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Evaluasi PEMILIHAN PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN  
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Perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan hasil 
amandemen Undang-undang Dasar 1945 diantaranya adalah masalah sistem 
pemerintahan yang lebih mengedepankan kedaulatan rakyat. Hasil amandemen 
UUD 1945 lalu mengamanatkan presiden dan wakil presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Tata 
cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam 
UU No. 23 Tahun 2003. tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. 
Pembangunan demokratisasi dalam sebuah negara selalu berhadapan dengan 
sejumlah tantangan dan hambatan. Namun, bangsa Indonesia patut berbangga 
karena ’pintu demokrasi’ tersebut telah terbuka lebar sejak reformasi 1998. 
Pemilihan presiden secara langsung (sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada 
masa Orde Baru) telah dilaksanakan, bahkan melampaui negara pengusung 
demokrasi, yakni Amerika Serikat. Pemilu langsung di Amerika Serikat ternyata 
tidak se-langsung pemilu Presiden di Indonesia.  

Pilpres 2004 lalu merupakan bagian dari pemilihan umum yang telah 
dilaksanakan dengan berhasil, meskipun dalam bebeberapa hal diakui masih 
perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan, baik dalam kerangka legal 
formal maupun aspek manajemen-nya. Upaya menyempurnakan penyelenggaraan 
pemilihan umum yang semakin baik dan semakin demokratis dari aspek legal-
formal misalnya dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, yang baru disahkan pada tanggal 19 April 2007 
lalu. Penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan 
umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. 

Namun demikian, jika merunut pengalaman Pilpres 2004, persoalan-
persoalan (dalam hal manajemen) yang mendasar justru terjadi karena 
terlambatnya paket undang-undang politik yang meliputi UU tentang Pemilu, UU 
tentang Partai Politik ,dan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah 
kekhawatiran pun muncul, terutama kekhawatiran dari para penyelenggara pemilu 
di daerah. Sebagian besar atau bahkan dapat dikatakan hampir seluruh 
narasumber di daerah menyatakan bahwa persoalan yang terjadi pada tahun 
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2004 ‘kemungkinan besar’ bisa terulang jika paket UU politik tidak segera 
diterbitkan. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan Pilpres 2009 
akan menghadapi persoalan manajemen yang cukup serius. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa memang masih 
terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, 
terutama untuk menyambut Pilpres 2009. Berikut beberapa hal yang menjadi 
temuan kajian ini : 

1. Manajemen Waktu 

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 lalu banyak menemui 
hambatan, salah satu hambatan adalah soal waktu yang sangat pendek untuk 
pemilu yang sangat kompleks. Rentang waktu yang tersedia adalah waktu 
yang tersisa setelah pembentukan penyelenggara pemilihan umum dan 
diterbitkannya undang-undang pemilu. 

Penyelenggara utama pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum. 
Untuk penyelenggaraan pemilu 2004 sebenarnya merupakan hasil evaluasi 
dari KPU sebelumnya yang didominasi partai politik. Pendirian KPU untuk 
pemilu 2004 didasarkan atas UU No. 4 tahun 2000 tentang Perubahan atas 
UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu yang berakibat pada pembubaran KPU 
bentukan tahun 1999.  Dengan proses yang cukup panjang, akhirnya KPU 
resmi dibentuk pada 5 Juni 2001.   

Sejak pembentukan KPU sampai dengan tahap penyelenggaraan 
pemilihan presiden sebenarnya KPU memiliki waktu relatif cukup yakni sekitar 
dua tahun 10 bulan untuk bekerja. Namun, KPU tidak dapat bekerja maksimal 
untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu karena harus menunggu UU 
Pemilu yang ditetapkan pada pertengahan 2003. Hal ini dikarenakan rentang 
waktu yang tersedia berpengaruh pada penyusunan jadwal dan tahapan 
penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dengan demikian, KPU 
sebenarnya hanya memiliki rentang waktu kurang dari satu tahun untuk 
bekerja. Hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya proses dan prosedur 
persiapan pemilu yang dilanggar, seperti sistem penunjukkan langsung dalam 
tender logistik pemilu dan pemilihan pemenang tender yang tidak memiliki 
kualifikasi.  

Keterlambatan pembentukan KPU Pusat menyebabkan rentang waktu 
persiapan penyelenggaraan pemilu 2004 (pre-election) menjadi semakin 
mendesak, sehingga banyak prosedur yang dilanggar. Contoh pelanggaran 
yang paling banyak ditemui adalah pada pemutakhiran data pemilih (yang 
hanya disediakan waktu 1 bulan berdasarkan keputusan KPU No. 33 tahun 
2003) dan pada saat penyediaan dan pendistribusian logistik (yang 
berdasarkan UU No. 23 tahun 2003) menurut jadwal logistik sudah harus 
diterima pada H-10, namun pada pelaksanaannya logistik baru diterima pada 
H-3, bahkan ada pula yang baru sampai pada H-1).  

Dengan demikian berdasarkan temuan di atas maka masukan atas 
kendala manajemen waktu ini diantaranya adalah perlu penjadwalan yang 
matang, baik dari pembuatan kebijakan dan pembentukan penyelenggara 
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pemilihan baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi, kabupaten/ kota serta 
panitia penyelenggara di tingkat bawah seperti  Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK), Panitia Pemungtuan Suara (PPS) dan Kelompok Penitia Pemungutan 
Suara (KPPS) kondisi serupa dijumpai pula pada tahapan penyelenggaraan 
pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu hal paling utama adalah 
mendesak  pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan dan 
menerbitkan paket Undang-undang Politik ( RUU Pemilu, RUU Parpol,  RUU 
Pilpres dan Wapres dan RUU susduk MPR, DPR DPD, dan DPRD). 

 

2. Pendaftaran Pemilih 

Pendaftaran pemilih pada Pemilu 2004 tidak dilaksanakan oleh panitia 
pendaftaran pemilih yang dibentuk oleh KPU seperti pada pemilu sebelumnya, 
tetapi dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendaftaran pemilih 
yang dilaksanakan oleh BPS ini atas dasar MOU antara Menteri Dalam Negeri, 
Komisi Pemilihan Umum dan BPS Nomor 119.404 Tahun 2002, Nomor 
17/15-A/X/2002 dan Nomor 003/KS Tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002. 
Kegiatan tersebut dinamakan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk 
Berkelanjutan (P4B). Masalah yang ditemui dalam tahap pendaftaran pemilih 
ini antara lain a). banyak orang yang tidak didaftar, b). kenyataan di lapangan 
menunjukkan berbagai kesalahan, seperti kesalahan penulisan nama, alamat, 
jenis kelamin, tampat tanggal lahir dan status perkawinan, c). didaftar lebih 
dari satu kali, d). perubahan yang tidak tercatat (meninggal, pindah), e). 
adanya pemilih yang telah didata tetapi namanya tidak tercantum dalam DPS, 
adanya pemilih fiktif, banyak penduduk di bawah umur tercatat sebagai 
pemilih, dan sebagainya.Apabila ditelusuri lebih jauh, terjadinya berbagai 
masalah tersebut di atas terkait erat dengan kurang tertatanya administrasi 
kependudukan di Indonesia. 

 Beberapa masalah lain seperti : Ketidakakuratan data, temuan di 
lapangan mengakui memang banyak ditemukan ketidakakuratan data yang 
disusun oleh BPS melalui P4Bnya (misalnya orang yang sudah meninggal atau 
anak belum usia pemilih tetapi masih terdaftar sebagai pemilih).  Terbatasnya 
waktu untuk menyelesaikan tahapan dalam P4B, bahwa pemutakhiran data 
pemilih tidak sempat dilaksanakan karena waktu yang disediakan sangat 
singkat sementara jumlah penduduknya sangat banyak. Terbatasnya 
pengetahuan petugas pencatat tentang daerah yang akan dikunjungi, banyak 
petugas pencatat yang bukan penduduk di daerah yang didatanya tersebut. 
Sehingga, ia tidak kenal medan dan lingkungan yang harus didata, akibatnya 
banyak daerah-daerah yang seharusnya didatangi banyak yang terlewati. 
Beratnya lokasi tempat tinggal penduduk yang hendak didata seperti medan 
yang berat juga mempengaruhi kinerja pelaksanaan P4B. Karena para 
pendata cenderung mengabaikan daerah-daerah yang medannya sulit, seperti 
daerah berawa, melewati banyak sungai, atau terjal karena di pegunungan. 
Akibatnya, banyak penduduk di daerah tersebut tidak terdata.  Hilangnya 
dokumen kependudukan akibat konflik dan bencana alam misalnya penduduk 
di Kabupaten Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh yang tidak memiliki 
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dokumen kependudukan seperti KTP dan KK akibat situasi konflik dan 
bencana tsunami yang melanda daeah tersebut.  

Berdasarkan temuan di atas maka beberapa hal  perlu diperhatikan 
seperti pendataan penduduk mengikutsertakan aparat kecamatan, 
kelurahan/desa hingga RT/RW secara aktif karena pada level inilah yang 
paling mengetahui kompisisi penduduknya masing-masing secara jelas. 
Sistem KTP atau pengenal secara online seluruh Indonesia lebih baik mulai 
diberlakukan untuk mencegah identitas ganda dan juga keamanan data 
identitas seeorang. Dalam konteks pemilu, pendaftaran penduduk akan dapat 
menentukan hak seseorang, apakah sudah pantas menjadi pemilih atau 
tidak?. Dengan pendaftaran penduduk yang benar, untuk penduduk dewasa 
(17 tahun ke atas dan sudah menikah) ditandai dengan pemilikan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan dengan asumsi pembuatan KTP pun dilaksanakan 
secara benar, maka tidak akan ada lagi penduduk yang terdaftar dua kali.  

Dengan KTP yang dimiliki secara benar, maka tidak perlu dibuat tahapan 
pendaftaran pemilih dan pembuatan kartu pemilih (yang dapat menghabiskan 
dana besar). Para pemilih bisa datang ke TPS, cukup dengan memperlihatkan 
KTP masing-masing sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang 
sebagai warga Negara. Pemberian KTP juga harus dilakukan secara “ketat”. 
Kejelasan dalam kewenangan atas updating data kependudukan secara 
kontinu dalam suatu waktu tertentu misalnya per tiga bulan dilakukan oleh 
instansi yang telah ditunjuk secara jelas dan tegas mampu melakukan 
pekerjaan tersebut.  

 

3. Pengadaan dan Distribusi logistik,  

Dalam hal keterbatasan waktu, KPU Pusat dalam Evaluasi Pilpres 
Putaran I, telah menyebutkan bahwa persoalan logistik Pemilu Presiden/Wakil 
Presiden supaya mendapat perhatian penuh dari KPU, KPU Provinsi/KPU 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah (Psuat/daerah). Strategi menyerahkan 
urusan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden/Wakil Presiden 
(dengan memperhatikan kualifikasi perusahaan) kepada KPU 
Provinsi/Kab/Kota harus disambut baik oleh KPU, sehingga tidak terulang 
kembali.  

Berdasarkan temuan lapangan dapat disebutkan, meskipun pada 
Pemilu Pilpres, manajemen waktu pengiriman logistik jauh lebih baik 
dibandingkan pada saat pileg, namun masih ditemui kendala keterbatasan 
waktu untuk distribusi logistik terutama bagi daerah dengan kondisi geografis 
seperti kepulauan atau daerah-daerah terpencil. Berdasarkan temuan 
tersebut maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membantu menyediakan tempat 
penyimpanan/gudang untuk logistik sehingga seluruh logistik yang  ada 
sekarang dapat tersimpan dengan aman dan dapat dipergunakan di masa 
mendatang.  
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Selain itu upaya penyederhanaan dalam pembuatan dan pencetakan 
produk (logistik) formulir-formulir dan daftar isian. Rekomendasi ini diberikan 
atas dasar pengalaman dari Pemilu Legislatif, yang dapat digunakan pula 
dalam evaluasi Pilpres, yaitu:Agar surat suara untuk DPRD  Kota maupun 
DPRD Provinsi didesain untuk satu lembar tidak dua lembar seperti Pemilu 
legislatif 2004. Hal ini untuk menghindari surat suara yang tidak sah karena 
pemilih salah coblos. Pembuatan formulir untuk DPRD Kab/Kota agar 
diserahkan ke Kab/Kota masing-masing. Hal ini untuk menghindari kesalahan 
nama calon pada formulir tersebut. Desain surat suara harus dirancang 
sedemikian rupa sehingga mengharuskan pemilih membuka surat suara 
secara keseluruhan pada waktu pemilih memberikan suaranya di TPS. Untuk 
menghindari keterlambatan logistik pemilu sampai di KPU Kabupaten/Kota 
agar pengadaan logistik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan wakil 
Presiden diserahkan kepada KPU Kab/Kota  masing-masing. Hal ini selain 
untuk efisiensi dari sisi finansial juga berbagi pekerjaan agar tidak menumpuk.  

 

4. Kelembagaan Penyelenggara Pilpres 

Kendati pun Pilpres 2004 dapat dikatakan relatif sukses dan lancar 
namun masih ada beberapa permasalahan kelembagaan yang perlu 
mendapat penanganan, antara lain: 1. Hubungan kerja KPU dengan Panwas. 
Persoalan hubungan KPU dengan Panwas merupakan hal yang menarik untuk 
dicermati terutama dikarenakan dua hal; Pertama, Panwas pemilu dibentuk 
oleh KPU dan Kedua, anggaran Panwas Pemilu berasal dari KPU. Dibentuknya 
Panwas oleh KPU menyebabkan kegamangan Panwas untuk melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, hal ini terutama jika berhadapan dengan sengketa 
yang melibatkan KPU. Dalam hal anggaran, dimana anggaran Panwas berasal 
dari KPU juga dirasakan telah menyebabkan terganggunya independensi 
Panwas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Padahal, 
kehadiran Panwas Pemilu sangat diharapkan guna menjamin terlaksananya 
Pilpres 2004 yang jujur dan adil.  

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan memang terdapat 
persoalan dalam hal hubungan kerja antara KPU dengan Panwas Pemilu, 
termasuk dalam pengisian personil dari kedua lembaga tersebut. Berdasarkan 
temuan lapangan, dapat disampaikan bahwa pengisian personil KPU maupun 
Panwas akan menentukan tingkat independensi dan pencapaian kinerja 
kedua lembaga dimaksud. Ke-tidakindependensi-an tersebut disebabkan 
antara lain karena hubungan keluarga selain akibat belum optimalnya 
sekretariat KPU. Sebagaimana termaktu dalam peraturan perundang-
undangan, hadirnya sekretariat jenderal, sekretariat KPU Provinsi dan 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah untuk melakukan hal-hal berikut : 
Penyusunan program dan anggaran Pemilu, Memberikan pelayanan teknis 
pelaksanaan pemilu, pemberian pelayanan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan, perumusan dan 
penyusunan bantuan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi 
keperluan pemilihan umum, pengolahan data pemilu, pengelolaan logistik dan 
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distribusi barang/ jasa keperluan pemilu, pelaksanaan kerjasama antar 
lembaga, penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban  KPU,  

Namun pengalaman menunjukkan bahwa peran sekretariat sebagai 
unsur pendukung bagi keberhasilan pemilu belum optimal. Sekretariat (setjen 
untuk KPU Pusat dan sekretariat untuk KPU Provinsi & Kabupaten/Kota) 
masih belum didayagunakan secara maksimal dalam proses pemilu, yang 
disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena persoalan waktu 
(yang sangat mendesak). 

Status Kelembagaan Panwas Pemilu, Kelembagaan Panwas Pemilu yang 
bersifat ad-hoc dan harus dibubarkan 30 (tiga puluh) hari setelah Presiden 
dan Wakil Presiden dilantik menyebabkan persoalan terutama berkaitan 
dengan pihak-pihak lain yang memerlukan klarifikasi hasil pengawasan yang 
telah dilakukan. Sebagai contoh, pada saat pemungutan dan penghitungan 
suara terdapat beberapa potensi permasalahan antara lain: 1) pencoblosan 
kertas suara oleh anggota KPPS, atau oknum yang lain, 2) adanya intimidasi 
dari pihak tertentu untuk memilih pasangan tertentu, 3) money politics, 4) 
kualitas tinta yang rendah, 5) menghitung sebelum waktu yang ditentukan, 6) 
penggelembungan suara, 7) rekayasa hasil perhitungan, 8) keberpihakan 
anggota KPPS pada salah satu pasangan calon, dan 9) tidak ada saksi, 
pemantau, maupun pengawas di lokasi TPS. Potensi-potensi tersebut dapat 
berubah menjadi masalah riil yang menjadi kewenangan lembaga pengawas.  

Beberapa permasalahan (riil) yang terjadi di lapangan meliputi tidak 
adanya saksi dari masing-masing pasangan calon, tidak ada pemantau di 
lokasi, banyak tinta suara yang mudah dihapus, terbatasnya jumlah pengawas 
di lapangan, dan kertas suara yang dicoblos tembus ke halaman muka. 
Persoalan demi persoalan tersebut akhirnya tidak dapat tertangani dengan 
baik, karena panwas sudah terlanjur dibubarkan. Terlebih jika ada pihak-pihak 
lain yang membutuhkan data hasil pengawasan panwas, pasti tidak akan 
memperoleh hasil yang optimal.  

Keterbatasan wewenang panwas sebagai salah satu problem 
kelembagaan panwas pemilu adalah terbatasnya kewenangan untuk 
mengambil tindakan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi.  Terhadap 
pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, panwas pemilu tidak 
memiliki wewenang yang memadai untuk mengambil tindakan, apalagi 
berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat pidana. Dalam peraturan 
perundangan disebutkan bahwa pelanggaran yang bernuansa pidana akan 
ditangani oleh penyidik baik dari kejaksaan maupun kepolisian. 

Kualitas SDM Penyelenggara, faktor SDM merupakan factor penting 
dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilpres. Oleh karena itu, rekrutmen 
anggota KPUD, PPK, PPS dan KPPS serta unsur secretariat KPU/KPUD 
menjadi bagian yang harus diperhatikan. Penempatan staf sekretariat (berasal 
dari PNS) hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah penempatan dan mutasi 
pegawai, sehingga tidak terjadi gap kompetensi yang terlalu dalam antara 
harapan dan kenyataan. Khususnya untuk SDM pada panitia penyelenggara 
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level PPS dan KPPS juga belum menunjukkan kodisi yang diharapkan.  
Rekrutmen untuk anggota PPS dan KPPS dipilih dari tokoh-tokoh lokal/desa. 
Namun demikian, untuk di daerah-daerah pedalaman untuk mendapatkan 
anggota-anggota PPS dan KPPS yang memadai bukanlah merupakan hal 
mudah.  

Dengan demikian hal yang harus diperhatikan adalah KPU sebagai 
penyelenggara pemilu yang utama hendaknya tidak menjadi ‘super body’ 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maksudnya bahwa, meskipun 
KPU merupakan pilar utama penyelenggara pemilu tetapi dalam 
pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pilar lainnya seperti Panwas dan 
organisasi pelaksana di bawah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh 
karenanya ke depan perlu penegasan bahwa tugas utama Panwas bukanlah 
mengawasi KPU, tetapi mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka 
mensukseskan tugas dan fungsi KPU, serta mengajukan berbagai persoalan 
yang tidak dapat diselesaikannya kepada lembaga yang berwenang 
(peradilan). Oleh karena itu, kiranya perlu penegasan pengaturan kewenangan 
ini dalam surat keputusan Panwas Pusat agar kinerja panwas menjadi optimal.  

Revitalisasi peran sekretariat KPU juga sangat membantu sekretariat 
jenderal, sekretariat KPU Provinsi maupun sekretariat KPU Kabupaten/Kota 
untuk berperan secara lebih optimal. Hal ini ditunjukan untuk mengamankan 
proses administratif yang berkenaan dengan tata naskah, teknik perundang-
undangan maupun proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian 
peran sekretariat ini sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan 
Pilpres di masa mendatang. 

Persoalan SDM yang mengisi organisasi penyelenggara pemilu, ke depan 
diharapkan dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan 
kompetensi yang memadai. Untuk itu, rekrutmen guna mengisi organisasi 
penyelenggara pemilu hendaknya benar-benar dipilih orang-orang yang 
memenuhi persyaratan.  

Intinya perubahan orientasi pengawasan Panwas, memfokuskan pada 
penyelenggaraan Pilpres, secara keseluruhan, bukan mengawasi institusi yang 
membentuknya yakni KPU sehingga tidak terjadi lagi kegamangan hubungan 
kerja di antara keduanya. Revitalisasi peran sekretariat KPU, terutama dalam 
melakukan perencanaan, penyediaan dan pengawasan penggunaan barang 
dan jasa Pilpres sesuai dengan peraturan perundangan serta peningkatan 
wewenang Panwas, dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik di 
lembaga KPU, sekretariat KPU, maupun di lembaga penyelenggara pada level 
bawah seperti PPK, PPS dan KPPS. 

 

5. Anggaran  

Pembahasan anggaran Pilpres meliputi dua aspek, yaitu anggaran 
penyelenggaraan dan anggaran kampanye. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 
2003 anggaran/dana penyelenggaraan Pilpres berasal dari APBN/APBD, 
sedangkan dana kampanye berasal dari dana pribadi capres/cawapres dan 
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sumbangan-sumbangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Beberapa 
permasalahan dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pilpres meliputi: 
a) Ada perbedaan Keputusan Menteri Keuangan dengan KPU  dan 
menimbulkan teguran, b) Pola Penganggaran yang menyeragamkan 
kebutuhan semua daerah sama, c) Anggaran tidak disusun berdasarkan pada 
kebutuhan riil masing-masing TPS, d) Pencairan Anggaran yang terhambat,  
karena terlalu birokratis, padahal petugas-petugas di TPS-TPS membutuhkan 
dana yang mendesak, dan e) takut berurusan dengan pihak pengawas 
(Bawasda, BPK dll). 

Sedangkan dalam pengelolaan dana kampanye diatur dalam Surat 
Keputusan KPU No. 635/2003 tentang Sistem Pengelolaan Dana Kampanye. 
Beberapa masalah umum yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampanye 
antara lain: a) Belum adanya pengaturan bagi sekelompok orang yang 
bersama-sama (patungan) membuat cindera mata, sablon dll, yang mereka 
sendiri tidak ada hubungan dengan salah satu kandidat, b) Belum semua 
sumbangan yang diterima tim kampanye dimasukkan  ke dalam rekening 
dana kampanye, c) Rekening khusus dana kampanye di Bank belum 
menggambarkan seluruh transaksi kegiatan kampanye, d) Sistem Audit yang 
dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) belum secara mendalam dan 
menyeluruh, kecenderungan dengan sistem acak, (hal ini karena waktu yang 
disediakan hanya 15 hari), e) Belum ada pengaturan yang jelas bagaimana 
penggunaan informasi dana kampanye yang dikeluarkan oleh LSM ataupun 
Instansi Pemerintah, dan f) Jumlah dana kampanye dari masing-masing tim 
kampanye yang tidak  sama (tidak ada batasan minimal dan maksimal).  

Untuk itu beberapa hal perlu menjadi perhatian adalah kebutuhan 
anggaran sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan riil dari masing-masing 
TPS, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah, dan indeks 
biaya yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Selain itu untuk pemilihan 
presiden dan wakil presiden tahun 2009 nanti, pemerintah harus lebih fokus 
dalam membuat perencanaan  anggaran karena selain aturan UU No. 22 
tahun 2007 menyebutkan bahwa anggaran untuk Pilpres ditanggung dengan 
APBN—tapi yang perlu diperhatikan adalah jumlah anggaran yang semakin 
besar karena jumlah daerah di Indonesia bertambah terkait dengan 
pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru. Terkait dengan 
rekening dana khusus dana kampanye menggambarkan seluruh transaksi 
kegiatan kampanye dan standarisasi jumlah minimal dan maksimal dana 
kampanye semua kandidat Presiden dan Wakil Presiden 

 

6. Manajemen Konflik 

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak 
pernah terlepas dari konflik dan pelanggaran yang terjadi baik secara 
terorganisir dan sistematis yang biasanya didesain oleh para elit politik  
maupun terjadi begitu saja di tingkat bawah. Pelanggaran ini menunjukkan 
bahwa kurangnya kesadaran di kedua tingkatan tersebut dalam upaya 
mewujudkan penyelenggaraan negara berdasarkan pada hukum dan nilai-nilai 
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demokrasi. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa telah dihadapi satu 
keruwetan dan kesulitan oleh masyarakat, partai politik maupun elemen 
lainnya di dalam pelaksanaan seluruh proses tahapan penyelenggaraan 
pemilu 2004 ini, di mana dengan metode pemilihan langsung calon wakil 
rakyat sebanyak satu kali ditambah dengan pemilihan langsung calon 
presiden dan wakil presiden sebanyak dua kali yaitu pemilihan umum tahap 
satu  dan pemilihan umum tahap dua. Penanganan pelanggaran dan sengketa 
pemilu yang dilakukan panwas pemilu ini didasarkan pada UU No. 12 tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Legislatif, UU No. 23 tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Keputusan KPU No. 88 
Tahun 2003 tentang susunan organisasi dan keanggotaan panwas. 
Pelanggaran sendiri dibagi dalam dua bagian yakni pelanggaran administrative 
dan pelanggaran pidana.  

Namun melihat dari proses ini banyak problematika yang dihadapi 
panwas, penyidik dan Jaksa penuntut umum yang tidak dapat secara optimal 
memanfaatkan waktu yang sangat terbatas sesuai dengan ketentuan UU No, 
12 tahun 2003 , sehingga proses persidangan di pengadilan, pengambilan 
keputusan hakim juga tidak selalu sama. Dengan kata lain ada hakim yang 
pertimbangan hukumnya—karena proses pelaporan, pengadilan dan 
penuntutan melewati batas waktu (7 hari) yang akhirnya berkas perkara 
ditolak karena dianggap kadaluwarsa (bebas demi hukum). Namun ada juga 
hakim yang menggunakan pertimbangan hukum dengan tidak 
mempermasalahkan batas waktu yang dilewati dan diputus melalui sidang 
pengadilan. Proses yang dianggap kadaluwarsa ini disebabkan adanya berkas 
perkara yang harus diselesaikan dan dilengkapi antara Penyidik Tindak Pidana 
Pemilu dengan Jaksa Penuntut Umum dan banyak lagi kasus-kasus  yang 
akhirnya berhenti ditingkat penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak jelas seperti kurang bukti, tidak ada 
saksi yang memberatkan, serta limit waktu itu sendiri. Dalam upaya 
pengelolaan konflik dan pelanggaran ini panwas biasanya melakukan 
pertemuan penting misalnya penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Partai Poliitk yang difasilitasi oleh Panwas Pemilu dan dihadiri Musyarawah 
Pimpinan Daerah (Muspida), Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah. Selain itu 
tetap melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala 
kejaksaan tinggi dan kepala kepolisian.  

Dari hasil temuan tersebut  maka pengawasan dan penegakan hukum 
perlu dilakukan dengan langkah antisipatif mengingat pengalaman pemilu 
sebelumnya banyak kasus perselisihan  dan pelanggaran berat dan ringan 
yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan Ad hoc. Mengingat aturan 
mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam UU pemilu 
masih belum lengkap, maka perlu pengaturan lebih lanjut terutama adanya 
koheren dan kohesi mengenai mekanisme dan tata kerja antara Badan 
Pengawas (atau Panitia Pengawas)  dan lembaga yang bertugas.  

Selain itu perlu dipertimbangkan jumlah sumber daya manusia panitia 
pengawas untuk dapat mengawal pelaksanaan pemilu. Untuk mendukung 
tugas panwas juga dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada 
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masyarakat tentang partisipasi politik yang bertanggungjawab dan sesuai 
dengan aturan. Tak kalah pentingnya adalah perlu penyederhanaan proses 
dan administrasi penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan 
pelanggaran dan sengketa  pemilihan umum. Singkatnya perlu diatur 
mekanisme dan prosedur secara lebih jelas untuk menyelesaikan pelanggaran 
dan sengketa pemilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


