegaskan oleh Undang-Undang, tapi

pelaksanaannya menggunakan sistem proporsional.

12Pantau Pemilu, “Pemilu dan Demokrasi”, artikel diakses pada 18 Oktober 2015 dari
http://pantaupemilu.org/pemilu-dan-demokrasi.

13Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung : PT Refika
Aditama, 2011), h. 249.
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Badan penyelenggara Pemilihan Umum adalah Panitia Pemilihan di

seluruh daerah sampai dengan tingkat desa dan Panitia Luar Negeri untuk

melayani pemungutan suara warga Negara Indonesia di luar negeri.

Organisasi dan perorangan peserta pemilu anggota DPR sebanyak 118

(seratus delapan belas) orang dan yang mengikuti pemilihan anggota

Konstituante sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang.

Pemilih adalah seluruh warga negara yang sudah berusia 18 tahun ke

atas yang sudah pernah kawin, di mana anggota angkatan perang dan polisi

juga mempunyai hak pilih.14

Terlaksananya pemilihan umum 1955 ternyata membutuhkan proses

yang cukup panjang. Keinginan pemerintah untuk melaksanakan

pemilihan umum sejak Desember 1945 baru dilaksanakan pada tahun

1955. Melalui berbagai perdebatan, pergantian beberapa kabinet dan

pembahasan terhadap naskah perundang–undangan Pemilu, akhirnya

pemilihan umum dapat dilaksanakan.

Pemilihan umum 1955 menghasilkan 4 (empat) partai politik yang

meraih kemenangan besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU

(45 kursi) dan PKI (39 kursi). Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar

merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya karena pada masa DPRS

NU hanya memperoleh 8 kursi dan PKI 17 kursi.15

14 Ibid, h. 250.

15 Fiska Friyanti, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”,
Skripsi, (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial, 2005), h. 53-54, t.d.
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Setelah Pemilihan Umum 1955 pemerintah orde lama tidak lagi

melakukan pemilihan umum, bahkan pihak lembaga legislatif menyatakan

bahwa Bung Karno sebagai presiden seumur hidup, hal ini berakhir sampai

kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G 30 S/ PKI.16

b. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru pelaksanaan hak-hak pilih yang tercermin

dalam pemilihan umum terjadi sebanyak 6 (enam kali), yaitu 1) Pemilihan

Umum 1971. 2) Pemilihan Umum 1977. 3) Pemilihan Umum 1982. 4)

Pemilihan Umum 1987. 5) Pemilihan Umum 1992. 6) Pemilihan Umum

1997.

1. Pemilu Tahun 1971

Undang-Undang yang disusun oleh Pemerintah dan DPR GR guna

menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971 adalah Undang-Undang No. 15

Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Penyelesaian

kedua Undang-Undang tersebut memakan waktu hampir tiga tahun.17

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 pelaksana pemilu

adalah pemerintah di bawah pimpinan Presiden. Ketentuan lebih

lengkap termaktub dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 1969 yang

menyebutkan, “(1) Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah

dibawah pimpinan Presiden. (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari

16 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), cet.ke-2, h. 344.

17 Muhammad Aziz Hakim, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada
Era Reformasi, Tesis, (Jakarta : FHUI, 2012), h. 38, t.d.
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seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan

pimpinan pemilihan umum tersebut. (3) Untuk melaksanakan pemilihan

umum Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan

diketuai Menteri Dalam Negeri.”18

Organisasi peserta pemilu terdiri 9 partai politik dan 1 sekretariat

bersama Golongan Karya. Pemilih adalah seluruh warga negara yang

berusia 17 tahun atau yang sudah pernah kawin, anggota angkatan

bersenjata Republik Indonesia tidak didaftar sebagai pemilih dan

kepadanya diberikan jatah wakil di MPR, DPR, dan DPRD dengan

sistem pengangkatan.19 Sistem yang digunakan adalah proporsional

serta berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia.20

2. Pemilu Tahun 1977

Pada tanggal 2 Mei 1977 diselenggarakan pemilihan umum yang

ketiga dalam Sejarah Nasional Indonesia dan kedua kalinya diadakan

berdasarkan UUD 1945 pada masa Orde Baru. Dalam pemilihan

tersebut dari 70 juta rakyat Indonesia yang berhak memilih hanya

63.998.344 pemilih yang menggunakan haknya. Asas yang dipakai

sama dengan pemilihan umum 1971 yaitu asas langsung, umum, bebas

18 Ibid.

19 Mexsasai Indra, op.cit, h. 250.

20 Ibid.
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dan rahasia.21 Badan penyelenggara, kepanitiaan Pemilihan Umum,

sistem dan pemilih juga sama dengan Pemilihan Umum tahun 1971.22

Dalam pemilihan umum tahun 1977 partai-partai politik digabung

menjadi dua partai besar yaitu partai-partai Kristen seperti Parkindo dan

partai Katholik ditambah dengan PNI, Murba, dan IPKI menjadi partai

Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan kumpulan partai-partai Islam

seperti NU, Parmusi, PSII, Perti, menjadi Partai Persatuan

Pembangunan (PPP).23

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu

sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih

sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya

pemerintah dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai

dengan membuat Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai

Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan

Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan

satu Golongan Karya atau Golkar.24

Hasilnya dari pelaksanaan Pemilu-pemilu tersebut tidak mengalami

perubahan, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI

21 Friska Friyanti, op.cit, h. 70-71.

22Mexsasai Indra, op.cit, h. 251.

23 Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009),
cet.ke-5, h. 101.

24 Muhammad Aziz Hakim, op.cit, h. 42.
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berada pada posisi setelahnya. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang

sejak Pemilu 1971.25

3. Pemilu Tahun 1982

Pemilihan Umum tahun 1982, di bawah Konstitusi UUD 1945.

Landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu keempat ini diperkuat

dengat Tap MPR Nomor VII/MPR/1978. Mekanisme

penyelenggaraannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1980 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1975 tentang partai politik dan golongan karya. Badan penyelenggara

dan kepanitiaan pemilihan umum, sistem, asas dan pemilih adalah sama

dengan pemilu Tahun 1977. Organisasi Pemilu adalah dua partai politik

(PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya.26

Dalam Pemilihan Umum tahun 1982 tidak banyak perbedaan yang

menyolok dibanding Pemilu tahun 1977 sebelumnya, hanya saja dalam

Pemilu 1987 para peserta pemilihan umum (kontestan) yang selama ini

mempunyai ciri-ciri seperti : 1) Ciri keislaman dan ideologi Islam bagi

Persatuan Pembangunan. 2) Ciri demokrasi, kebangsaan (nasionalisme)

bagi Partai Demokrasi Indonesia. 3) Ciri kekaryaan dan keadilan sosial

bagi Golongan Karya, ditetapkan agar hanya mempergunakan satu-

satunya asas yaitu Pancasila. Dengan demikian perlombaan pengaruh

25 Ibid.

26 Mexsasai Indra, op.cit, h. 252.
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antar para kontestan dalam setiap pemilihan umum, adalah hanya pada

program kerja masing-masing saja.27

4. Pemilu Tahun 1987

Pemilihan Umum tahun 1987 di bawah Konstitusi UUD 1945.

Landasan hukum penyelenggara Pemilu kelima ini diperkuat dengan

Tap MPR Nomor II/MPR/1983 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1983

tentang Pemilihan Umum. Mekanisme penyelenggaraannya diatur

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR/DPR/DPRD serta UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang

Partai Politik dan Golongan Karya.

Badan penyelenggara, kepanitiaan pemilu, panitia, pengawas,

sistem, asas dan pemilih adalah sama dengan pemilu tahun 1982.

Organisasi pemilu adalah dua partai politik (PPP dan PDI) dan

Golongan Karya.28

Pada pemilu 1987 ini jumlah anggota MPR sebanyak 1000 orang

yang terdiri atas DPR 500 orang, yang berasal dari pemilu 400 orang

dan diangkat 100 orang, utusan daerah 147 orang, utusan golongan

253.29

27 Inu Kencana Syafiie, op.cit, h. 101.

28 Mexsasai Indra, op.cit, h. 252.

29 Friska Friyanti, op.cit, h. 122.
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5. Pemilu Tahun 1992

Pemilihan Umum tahun 1992 di bawah Konstitusi UUD 1945.

Landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu diperkuat dengan Tap

MPR Nomor II dan III/MPR/1988 tentang Pemilu. Praktis seluruh

mekanisme penyelenggaraan dan hasilnya merupakan pengulangan dari

Pemilu sebelumnya, yaitu kemenangan mayoritas tunggal Golongan

Karya.30

6. Pemilu Tahun 1997

Pemilihan Umum tahun 1997 di bawah Konstitusi UUD 1945.

Landasan hukum pemilu ketujuh diperkuat dengan Tap MPR Nomor

II/MPR/1993. Praktis seluruh mekanisme penyelenggaraan dan hasilnya

merupakan dari pemilu sebelumnya, yaitu kemenangan mayoritas

tunggal Golongan Karya.

Pada pemilihan umum 1997, Presiden Soeharto mencanangkan

perubahan jumlah kursi ABRI di DPR yang diangkat dari 100 kursi

menjadi 75 kursi dari 500 jumlah anggota DPR. Akan tetapi kebijakan itu

bukan merupakan isyarat demokrasi yang didambakan masyarakat,

melainkan hanya kamuflase dari rekayasa politik status quo.

Pemerintahan hasil Pemilu 1997 tidak berumur sampai 5 tahun

karena terjadi aksi reformasi dari seluruh lapisan masyarakat yang

berhasil menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tanggal 21

Maret 1998 Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri dan

30 Mexsasai Indra, op.cit, h. 253.
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mengangkat Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden karena

gejolak sosial yang tak terbendung.31

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi pelaksanaan hak-hak pilih yang tercermin dalam

pemilihan umum terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pemilu tahun 1999,

pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014.

1. Pemilu Tahun 1999

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi

kepresidenan pada 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang

baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu

1997 segera diganti. Pada akhirnya, Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni

1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Salah satu alasan segera

diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau

kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena

pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk

Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian

dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan

hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai

masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa

31 Ibid.
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jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu

kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi

sebelumnya.32

Landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu 7 Juni 1999 ini

adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum serta

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR/DPR/DPRD yang diharapkan akan mengembalikan bangsa

Indonesia kembali ke jalur demokrasi, setelah 32 tahun terkekang dalam

kekuasaan diktator Orde Baru.

Pemilihan Umum 1999 memiliki ciri-ciri demokratisasi dan

liberalisasi politik yang menonjol ditandai dengan kebebasan politik

yang tercermin dalam Pemilihan Umum multipartai yang diikuti 48

partai. Ini adalah Pemilihan Umum multipartai yang ketiga setelah

Pemilihan Umum multipartai pada tahun 1955 dan tahun 1971. Pada

pemilu kali ini ABRI dan birokrasi berusaha menempatkan dirinya

sebagai aparat keamanan dan pelayan publik yang netral.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum menyatakan bahwa, adapun badan pelaksana

pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana

32 Muhammad Aziz Hakim, op.cit, h. 47-48.
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keanggotaannya berasal dari perwakilan masing-masing partai yang

ikut dalam konteks pemilu yang bersifat independen.33

2. Pemilu Pada Tahun 2004

Pada Pemilu 2004 akan diperkenalkan tiga sistem pemilu baru di

Indonesia, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk

pemilu DPR dan DPRD, sistem pemilu untuk anggota DPD (Dewan

Perwakilan Daerah), dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

secara langsung.

Syarat Parpol Peserta Pemilu 2004, tidak semua parpol yang

terdaftar dan lolos verifikasi oleh Departemen Kehakiman dan HAM

langsung dapat mengikuti Pemilu 2004. UU No.12/2003 menetapkan

aturan dan persyaratan bagi parpol untuk dapat menjadi peserta Pemilu

2004. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Diakui keberadaannya sesuai dengan UU No. 31/2002 tentang partai

politik.

2. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh

provinsi.

3. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah

kabupaten/kota di provinsi .

4. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-

kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan

33 Mexsasai Indra, op.cit, h. 254.



28

partai politik seperti di atas yang dibuktikan dengan kartu tanda

anggota parpol.

5. Pengurus harus memiliki kantor tetap.

KPU memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap

prasyarat di atas sebelum meloloskan parpol menjadi peserta pemilu.34

Kemudian dalam Pasal 18 (i) dan Pasal 18 (k) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Legislatif menyatakan

bahwa, adapun salah satu syarat keanggotaan dari Komisi Pemilihan

Umum sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah :

(i) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

(k) Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan

jabatan fungsional dalam jabatan negeri.

Dengan demikian dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 telah

mensyaratkan bahwa badan penyelenggara pemilihan umum adalah

benar-benar berasal dari orang-orang yang non-partisan dan bukan dari

perwakilan masing-masing partai yang sebagaimana telah disyaratkan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum.35

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang pertamakalinya juga

memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) secara langsung

yang menerapkan sistem distrik, yaitu masing-masing provinsi diwakili

34 Muhammad Aziz Hakim, op.cit, h. 54-55.

35 Mexsasai Indra, op.cit, h. 255.
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oleh 4 orang wakilnya di DPD.36 Berdasarkan amandemen UUD 1945,

maka DPD adalah bagian dari MPR-RI yang akan menjadi suatu

Parlemen yang bersifat bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD.

Posisi DPD akan menggantikan anggota MPR dari Utusan Golongan

dan Fraksi TNI/Polri yang selama ini diangkat dan tidak dipilih melalui

Pemilu.37

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung disahkan

melalui amandemen terhadap Pasal 6 UUD 1945 yang terjadi pada

tahun 2001 dan 2002.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan amandemen tersebut adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat.

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol

atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

c. Mekanisme pemilihan dan penghitungan suara dalam Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden.

d. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan

suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan

sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan

Wakil Presiden.

36 Ibid.

37 Muhammad Aziz Hakim, op.cit, h. 56.
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e. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

terpilih dalam pemilu presiden putaran pertama, maka dua pasangan

calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan

Wakil Presiden.38

3. Pemilu Pada Tahun 2009

Pelaksanaan Pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan pemilu 2004,

yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk pemilu

DPR dan DPRD, sistem distrik berwakil banyak untuk anggota DPD

(Dewan Perwakilan Daerah), dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden secara langsung.39

Pemilihan Umum Tahun 2009 diikuti oleh 34 partai politik

termasuk di dalamnya sejumlah partai politik lokal di Aceh. Pada

pemilu tahun 2009 ini pertama kali diperkenalkan sistem Parliamentari

Threshold, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 202 UU No. 10 Tahun

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu

Legislatif) yang menyebutkan, “Partai Politik peserta pemilu harus

memenuhi ambang batas perolehan sekurang-kurangnya 2,5% (dua

38 Ibid, h. 57.

39 Ibid.
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koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk

diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”.40

4. Pemilu Pada Tahun 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada

tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif

dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih

Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2014 memakai e-voting dengan harapan menerapkan

sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari

penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara

nasional.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa

disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014

untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD

Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.41

40 Mexsasai Indra, op.cit, h. 257.

41 Direktori Penyelenggaraan Pemilu, “Pemilihan Umum Republik Indonesia”, artikel
diakses pada 14 Juni 2015 dari http://kepustakaan-
presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&
search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli

2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa

bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung

ketiga di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat

maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang

yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU

Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat

mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di

Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah

memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.  Pemilihan umum

ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan

memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo

Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai

dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil

Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan

Susilo Bambang Yudhoyono.42

42 Wikipedia, “Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014”, artikel diakses pada 14 Juni
2015 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014.


