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PEMILIHAN UMUM SERENTAK 

DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. 

 

EFISIENSI DEMOKRASI 

1. Pemilihan Serentak 

 Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan 

pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019, akan dilakukan secara serentak. Timbul pertanyaan, 

apakah skema pemilihan calon anggota lembaga perwakilan rakyat nantinya akan tetap seperti 

sekarang, yaitu mencakup calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan 

Kota? Kalau demikian, mengapa para kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak 

sekaligus dipilih saja secara bersamaan juga dengan pemilihan umum nasional tersebut? Untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai salah satu pilihan, mungkin saja dikembangkan 

pandangan bahwa pemilihan umum itu benar-benar dilakukan serentak untuk semua pejabat yang 

hendak dipilih secara langsung agar agenda pemilihan umum benar-benar dapat diselenggarakan 

sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia dipilih secara serentak melalui satu waktu pemilihan 

umum nasional. Jika pemilihan nasional yang bersifat total itu dipandang tidak realistis, maka 

tersedia pilihan kedua, yaitu dapat diusulkan dilakukannya pemilihan yang bertingkat. Pemilihan 

umum dilakukan dalam tiga tingkatan yang masing-masing dimaksudkan untuk memilih pejabat 

eksekutif dan legislatif setempat, yaitu (i) pemilihan umum pusat untuk memilih Presiden/Wakil 

Presiden, Anggota DPR, dan anggota DPD; (ii) pemilihan umum provinsi untuk memilih Gubernur dan 

anggota DPRD Provinsi; dan (iii) pemilihan umum kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan anggota 

DPRD Kabupaten serta Walikota dan anggota DPRD Kota, yang dilakukan serentak di tingkat 

pemerintahan masing-masing sesuai dengan jadwal kenegaraan yang ditetapkan. 

 Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara 

serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan. 

Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui ‘political 

separation’ (decoupled) antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling 

imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri 

dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera 

menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem ‘decoupling’ 

ini potensi terjadinya gejala ‘divided government’ atau ‘split-government’ sebagai akibat kepala 

pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah 

diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat 

saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem ‘impeachment’ hanya dapat 

diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) 

untuk menjaga iklim dan dinamika “public policy debate” di parlemen. Harus dimungkinkan anggota 
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partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan 

kebijakan “party recall’ harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan “constituent recall”. 

 Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai 

tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. Ini harus dijadikan 

agenda utama pasca terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2014, sehingga periode 2014-2019 

benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan 

sistem pemerintahan presidentil.  

2. Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah 

UUD 1945 tidak menentukan adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, ataupun Wakil 

Walikota. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menentukan adanya jabatan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. Berbeda dengan jabatan wakil kepala daerah, UUD 1945 menentukan secara eksplisit 

adanya jabatan Wakil Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yaitu 

“Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam UUD, 

kedudukan pemerintahan daerah itu sangatlah penting. Tidak ada undang-undang dasar negara 

mana pun di dunia yang tidak mengatur hal-hal penting yang berkenaan dengan pemerintahan 

daerah atau pemerintahan negara-negara bagian secara eksplisit. Karena itu, sekiranya jabatan wakil 

kepala daerah itu memang dinilai demikian pentingnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

sudah seharusnya hal itu dimuat dengan jelas dalam Pasal 18 UUD 1945. 

Namun demikian, nyatanya jabatan wakil kepala daerah itu sama sekali tidak disinggung, 

dan bahkan tidak pernah disinggung ketika perubahan materi Bab VI tentang Pemerintahan Daerah 

dibahas dalam sidang-sidang Panitia Adhoc untuk Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 

Karena itu, ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada tahun 

2004, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid menyatakan bahwa jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 

Walikota itu inkonstitusional dan merupakan jabatan ‘haram’. Sebagai pejabat yang dipilih langsung 

oleh rakyat, memang idealnya, jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu diatur 

eksplisit dalam UUD 1945. Jika tidak, berarti jabatan itu memang tidak diperlukan, dan tidak perlu 

diadakan dengan undang-undang. Di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, Gubernur  sebagai 

pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat (elected official), juga tidak memiliki wakil yang sama-sama 

dipilih. Kebutuhan teknis akan adanya wakil, dipenuhi dengan cara pengangkatan wakil gubernur 

yang disebut ‘Leutenant Governor’ (Deputy atau Vice Governor) sebagai ‘orang kedua’ dalam 

kekuasaan pemerintahan negara bagian, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan 

istilah Wakil Gubernur juga. Tetapi jabatan Wakil Gubernur ini tidak diisi melalui pemilihan umum 

(election), melainkan melalui pengangkatan (appointment) atas usul Gubernur. 

Sekarang, sesudah kita menjalankan praktik berpemerintahan daerah dengan jabatan wakil 

kepala daerah yang sama-sama dipilih dalam satu paket pencalonan dengan kepala daerah sejak 

tahun 2004, banyak sekali pengalaman buruk yang terjadi. Oleh karena masyarakat Indonesia sangat 

majemuk, dan kemajemukannya sangat tersegmentasi dan terfragmentasi, sistem multi-partai yang 

dianut menambahkan rumit permasalahan yang tercermin dalam kenyataan tidak pernah dan -- 

sangat mungkin -- tidak akan pernah muncul partai politik mayoritas tunggal (absolute majority) 

yang diperlukan untuk menjamin stabilitas politik. Pimpinan pemerintahan daerah pada umumnya 

merupakan hasil negosiasi politik dan ‘persekongkolan politik’ antar partai, sehingga mayoritas 

pasangan pimpinan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir selalu 

pecah kongsi di tengah jalan, baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Dalam sistem 

pemerintahan presidentil selalu diidealkan bahwa kepemimpinan negara harus utuh di bawah 

kepemimpinan Presiden, tidak boleh ada ‘matahari kembar’. Demikian pula yang diidealkan untuk 



3 
 

kepemimpinan pemerintahan daerah.  Bahkan karena itu jugalah maka dalam UUD 1945 tidak 

diadakan sama sekali jabatan wakil kepala daerah, yang sekiranya hal itu memang penting, pastilah 

penting ditegaskan secara eksplisit adanya dalam undang-undang dasar, seperti adanya jabatan 

Wakil Presiden yang dirumuskan dalam Pasal  4 ayat (2) UUD 1945. 

 

RESTRUKTURISASI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 

 Lembaga perwakilan rakyat Indonesia dewasa ini, ditinjau dari segi manajemen pelaksanaan 

fungsi pokoknya dapat dikatakan tidak efisien dan cenderung menghambat roda pemerintahan dan 

jalannya pembangunan daripada menjadi pengimbang yang positif dan produktif terhadap kekuatan 

pemerintahan. Perbedaan aksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap 

pemerintahan di pusat dan di daerah bukan terjadi karena perbedaan visi untuk kepentingan rakyat, 

atau pertarungan ide untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan hanya karena pertimbangan 

perbedaan kepentingan semata antar partai pemerintah versus partai non-pemerintah, dan bahkan 

antar partai politik dengan partai politik lain sesuai dengan kepentingan yang sesaat, atau bahkan 

antar individu-individu dalam berbagai partai dengan individu-individu lain secara lintas partai.  

 Pemerintahan kita menganut sistem presidentil, padahal masyarakat kita sangat majemuk 

dan bersifat ‘fragmented’ dan ‘segemented’2, sehingga ketika sistem multi partai diterapkan, 

hasilnya tidak 1 partai politik pun yang berada dalam posisi dominan. Dalam keadaan demikian, 

sudah pasti diperlukan sistem koalisi seperti yang lazim dikenal dalam sistem pemerintahan 

parlementer, sehingga banyak sarjana yang kurang mengikuti perkembangan praktik di dunia 

mengira bahwa sistem koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Koalisi dalam sistem 

presidentil seperti pengalaman di Indonesia dan di beberapa negara Amerika Latin adalah kenyataan 

yang tidak mungkin dihindari. Karena itu, perlu dipikirkan mengenai konstruksi dan postur ideal dari 

koalisi dalam sistem presidentil seperti di negara kita ini agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam 

pelbagai kesempatan, termasuk dalam rangka pembahasan draf rancangan Perubahan UUD 1945, 

ide ini sudah beberapa kali saya usulkan3. 

 Menurut pendapat saya, sebaiknya, solusi pengelolaan koalisi gabungan antar partai politik 

pemerintahan, hendaknya tidak dilembagakan secara tidak resmi di luar struktur kenegaraan, 

melainkan dikonstruksikan terlembaga dalam struktur partemen dengan sistem 2 barisan atau 2 

‘front’ di Senayan dan di seluruh Indonesia. Kedua barisan itu harus tercermin pula dalam struktur 

kepemimpinan DPR dan DPRD. Pimpinan dewan dan juga komisi-komisi serta alat-alat kelengkapan 

lainnya cukup dipimpin oleh 2 orang, yang mencerminkan kedua barisan. Jabatan ketua dipegang 

oleh perwakilan mayoritas, sedangkan wakil ketua dipegang oleh perwakilan minoritas. 

Pelembagaan koalisi permanen dengan 2 barisan itu akan menjamin stabilitas pemerintahan, dan 

menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga perwakilan rakyat sendiri, 

sehingga proses penguatan kelembagaan parlemen dan sistem politik Indonesia dalam jangka 

panjang dapat dibangun secara terarah. 
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 Dengan struktur 2 barisan itu, koalisi dalam pemerintahan (kabinet) terhubung langsung 

dengan dukungan gabungan partai politik pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat yang terstruktur 

untuk 5 tahun, dengan kebebasan tiap individu anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan 

rakyat. Karena itu, ada kemungkinan jumlah kursi partpol pemerintah di DPR  tidak perlu dipaksakan 

harus mayoritas, tokh dinamika pengelompokan suara anggota DPR akan tergantung secara dinamis 

dengan substansi ide kebijakan yang hendak diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Bisa saja, 

parpol pemerintah lebih sedikit jumlah kursinya tetapi pertarungan gagasan untuk kepentingan 

rakyat dapat melibatkan deliberasi di ruang publik yang lebih luas melalui media massa.  Tokh dalam 

sistem presidentil, antara DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan. 

Seperti dikemukakan di atas, sistem ‘impeachment’ juga dibatasi hanya dapat diterapkan 

dengan persyaratan adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik. Untuk menjaga iklim dan 

dinamika “public debate”, hak konstitusional setiap anggota parlemen dari semua partai politik 

untuk berbeda pendapat dengan partainya sendiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, 

harus dijamin dengan meniadakan kebijakan “party recall’ dan menggantinya dengan kebijakan 

“constituent recall”. Dengan demikian, pengelompokan pendapat di antara para anggota DPR tidak 

semata-mata didasarkan atas penghelompokan kekuatan politik partai atau ‘komplotan politik’ antar 

partai, tetapi didasarkan atas kepentingan rakyat yang lebih luas. 

Struktur 2 barisan di lembaga perwakilan rakyat di pusat dan di daerah tentu berbeda. 

Pemerintahan daerah tidak memiliki susunan kabinet, seperti halnya pemerintahan pusat. Karena 

tidak diperlukan adanya koalisi, kecuali hanya untuk kepentingan mengusung pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang dalam makalah ini diusulkan ditiadakan. Karena itu, jika pemilu 

serentak juga diterapkan untuk tingkatan di masing-masing daerah, maka tidak akan ada lagi 

kebutuhan untuk mengadakan koalisi antar partai politik di daerah. 

Namun restrukturisasi kelembagaan lembaga perwakilan rakyat, baik DPR maupun DPRD 

dapat dilakukan tidak hanya berkenaan dengan jabatan kepemimpinan, tetapi juga pengelompokan 

komisi-komisi. Agar kelembagaan parlemen benar-benar berfungsi sesuai dengan 3 fungsinya, maka 

struktur  DPR dan DPRD perlu disederhanakan menjadi 3 komisi dengan sub-sub komisi. Keputusan 

cukup diambil dalam pleno komisi, sedangkan paripurna DPR dan DPRD dibatasi hanya untuk 

kepentingan seremonial saja, atau untuk pengambilan keputusan yang bersifat pro-forma. Dengan 

demikian tugas pokok lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan dengan fokus, efektif, dan 

terarah untuk legislasi, pengawasan, dan penganggaran saja. 

Fungsi legislasi harus diarahkan untuk kepentingan penataan dan pembaharuan kebijakan. 

Fungsi pengawasan diarahkan untuk mengefektifkan 3 jenis pengawasan, yaitu (i) pengawasan 

terhadap penjabaran lebih lanjut ketentuan UU melalui peraturan-peraturan pelaksanaannya (from 

legislative acts to executive acts), (ii) pengawasan mengenai pelaksanaan tindak lanjut kebijakan 

yang sudah ditetapkan (from legislative acts to executive actions), dan (iii) pengawasan terhadap 

pelaksanaan program yang sudah disusun dengan dungan anggaran (from legislative acts to 

executive programs). Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi anggaran. Fungsi terakhir ini jangan 

hanya dilihat dari segi alokasi dananya saja. Fungsi anggaran harus dipahami mencakup kegiatan 

perencanaan program pembangunan, penganggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, 

pemeriksaan keuangan oleh BPK yang mesti melaporkan hasilnya kepada DPR dan DPRD sesuai 

dengan kewenangannya, serta evaluasi hasil pemeriksaan BPK untuk penganggaran tahun 

berikutnya. 
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PENGUATAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK 

 Periode 2014-2019 juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pelembagaan partai politik 

dalam jangka panjang. Dengan kemajemukan yang bersifat ‘segmented’ dan bahkan ‘fragmented’ 

(segmented and fragmaneted pluralism), apapun kebijakan ‘treshold’ yang diterapkan untuk maksud 

penyerdehanaan jumlah partai politik secara alamiah,  dalam jangka panjang jumlah partai politik di 

Indonesia tidak akan pernah berhasil diciutkan menjadi 2 partai politik dominan seperti di Amerika 

Serikat. Karena itu, kita harus siap untuk menerima kenyataan hidup dengan jumlah partai politik 

yang banyak dan tidak ada yang dominan seperti yang tercermin dalam hasil pemilu legislatif 2014 

sekarang. 

 Paradigma berpikir kita jangan lagi mempermasalahan soal kuantitas jumlah partai politik. 

Yang harus dipikirkan justru persoalan kualitas partai politik, meskipun jumlahnya banyak. Karena 

itu, pelembagaan dan penguatan kelembagaan partai politik harus dijadikan tujuan utama, meskipun 

– sekali lagi – dengan tidak berasumsi bahwa soal kuantitas itu merupakan masalah. Di atas sudah 

saya usulkan, pertama, pada tingkat puncaknya, struktur DPRnya yang kita sederhana menjadi terdiri 

atas 2 barisan partai pemerintah dan partai non-pemerintah. Kedua, agar partai politik secara moral 

absah untuk hidup dalam sistem demokrasi dalam tataran bernegara, maka iklim dan sistem 

demokrasi internal partai politik juga harus ditumbuhkan dengan paksaan undang-undang. Harus 

ada pengaturan mengenai pembatasan terhadap orang yang mempunyai pertalian darah untuk 

duduk dalam kepengurusan pada periode yang sama dan di tingkatan kepengurusan yang sama. 

 Orang yang mempunyai pertalian darah dengan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, 

atau Walikota juga sebaiknya dibatasi atau dilarang untuk mencalonkan diri atau diusulkan menjadi 

calon Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota periode  berikutnya, sehingga tidak 

terjadi peralihan jabatan dari antara orang yang bertalian darah. Demikian pula orang yang 

mempunyai hubungan darah itu sudah semestinya dibatasi tidak boleh mencalonkan diri atau 

dicalonkan untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah selama kerabatnya masih menduduki 

jabatan pada tingkat atasan. Misalnya, kerabat Gubernur tidak diperbolehkan menjadi calon Bupati 

atau Walikota selama Gubernur masih menduduki jabatannya. Anak Presiden tidak boleh menjadi 

calon Gubernur selama Presiden masih menduduki jabatannya. 

 Untuk menjamin kaderisasi dan pembinaan kader untuk regenerasi kepemimpinan partai 

politik, sebaiknya ada pengaturan mengenai persyaratan menjadi pengurus pada tingkat atas 

pengalaman minimal 5 tahun sebagai pengurus pada tingkat bawahan. Jika struktur kepengurusan 

partai politik terdiri atas 4 tingkat, maka seorang calon Ketua Umum dipersyaratkan minimal sudah 

20 tahun menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian pembinaan partai 

politik dalam jangka panjang akan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari ‘kutu-

loncat’ yang menumbuhsuburkan budaya politik transaksional dan pragmatis. 

 Di samping itu, khusus mengenai pendanaan bagi partai politik, perlu dipikirkan mengenai 

dukungan sumber-sumber resmi yang dapat mencegah partai politik dari praktik-praktik mencari 

dana secara tidak sah dan yang menyebabkan konflik kepentingan. Sumber dana bagi partai politik 

perlu diatur dengan jelas dari sumber (i) APBN dan APBD, (ii) Sumbangan perusahaan dari dana 

‘corporate social responsibility’ (CSR) menurut ketentuan UU tentang Perseroan terbatas yang usul 

disebut sebagai ‘Corporate Political Responsibility’ (CPR), (iii) Iuran anggota partai politik, (iv) 

sumbangan tidak mengikat dalam jumlah tertentu dari perorangan, (v) sumbangan tidak mengikat 

dalam jumlah tertentu dari organisasi atau badan hukum, dan (vi) jatah wajib jam tayang frekwensi 

radio dan televisi dalam jumlah yang sama bagi setiap partai politik. 
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 Kebijakan lain yang terkait dengan kepentingan memperkuat kelembagaan partai politik 

adalah sistem suara terbanyak dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai ide yang terlepas 

dari realitas politik dan realitas kelembagaan politik yang mendukung sistem suara terbanyak itu, 

dapat dinilai sangat baik dan ideal karena berisi nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan universal 

yang sangat mulia. Akan tetapi, dalam konteks pelembagaannya di Indonesia dewasa ini – dari hasil 

evaluasi pemilu 2009 dan 2014 – sistem ini membawa mudarat lebih banyak daripada manfaat. 

Tingkat perkembangan ekonomi dan sosial, serta konfigurasi kelembagaan sosial, ekonomi, dan 

politik dalam masyarakat tidak cocok untuk menerima ide yang hanya baik di atas kertas. Para calon 

anggota DPR dan DPRD serta perorangan calon anggota DPD, bertindak dan berjuang secara sendiri-

sendiri dan bilamana mungkin dengan segala cara sebagai pemain dalam pertarungan politik riel di 

lapangan. Hal ini di satu pihak menimbulkan dampak demoralisasi yang luas di seluruh Indonesia, 

dan di pihak lain tidak membantu proses penguatan kelembagaan partai-partai politik yang oleh 

Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 disebut sebagai peserta pemilihan umum, di samping perseorangan 

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat 

(4) UUD 1945. Karena itu, untuk mengatasi dampak buruknya terhadap budaya dan perilaku politik 

nasional dan upaya penguatan pelembagaan partai politik di masa depan, sistem suara terbanyak ini 

perlu didiskusikan ulang penerapannya dalam realitas politik nasional. 

 

NETRALITAS MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK: Macro Quadru Politica  

 Sehubungan dengan frekwensi radio dan televisi, dapat dikatakan bahwa keduanya – 

terutama media televisi – mempunyai peranan yang sangat menentukan pembentukan persepsi dan 

opini publik dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itulah, frekwensi radio dan televisi 

dipandang sebagai ‘public good’, bukan hak milik pribadi para pengusaha televisi dan radio. Begitu 

juga frekwensi internet, juga harus dipahami sebagai milik publik, bukan milik pengusaha pemilik 

sistem dan programnya. Oleh sebab itu, partai politik sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat, 

mempunyai hak untuk menggunakan frekwensi terutama radio dan televisi untuk kepentingan 

rakyat. Penggunaannya bagi kepentingan umum, dalam hal ini oleh partai politik, tidak dapat 

disetarakan dengan pemanfaatannya untuk tujuan komersial oleh perusahaan-perusahaan milik 

pribadi. Karena itu, jika terhadap korporasi UU tentang perseroan terbatas mewajibkan adanya CSR 

atau ‘Corporate Social Responsibility’, maka terhadap pengelolaan frekwensi radio dan televisi oleh 

perseroan juga perlu diwajibkan adanya apa yang saya namakan sebagai CPR atau “Corporate 

Political Responsibility” tersebut di atas. 

 Dewasa ini, media-media elektronik dan bahkan media sosial perlu mendapat perhatian 

yang khusus karena perannya yang semakin lama semakin besar dalam membangun kesadaran, 

persepsi, opini, dan sikap publik terhadap segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. 

Karena itu, para ahli sudah sejak pertengahan abad ke-20 mengembangkan pengertian yang secara 

luas menjadi semacam jargon, yaitu kebebasan pers (freedom of the press) sebagai “the fourth 

estate of democracy”. Dalam sistem demokrasi, orang biasa berpikir dalam paradigma Montesquieu 

yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan tumbuh dan 

berkembang pesatnya pers dan kebebasan pers dalam sejarah, para ahli menambahkannya menjadi 

cabang kekuasaan keempat, sehingga doktrin ‘trias politica’ berubah menjadi ‘quadru politica’. 

 Akan tetapi, ‘quadru politica’ dimaksud hanya dilihat dalam kaitannya sebagai kelanjutan 

gagasan Montesquieu tentang cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judisial. Sekarang, 

pandangan Montesquieu mengenai ketiga cabang eksekutif, legislatif, dan judisial ini sudah jauh 

berbeda dalam kenyataannya di lapangan. Teori pemisahan kekuasaan ala Montesquieu sudah tidak 
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lagi mampu menjelaskan kenyataan yang sebenarnya yang terjadi di dunia praktik. Sekarang di 

seluruh dunia, sudah banyak sekali lembaga negara yang dibentuk dengan fungsi-fungsi yang bersifat 

campur aduk, meskipun paradigma garis besarnya tetap dapat dipergunakan untuk memudahkan 

kita memahami aneka fungsi kekuasaan yang melekat di dalam sistem kelembagaan negara pasca 

modern. 

 Menurut para ahli, dewasa ini, sistem kekuasaan berkembang makin tersebar, tidak saja di 

sekitar organisiasi negara dalam arti yang konvensional, tetapi sudah sangat jauh berbagi dengan 

institusi-institusi lain di luar negara. Sejak akhir abad ke-20, para ahli mengembangkan pengertian 

mengenai ‘trias politica’ baru yang disebut negara, masyarakat, dan pasar (state, civil society, and 

market) sebagai aktor yang berperan seimbang dalam kehidupan bersama. Karena pengertian 

negara dapat kita bedakan dalam dua tataran pengertian, yaitu negara dengan huruf kecil, dan 

Negara dengan huruf besar yang mencakup pengertian negara dengan huruf kecil, masyarakat civil 

atau masyarakat madani, dan pelaku pasar. Ketiganya sama-sama mempunyai peran yang seimbang 

tetapi harus dipisahkan satu dengan yang lain di bawah kepemimpinan Negara dengan huruf besar 

yang dipimpin oleh Kepala Negara. Artinya, seorang Kepala Negara, bukan hanya mempunyai 

kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dalam arti kepala negara dengan huruf kecial, tetapi juga 

harus memimpin masyarakat madani (civil society) dan bekerjanya mekanisme pasar (market) yang 

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 

 Oleh karena itu, doktrin ‘quadru politica’ yang menempatkan dunia pers dan media massa 

sebagai cabang kekuasaan keempat tersebut di atas haruslah dilihat dalam konteks yang baru ini, 

yaitu (i) negara (state), (ii) masyarakat madani (civil society), (iii) pasar (market), dan (iv) media. 

Inilah yang saya namakan sebagai “Macro Quadu Politica” atau empat cabang kekuasaan dalam arti 

makro, yang dapat kita bedakan dari “Quadru Politica” dalam arti yang mikro. Quadru politica dalam 

arti makro ini mengandaikan bahwa keempat cabang kekuasaan itu, seperti juga dalam doktrin 

Montesquieu, haruslah bersifat terpisah satu sama lain (separation of powers), untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan fungsi aktor kekuasaan tidak tercampur aduk dan tidak menimbulkan konflik 

kepentingan antara para pelaku dalam cabang kekuasaan yang satu dengan para pelaku dari 

lingkungan cabang kekuasaan yang lain. 

 Sekarang muncul gejala yang dalam jangka panjang membahayakan kualitas demokrasi kita, 

yaitu timbulnya potensi konflik kepentingan yang luas antara (i) para pelaku ekonomi pasar, dengan 

(ii) para pemiliki dan pengelola media, dengan (iii) pengurus dan pimpinan lembaga swadaya 

masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat madani, dan dengan (iv) para pejabat 

penyelenggara negara. Jika kecenderungan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu 

yang tidak lama, keempat cabang kekuasaan baru dalam arti makro itu akan berada di satu tangan. 

Misalnya, pada suatu saat kelak, dapat terjadi seorang pengusaha besar (konglomerat), menguasai 

bisnis media elektronik, menjadi Ketua Umum partai politik, dan menjadi pembina dari pelbagai 

organisasi kemasyarakat (Ormas) dan lembaga swadya amasyarakat (LSM), lalu terpilih menjadi 

Presiden Republik Indonesia. Tentu saja, sesuai dengan prinsip kebebasan berpolitik, kemungkinan 

itu tidak dapat dihalang-halangi. Namun dari sejak jauh hari, kemungkinan semacam ini harus sudah 

kita antisipasi dengan mengadakan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai larangan konflik 

kepentingan di antara keempat cabang kekuasaan itu. Keempat cabang kekuasaan itu harus terpisah 

satu sama lain, sehingga demokrasi masa kini dapat berkerja dengan sehat dan berkualitas karena 

diimbangi oleh keadilan, baik menurut ukuran hukum (rule of law) maupun berintegritas menurut 

ukuran sistem etika modern (rule of thics). 
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REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU: Micro Quadru Politica 

 Yang tidak kalah pentingnya untuk saya jelaskan disini adalah perspektif baru tentang 

‘Quadru Politica” dalam arti mikro. Meskipun teori pemisahan kekuasaan oleh Monstesquieu sudah 

jauh sekali ketinggalan zaman, tetapi paradigmanya masih terus saja dipakai untuk memudahkan 

pemahaman mengenai pembedaan antar fungsi-fungsi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi modern, 

yang dewasa ini lebih banyak dijadikan ukuran dalam praktik demokrasi adalah mekanisme “checks 

and balances” antar cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk di antara lembaga-lembaga negara 

yang menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran. Namun secara garis besar, untuk 

memudahkan, paradigma eksekutif, legislatif, dan yudisial itu tetap dapat kita pakai. Dalam kaitan 

dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai agenda utama dan bersama-sama dengan 

adanya partai politik sebagai peserta pemilu dianggap sebagai pilar pokok sistem demokrasi modern, 

istilah ‘quadru politica’ tersebut dapat kita pergunakan dalam arti yang mikro. 

 Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Menurut ketentuan UU 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sekarang aparatur penyelenggara pemilihan umum terdiri 

atas dua institusi yang sama-sama bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam hubungan satu 

dengan yang lain bersifat “checks and balances”, yaitu Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), ditambah dengan satu institusi penunjang yang dinamakan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang memberhentikan aparat di lingkungan 

kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri, KPU dan Bawaslu harus berhadapan satu sama lain, tetapi sekaligus 

harus berperan sebagai satu kesatuan kemitraan dalam menghadapi fungsi-fungsi kekuasaan di luar 

dirinya. Aparat penyelenggara pemilu terutama Komisi Pemilihan Umum harus berhadapan dengan 

cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diisi dan dipimpin oleh para pejabat yang semula 

adalah dan sekaligus dapat kembali lagi menjadi peserta pemilihan umum. Di pihak lain, KPU juga 

harus berhadapan dengan pemegang kekuasaan pada ranah kekuasaan yudisial, baik Mahkamah 

Agung sepanjang mengenai sengketa berkenaan dengan sengketa terkait proses  pemilihan umum 

maupun terutama dengan Mahkamah Konstitusi sepanjang berkenaan dengan sengketa terkait hasil 

pemilihan umum. 

 Atas alasan itulah, saya sering mengatakan bahwa KPU haruslah siap untuk senantiasa 

berdiri tegak bekerja dengan independen, profesional, imparsial,  objektif, transparan, akuntabel, 

dan berintegritas, di hadapan para pejabat eksekutif di sebelah kanan yang terdiri atas Presiden, 

Gubernur, Bupati, Walikota beserta wakilnya masing-masing sebagai peserta pemilu, para pejabat 

legislatif di sebelah kiri yang terdiri atas anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta para penguasa cabang 

kekuasaan yudisial, yaitu MA dan MK di sebelah depan. Dengan demikian, institusi penyelenggara 

pemilihan umum itu di masa kini dan di masa depan haruslah dikonstruksikan sebagai cabang 

keempat kekuasaan negara, atau “the quadru politica” dalam arti mikro. Dalam arti makro, keempat 

cabang kekuasaan baru di zaman sekarang ini adalah negara, masyarakat, pasar, dan media; 

sedangkan dalam arti mikro keempat cabang kekuasaan itu terdiri atas cabang kekuasaan eksekutif 

(executive power), legislatif (legislative power), yudikatif (judicial power), dan cabang kekuasaan 

pemilu demokratis (electoral power).  

Cabang kekuasaan keempat inilah yang seharus diberikan kekuasaan yang penuh untuk 

mengatur dan mengurus segala sesuatu mengenai (i) administrasi pemilu (voters), (ii) administrasi 

peserta pemilu, termasuk (iii) kepartaian, pembentukan, pembekuan, dan pembubarannya, dan hal-

hal lain yang bersangkut-paut dengan kepemiluan sebagai satu kesatuan institusi penyelenggara 

pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Misalnya, pembubaran partai politik oleh 
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Mahkamah Konstitusi, sebaiknya, legal standing untuk mengajukan permohonannya diberikan 

kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan kepada 

pemerintah seperti pengaturan yang ada sekarang. Sebaliknya, oleh karena kedudukannya yang 

sangat penting, tidak sembarangan orang yang dapat diangkat atau dipilih menjadi komisioner 

lembaga penyelenggara pemilu ini. Sama dengan para hakim konstitusi yang oleh Pasal 24C ayat (5) 

UUD 1945 sebagai negarawan yang sampai sekarang saja pun belum cukup terjabarkan apa saja 

kriterianya, para komisioner KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia sebaiknya juga mempunyai sifat-

sifat sebagai negarawan sebagaimana yang diharapkan dari setiap hakim konstitusi. 

 

ETIKA POLITIK DAN ETIKA PEMILU 

 Standar perilaku ideal dalam kehidupan politik nasional, sebagaimana praktik di pelbagai 

negara dewasa ini, tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip rule of law, tetapi lebih dari itu, pemilu dan praktik 

kegiatan politik di zaman sekarang diidealkan agar lebih berintegritas dengan landasan etika politik 

yang lebih substansial (rule of ethics). Hukum sangat penting, tetapi tidak lagi mencukupi untuk 

mengawal dan mengendalikan perilaku ideal masyarakat pasca modern. Demokrasi yang hanya 

mengandalkan kontrol hukum dan keadilan hukum hanya membuat demokrasi berjalan secara 

prosedural formalistik. Dengan mengedepankan pertimbangan etika untuk menyempurnakan logika 

hukum untuk keadilan substantif, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan tidak sekedar sebagai 

demokrasi prosedural, tetapi demorkasi yang lebih bersifat substansial dan berintegritas. 

 Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaran pemilihan 

umum yang berintegritas, seperti yang dijadikan judul buku Kofi Anan, “Election with Integrity”, 

bukan sekedar pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal. Untuk mengembangkan 

pemilihan umum yang berintegritas diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem 

aturan dan infra-struktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilu berintegritas 

itu dalam praktik. Semua pihak harus sama-sama membangun integritas yang pada akhirnya akan 

melahirkan integritas bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 

tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, para sarjana hukum, khususnya sarjana hukum tata 

negara harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukm, tetapi juga 

sumber etika. UUD 1945 bukan hanya berisi norma hukum konstitusi atau “constitutional law”, 

tetapi juga etika konstitusi atau “constitutional ethics”4 yang harus tercermin dalam pelbagai produk 

peraturan perundang-undangan sebagai baju hukum bangunan hukum dari substansi kebijakan 

publik (public policies) dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Dalam penyelenggaraan pemilu, ada 4 pihak yang terlibat, yaitu (i) penyelenggara pemilu, (ii) 

peserta pemilu, (iii) kandidat atau calon, dan (iv) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat. 

Idealnya keempat pihak ini sama-sama harus berintegritas. Jika rakyat pemilih menghalalkan praktik 

suap atau jual beli suara, dengan mengambil uangnya, tetapi tidak memilih pemberinya, maka 

dampak buruknya adalah para kandidat atau peserta pemilu akan terus membiasakan diri dengan 

praktik suap dan jual beli suara itu. Praktik tidak terpuji itu bukan saja akan terjadi di antara kandidat 

                                                           
4
 Seorang pakar kenamaan Keith E. Whittington dari Amerika Serikat bahkan mengajak para ilmuwan mengembangkan 

teori tersendiri di bidang ini, melalui tulisannya, “On the Need of a Theory of Constitutional Ethics”, Constitutional Corner. 
Ini juga yang terus saya promosikan sejak terbentuknya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum pertama kali pada 
tahun 2009 dan saya dipercaya menjadi ketuanya dengan menerapkan sistem peradilan modern dalam cara kerja lembaga 
penegak kode etik ini. Menyangkut gagasan etika konstitusi, sistem peradilan etik, dan bahkan doktrin baru yang saya 
sebut sebagai ‘rule of ethics’, saya tulis tersendiri dalam buku yang akan terbit mengenai hal ini. Buku baru ini akan 
melengkapi buku saya yang sudah terbit sebelumnya yang berjudul “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu” (2013). 
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atau peserta pemilu dengan pemilih, tetapi jika iklim sudah terbentuk kebiakan buruk menjadi 

sesuatu yang dianggap benar, maka dengan mudah praktik demikian akan menjalan pula ke aparat 

penyelenggara pemilu. Apalagi jika sistem suara terbanyak dipertahankan, maka aktor yang bekerja 

dan berjuang untuk menang dengan segala cara akan berjumlah sebanyak jumlah caleg dari semua 

partai peserta pemilu di seluruh Indonesia. Sudah pasti sistem kontrolnya akan menjadi sangat sulit. 

Karena itu, integritas pemilu menuntut kesadaran semua pihak untuk tunduk kepada prinsip 

hukum dan etika secara sekaligus. Sudah tentu, untuk memulainya, kita harus  mendahulukan 

integritas penyelenggara pemilu. Karena itulah, kita membangun sustem integritas penyelenggara 

pemilu dengan mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi sebagai 

lembaga peradilan etika yang pertama dalam sejarah modern. Harapan kita, hendaknya pemilu-

pemilu Indonesia di masa mendatang akan berkembang semakin baik dari waktu ke waktu, bukan 

saja menurut ukuran ‘rule of electoral law’, tetapi juga menurut standar-standar ‘rule of electoral 

ethics’. 

 

CATATAN AKHIR 

 Putusan Mahkamah Konstitusi agar Indonesia menerapkan sistem pemilihan serentak antara 

pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mulai tahun 2019 menyediakan momentum dan baik 

untuk dijadikan alasan untuk melakukan konsolidasi kebijakan sistem pemilu Indonesia di masa 

depan. Konsolidasi kebijakan itu perlu diarahkan untuk maksud konsolidasi ke arah sistem demokrasi 

yang lebih efisien dan efektif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, efektif, tetapi 

akuntabel dan berintegritas. Secara lebih khusus, konsolidasi sistem pemilihan umum itu akan turut 

mempengaruhi sistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan kredibel di masa depan, yang tidak 

hanya bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi dan ‘rule of law’, tetapi juga berintegritas karena 

disadarkan atas prinsip-prinsip ‘rule of ethics’ yang efektif. 

 Zaman sekarang sudah berubah sangat jauh berbeda dari masa-masa yang sudah kita lalui. 

Kecepatan perubahan terjadi, antara lain, oleh adanya revolusi dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khusus terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dahsyat 

pengaruhnya. Karena itu, teori-teori dan praktik-praktik yang melahirkan teori-teori baru juga 

tumbuh dengan sangat cepat. Karena itu, para ilmuwan hukum dan politik jangan ketinggalan 

zaman. Perkembangan-perkembangan baru harus dengan sigap dan tanggap direspons dengan baik 

sehingga para ilmuwan dan dunia pendidikan tinggi kita di tanah air, khusus fakultas-fakultas hukum 

dan fakultas-fakultas ekonomi, dan fakultas-fakultas ilmu sosial dan politik dapat terus 

memutakhirkan diri. Misalnya, dalam kajian-kajian ilmu hukum harus mulai dipertimbangkan adanya 

pelbagai aspek tentang etika sebagai rohnya hukum. Bahkan tidak ada fakultas yang lebih tepat 

menjadikan sistem etika modern ini sebagai objek kajian utamanya selain fakultas hukum, sehingga 

mungkin saja pada suatu saat kelak akan muncul ide untuk mengubah fakultas hukum menjadi 

fakultas hukum dan etika. 

 Selain itu, dengan globalisasi sistem informasi pengetahuan pasca modern sekarang ini, 

mudah bagi kita untuk belajar dari pelbagai pemikiran dan praktik dari seluruh dunia. Namun, 

penting disadari bahwa struktur dan kultur sosial ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Indonesia 

yang khas tetap saja tidak serta merta dapat menerima mentah-mentah ide-ide cemerlang dan 

praktik-praktik yang baik dari realitas di luar Indonesia itu ke dalam kesadaran sejarah di Indonesia 

sendiri. Karena itu, para ahli hendaklah berhati-hati menerapkan sesuatu yang belum berbentuk 

dalam aneka struktur dan kultur masyarakat kita sendiri. Salah satu perspektif baru dalam kajian 
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ilmu sosial pasca modern sekarang ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesadaran 

kelembagaan sejarah. Inilah mazhab berpikir baru yang disebut “Historical Institutionalism” yang 

mempengaruhi semua cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial kontemporer. 

Dari perspektif baru inilah muncul aliran “Institutional Economics” dalam ilmu ekonomi, dan 

demikian pula dalam ilmu politik muncul kesadaran mengenai pentingnya struktur kelembagaan dan 

pelembagaan sistem politik. Dari semua cabang ilmu hukum, hukum tata negara lah yang 

memusatkan perhatian pada persoalan kelembagaan. Karena itu, anjuran saya kepada semua ahli 

hukum tata negara, perlakukanlah hukum tata negara sebagai ilmu pengetahuan universal (hukum 

tata negara umum) yang dewasa ini sedang berkembang sangat pesat. Para sarjana hukum tata 

negara, hendaklah tidak hanya terpaku dan terjebak dalam kerangka berpikir hukum tata negara 

positif yang mengungkung pemikiran ke dalam teks-teks normatif yang harus dibaca dengan 

pendekatan ‘grammatical reading’ dengan mengabaikan pentingnya ‘moral and philoshopical 

reading of the constitution’. Jadilah sarjana hukum, bukan sarjana peraturan. Dari pada menjadi 

sarjana peraturan yang kadang-kadang malah mereduksi diri menjadi sarjana kata-kata atau bahkan 

sarjana titik koma, jauh lebih baik menjadi sarjana keadilan yang tidak tergantung kepada teks. Akan 

tetapi, sarjana yang ideal tentulah sarjana hukum yang hidup seimbang di antara roh dan cita-cita 

keadilan dengan teks-teks hukum yang dijadikan pegangan normatif yang disepakati bersama dan 

menjadi sistem rujukan bersama yang memperlakukan semua orang secara sama (non-diskriminasi) 

dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

 


