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PendahuluanPendahuluan

Demokratisasi di Indonesia 1999-2010:        

Era Keterbukaan Politik

◦ Pengenalan sistem multi partai, kebebasan 
berserikat (1999)

◦ Penyelenggara Pemilu Independen (KPU, KPU 
Daerah)

◦ Pemilu presiden langsung (2004)

◦ Pilkada langsung (2005)



LanjutanLanjutan

• 12 tahun menjalani era reformasi, dimana 
posisi Indonesia sekarang?

• Mengapa demokrasi prosedural masih 
dominan?

• Mengapa bangsa kita masih tampak bimbang 
dalam melaksanakan demokrasi?



Beberapa Permasalahan PentingBeberapa Permasalahan Penting

� Konstruksi Sistem Politik Indonesia
◦ Indonesia menganut sistem presidensiil, tapi 
prakteknya masih melembagakan kerancuan 
pilihan antara sistem presidensiil dan sistem 
parlementer, sehingga menghasilkan tata 
kelola pemerintahan yang tidak efektif.

◦ Paket UU Politik (Parpol, Pemilu, Parlemen) 
yang berlaku saat ini belum mendukung 
terwujudnya sistem pemerintahan presidensiil 
yang kuat dan efektif.



LanjutanLanjutan
◦ Sistem perwakilan, sistem dan proses pemilu 
(legislatif dan presiden) dan sistem kepartaian 
belum menunjang realisasi sistem presidensiil.

◦ Implikasinya adalah sulit melahirkan 
kepemimpinan yang demokratis, kuat dan 
efektif krn tdk didukung oleh pemerintahan 
yang konsisten dan mantap.

◦ Sistem rekrutmen anggota calon anggota 
DPR/DPRD oleh parpol belum profesional 
dan sangat top down dan bias gender.



lanjutanlanjutan

� Banyaknya parpol peserta pemilu 
mempersulit munculnya partai yang 
mampu menguasai mayoritas di 
DPR/DPRD. Hal ini membuat 
pemerintahan tidak stabil.

� Bagi KPU Daerah, ini juga memberikan 
dampak kerumitan tersendiri yang harus 
dihadapi.



Demokrasi substansial:Demokrasi substansial:

proses dan mekanismeproses dan mekanisme

◦ Partispasi: pemilih yang kritis, tidak ada diskriminasi 
bagi pemilih, tidak ada partisipasi semu karena 
mobilisasi dan vote buying;

◦ Kompetisi: kualitas kompetisi jurdil, peluang yg 
sama bagi semua warga yang dipilih;

◦ Civil liberties: tidak ada pembajakan hak-hak politik 
warga oleh elite;

◦ Hasil akhir pemilu (terpilihnya kepala negara & 
wakil kepala negara).



Demokrasi substansial: pelembagaan Demokrasi substansial: pelembagaan 

demokrasidemokrasi

◦ Proses politik dimaknai sebagai proses 
pendidikan politik bagi masyarakat secara 
utuh. 

◦ Memiliki relevansi nyata sebagai media 
artikulasi kepentingan masyarakat untuk 
mewujudkan harapan, keinginan dan 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

◦ Demokrasi substansial ditandai oleh proses-
proses politik yang riil dan tdk semu, hakiki 
dan mampu mewujudkan aspirasi rakyat.



LanjutanLanjutan

◦ Hasil akhir pemilu: peningkatan kualitas 
responsiveness dan pertanggungjawaban 
(accountability) kepala negara/kepala daerah 
kepada warga, mendekatkan pemerintah ke 
rakyat, meningkatkan pelayanan publik dan 
kesejahteraan rakyat.



LanjutanLanjutan

◦ Pemilu diperlukan bukan hanya sekadar 
pembeda antara rezim otoritarian dan 
demokrasi, tapi pemilu sebagai sarana bagi 
suksesi kepemimpinan yang memiliki 
integritas, kapasitas, kredibilitas, akuntabilitas 
dan mampu menyelesaikan  masalah yang 
dihadapi bangsa saat ini dan menjanjikan 
perubahan.  



RealitanyaRealitanya

� Perubahan politik sejak 1998 hanya 
berdampak pada pergeseran konteksnya saja.

� Proses dominasi elite orde baru dan 
kelompok oligarki tak hanya mencakup 
politik dan ekonomi , tapi juga merambah ke 
civil society.

� Untuk menjaga pola tersebut digunakan 
intrumen partai politik, pemilu dan 
parlemen.



LanjutanLanjutan

� Terjadi metamorfosa, dari penggunaan 
intrumen otoritas sentral negara ke 
parpol, pemilu dan parlemen.

� Proses transisi ditandai oleh minimnya 
perilaku demokratis, baik di tataran 
penyelenggara negara maupun 
masyararkat.

� Kamuflase yang mengatasnamakan 
demokrasi dan good governance. 



LanjutanLanjutan

� Kamuflase tersebut dapat ditemui dalam 
fenomena oligarki yang tak terkendali dan 
pemerintahan yang konspiratif.

� Oligarki yang tak terkendali tersebut 
merujuk pada elite-elite yang makin liar 
dalam menapakkan jejak kekuasaannya.

� Kombinasi antara demokrasi populer dan 
desentralisasi yang masih terbaca sebagai 
sebuah proses administrasi yg 
menyebabkan



Lanjutan Lanjutan 

terjadinya kompetisi yang bebas antarpara 
elite lokal dalam mengendalikan negara. 

� Pluralitas kepentingan dalam masyarakat 
(ideologis, kultural, ekonomi-politik) 
teraktualisasi secara bersamaan dalam ranah 
publik. 



LanjutanLanjutan

� Karena itu kualitas demokrasi harus 
dibangun melalui mekanisme konsensus 
kolektif di mana rakyat harus dilibatkan 
dalam setiap proses politik tanpa 
diskriminasi.

� Masalahnya, bagaimana menata demokrasi 
massa menuju tertib politik? 



Posisi dan Peran KPU DaerahPosisi dan Peran KPU Daerah

� Sebagai penyelenggara pemilu/pemilu 
kada, KPU Daerah harus independen, 
netral dan tidak boleh partisan.

� Independensi KPU Daerah sangat 
diperlukan untuk menyukseskan dan 
menciptakan pemilu yang berkualitas.

� Karena sukses tidaknya pemilu/pemilu 
kada akan sangat tergantung pada 
profesional tidaknya KPU/KPU Daerah. 



LanjutanLanjutan

� Mempertimbangkan peliknya peraturan dalam 
pemilu dan partai politik serta minimnya 
tanggungjawab bersama yang seharusnya dipikul 
partai, mensyaratkan penguatan peran dan 
profesionalitas KPU/KPU Daerah.

� KPU Daerah tak hanya dituntut memahami 
materi paket UU Politik (Pemilu, Peraturan 
Pemilu Kada, Parpol) tapi juga memahami secara 
komprehensif masalah yang berkaitan dengan 
teknis pelaksanaan dan administrasi kepemiluan.   



LanjutanLanjutan

� Sebagai penyelenggara pemilu, KPU 
Daerah menjadi garda depan yang karena 
tupoksinya harus berhadapan langsung 
dengan pemerintah, partai politik dan 
masyarakat. 

� Tupoksi tersebut merupakan tugas dan 
kewajiban yang mesti dilaksanakan secara 
profesional dan sangat memadai supaya 
hasilnya memuaskan.  



LanjutanLanjutan

� Dengan tugas dan fungsi KPU Daerah 
sebagaimana tersebut di atas, 
mensyaratkan SDM dan institusi KPU 
Daerah siap melaksanakan pemilu.

� Kesiapan tersebut sangat dibutuhkan agar 
Indonesia tidak senantiasa melakukan 
kesalahan yang sama setiap pemilu dan 
pemilu kada.  



Agenda KPU Daerah ke DepanAgenda KPU Daerah ke Depan

� Diperlukan kesiapan yang utuh KPU Daerah 
dalam melaksanakan Pemilu Kada 2010.

� KPU Daerah perlu mengantisipasi proses 
transisi yang terjadi dalam konteks revisi UU 
Pilkada seiring dengan proses revisi UU Pemda 
(UU32/2004).

� KPU Daerah perlu bersinergi dengan institusi-
institusi terkait untuk memaksimalkan 
kinerjanya.



Terimakasih

Semoga bermanfaat

Jakarta, 9 April 2010


