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Pengantar
Ungkapan lama yang mengatakan bahwa politik adalah untuk
melakukan sebuah kebajikan dan kemaslahatan. Nampaknya dalam
konteks politik di Indonesia hal ini belumlah terlihat secara
signifikan. Karena terlalu banyak informasi yang menggambarkan
tentang politik di Indonesia yang masih berwajah transaksional.
Demikianpun juga dengan kegiatan pemilu maupun Pilkada yang
dijalankan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan bahwa
politik adalah untuk kebajikan yang terjadi malah kebalikannya.
Indonesia memiliki sejarah pemilu yang panjang. Upaya untuk
mempertahankan kemerdekaan dan pergolakan politik yang
menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan menjadikan selama 25
tahun kemerdekaan, pemilu hanya dapat dilaksanakan satu kali.
Masa peralihan dari Orde lama (Masa pemerintahan Presiden
Soekarno) menjadi Orde Baru (Masa pemerintahan Presiden
Soeharto) meskipun berhasil melaksanakan pemilu lima tahunan,
namun itu merupakan sejarah pemilu yang kelam, kerena di
laksanakan dengan penuh kecurangan demi mempertahankan
kekuasaannya. Jatuhnya rezim Orde Baru yang diikuti dengan
penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dan 2004 serta
dilembagakannya Pemilu dalam perubahan UUD 1945 memberi
harapan terhadap kualitas Pemilu di Indonesia, khususnya
masyarakat secara keseluruhan.
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Pemilihan dikonsepsikan sebagai instrumen penting untuk
manampung aspirasi rakyat, pemilu juga merupakan metode universal yang digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga
perwakilan, memilih Presiden dan Kepala Daerah. Pemilihan melalui
sistem pilkada yang diterapkan akan menentukan terstrukturnya
hubungan antara pemilih dengan calon dan hubungan wakil dengan
rakyatnya. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat
responsifitas wakil terhadap aspirasi rakyatnya, selain itu pemilu
merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
dengan maksud membentuk pemerintahan yang demokratis dan
absah serta dapat dijadikan sarana agar dapat mengartikulasikan
aspirasi dan kepentingan rakyat.
Untuk memperkuat relasi antara pemilih dengan yang dipilih
maka dibutuhkan kerangka yang kuat agar mampu meningkatkan
kualitas demokrasi. Karena bagaimanapun juga pemilu merupakan
sarana untuk membangun demokrasi. Keyakinan akan Pemilu
sebagai instrumen demokrasi bukan hal baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Bahkan rezim otokratis semisal Orde Baru pun tetap
melaksanakan Pemilu secara berkala sebagai wujud pelaksanaan
Demokrasi Pancasila. Kendatipun pelaksanaannya jauh dari kaidah
demokrasi, namun Pemilu telah menjadi instrumen terpenting yang
membentuk keyakinan dan tradisi politik pada seluruh rakyat Indonesia akan signifikasi Pemilu dalam kehidupan demokrasi. Tak heran
bila selepas Orde Baru rakyat tetap menunjukkan sikap antusiasnya
dalam mengikuti Pemilu.
Pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang diterbitkan
pertama kali tahun 1942. Dalam buku yang berjudul Capitalism, Socialism, dan Democracy, Schumpeter mendefinisikan demokrasi
secara prosedural dengan Pemilu sebagai esensi demokrasi. Akan
tetapi, Huntington segera menambahkan bahwa sistem demokrasi
tak cukup hanya dengan Pemilu. Pemilu yang bebas, jujur, dan
kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan
berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai
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oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan
akan terjadinya pembalasan.
Dengan demikian, pemilu bukan segala-galanya dalam
demokrasi. Secara brilian Larry Diamond menggambarkan tesis itu
dengan membedakan antara electoral democracy dan liberal democracy. Demokrasi elektoral adalah demokrasi procedural sebagaimana
yang dimaksudkan oleh Huntington, sedangkan yang dimaksud
dengan demokrasi liberal dilukiskan oleh Diamond adalah : In a liberal democracy, the military is subordinated, the executive isconstrained,
the constitution is supreme, due process is respected, civilsociety is autonomous and free, citizens are politically equal, womenand minorities have
access to power, and individuals have real freedom to speak and publish
and organize and protest (Diamond, 2000:17).

Uang Mengalir Sampai Jauh
Otonomi daerah yang seharusnya bertumpu pada otonomi
rakyat, ternyata hingga saat ini hanya menjadi impian belaka.
Lahirnya UU No 32 tahun 2004, yang mengatur tentang
pemerintahan daerah ternyata mengambil kembali beberapa
kewenangan yang telah diberikan kepada daerah melalui UU No 22
tahun 1999. Dalam UU No 22 tahun 1999 sebenarnya sudah
memberikan penekanan pada terjadinya transfer atau pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sedangkan UU No 32 tahun 2004, hanya memberikan
penyelenggaraan urusan kepada pemerintah daerah, dengan kata
lain pemerintah daerah lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana
dari kebijakan pemerintah pusat.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai sarana untuk
membangun demokrasi ditingkat lokal yang sekaligus sebagai media bagi terjadinya proses sirkulasi elit politik, ternyata pada masa
otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU 32 tahun 2004, sangat
tidak memungkinkan untuk terjadinya proses penguatan
demokratisasi lokal. Prasyarat minimal demokrasi adalah adanya
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keterbukaan dan partisipasi. Proses partisipasi politik dalam pilkada
lebih tepat pada proses partisipasi politik yang bersifat semu dan
bahkan banyak yang dimobilisasi, sehingga nyaris tidak ada
partisipasi otonom yang dimiliki oleh rakyat. Partisipasi rakyat yang
relatif otonom hanya pada momen mencoblos, sedangkan pada
momen-momen lainnya partisipasi yang terlihat adalah partisipasi
yang dimobilisasi.
Seperti yang kita ketahui secara bersama, bahwa partai
politik yang ada di Indonesia saat ini masih berwatak dan berkarakter
sangat sentralistis dan oligarkis. Belum lagi ditambah dengan
minimnya watak kedewasaan berpolitik dikalangan pengurus partai
(politisi), sehingga peran politisi saat ini untuk mendorong dan
mempromosikan demokratisasi ditingkat lokal masih sangat jauh
dari harapan esensi demokrasi. Bahkan lebih ekstrim lagi para politisi
di daerah lebih banyak menjadi beban bagi proses percepatan
demokratisasi, karena acapkali mereka dalam aktivitas politiknya
dan aktivitas pemerintahan-kenegaraan selalu kontradiktif dengan
prinsip-prinsip yang esensial dalam demokrasi.
Watak parpol yang sentralistis dan oligarkis ini, tentunya
sangat terlihat dalam proses pilkada, dimana parpol selalu
mempunyai kuasa dan wewenang yang nyaris mutlak untuk
menentukan calon maupun pasangan calon dalam pilkada, tanpa
harus berkonsultasi atau berdialog dengan konstituennya. Satu
contoh, keputusan daerah atau cabang suatu parpol dalam
menentukan calon dan pasangan calon dalam pilkada dengan
semena-mena dapat di “torpedo” oleh pimpinan pusatnya ketika
calon yang diunggulkan didaerah tidak berkenaan dengan keputusan
pimpinan pusatnya atau tidak cocok dengan ketua umumnya.
Padahal, kalau ditilik lebih jauh, proses demokrasi harus dimulai dari
parpol.
Realitas politik saat ini yang terjadi adalah banyak parpol yang
tidak demokratis, baik dalam penentuan kebijakan partai maupun
dalam proses pergantian kepemimpinannya. Hal ini dapat dilihat
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dalam setiap putaran pada tahun lalu maupun pada saat ini yaitu
ada beberapa daerah yang parpolnya mengalami konflik sesama
pengurus yang kemudian berujung pada munculnya kepengurusan
parpol kembar. Disinilah sebenarnya dibutuhkan kedewasaan
parpol untuk menjamin keberlangsungan proses demokratisasi
ditingkat lokal. Wajah demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh
proses demokrasi yang terjadi dalam parpol.
Dalam politik modern pilkada adalah pemilu. Ketika rezim
pemilu disubordinasikan pada rezim pemda (pemerintaha daerah),
akhirnya banyak melahirkan kelemahan-kelemahan dalam
membangun pondasi demokrasi lokal. Hal yang sangat terlihat
misalnya seperti tumpang tindihnya pengaturan tentang pilkada,
parpol tidak mempunyai mekanisme yang kuat dan mapan, karena
UU yang mengaturnya sangat tidak jelas. Dan ketika terjadi
pelanggaran tidak akan bisa memberikan sanksi yang maksimal
pada pelanggarnya karena delik cukup samar.
Pilkada merupakan proyek terbesar dari perjalanan demokrasi
Indonesia. Bagaimana wajah demokrasi Indonesia dimasa yang akan
datang sangat ditentukan pula oleh berjalannya agenda pilkada.
Pilkada yang dimulai pada Juni 2005, ini tentunya dapat
“memperjelas” mandat kekuasaan dari rakyat. Sejak Indonesia
merdeka baru kali inilah proses pilkada dipilih secara langsung,
sehingga memunculkan adanya legitimasi yang cukup kuat secara
sosial dan politik. Kuatnya legitimasi yang dipunyai oleh kepala
daerah, tidak selalu serta merta berbanding lurus dengan
kepentingan esensial demokrasi. Memang ada beberapa aspek
positifnya dalam pilkada langsung ini misalnya seperti
memungkinkannya proses pengelolaan kekuasaan di daerah yang
relatif stabil dan adanya check and balance antara DPRD dan kepala
daerah atau paling tidak telah memberikan proses pendidikan politik
bagi rakyat tentang mekanisme mandat sosial antara yang memilih
dan yang dipilih.
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Buku yang ada dihadapan sidang pembaca ini merupakan
sebuah ikhtiar dari badan pekerja Malang Corruption Watch (MCW)
sebagai panduan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas
pemilu yaitu proses relasi pemberian mandat antara pemilih dan
yang dipilih melalui program Pendidikan Pemilih yang digagas oleh
MCW. Dalam kesempatan ini pula kami mewakili seluruh jajaran
elemen pengurus perkumpulan MCW baik dari dewan pengawas,
dewan pengurus dan badan pekerja MCW kami ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada badan pekerja MCW, semua jaringan
MCW dan relawan MCW yang telah berkorban waktu dan tenaga
untuk membangun Pemilu dan Pemilukada yang berintegritas serta
teman-teman media massa yang selama ini telah mendukung kerjakerja advokasi MCW. Terakhir, tentu kami tak lupa juga
menyampaikan ucapan terima kasih kepada The Asia Foundation
yang telah mendukung seluruh ide program yang digagas oleh MCW
termasuk terbitnya buku ini. Akhir kata, semoga terbitnya buku ini
membarikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua sebagai
media belajar bersama dan berbagi. Terima kasih, selamat membaca.
Kalimetro, Malang
Luthfi J. Kurniawan
Dewan Pengurus Perkumpulan MCW
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BAB I

Tentang Demokrasi

Saat ini bangsa Indonesia nyaris hampir setiap hari akan
membicarakan tentang demokrasi, pemilihan kepala desa,
pemilihan walikota dan bupati serta pemilihan gubernur, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia hingga pemilihan presiden dan wakil
presiden. Slogan “Tiada hari tanpa pemilihan” di Indonesia akan
mendekati kebenarannya. Karena coba kita hitung berapa jumlah
desa, kota/kabupaten yang saat ini dimiliki oleh Negara Kesatuan
Republik Indonesia? Tentu banyak sekali. Hingga saat ini jumlah
desa saja ada sekitar 74 ribu, ada sekitar 500 kota dan kabupaten.
Dari jumlah ini saja sudah terlihat akan terjadi pemilihan
hampir setiap hari, belum lagi jumlah propinsi. Bahkan akhirakhir ini di daerah perkotaan saja pejabat atau pengurus rukun
tetangga dan rukun warga juga dilakukan dengan cara pemilihan.
Sungguh luar biasa proses berdemokrasi di Indonesia.
Setelah mengetahui kenyataan seperti diatas, lalu muncul
pertanyaan yaitu pentingkah pemilihan ini semua? Apakah
demokrasi harus melakukan semua proses tersebut?
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Nah, untuk itu mari kita ikuti uraian dibawah ini yang
akan dimulai dari penjelasan singkat tentang negara.

Apa yang dimaksud dengan negara?
Negara adalah persekutuan masyarakat yang menempati
suatu wilayah yang dilengakapi dengan adanya suatu pemerintahan untuk menyelenggarakan sebesar-besarnya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat. Tujuan negara adalah menegakkan
hak dan kebebasan warganya, yang berarti bahwa negara harus
menjamin kedudukan hukum individu dalam negara dan selain
itu negara merupakan pelayan masyarakat (public service).

Lalu artinya Demokrasi itu apa?
Demokrasi adalah bentuk atau sistem nilai atau sistem
politik atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut
juga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(kedaulatan berada ditangan rakyat). Dengan adanya demokrasi
rakyat memiliki peran langsung dalam proses bernegara,
partisipasi aktif atau keikutsertaan rakyat menjadi kunci utama
berdemokrasi.

Pentingnya Demokrasi
Demokrasi ‘hanya’ salah satu diantara konsep bagaimana
menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efesien,
dimana didalamnya terdapat kedaulatan, adanya musyawarah
untuk mufakat, adanya tanggung jawab, adanya pengakuan hak,
adanya kesetaraan dan keadilan. Sehingga dari beberapa hal
diatas, demokrasi sangat penting bagi kita semua.
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Ada beberapa jenis demokrasi?
Ada dua jenis demokrasi; pertama demokrasi langsung (direct democracy) artinya rakyat secara langsung menyampaikan
aspirasinya dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan (indirect democracy) artinya rakyat memilih wakilnya
yang akan duduk di parlemen atau DPR melalui pemilihan
umum untuk menyampaikan aspirasinya.

Apa yang dimaksud demokrasi langsung?
Demokrasi langsung adalah sebuah bentuk pemerintahan
dimana hak untuk membuat kebijakan-kebijakan atau
keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh rakyat yang
bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Misalnya rakyat bisa
secara bersama-sama menyampaikan aspirasinya kepada Presiden
tanpa melalui perantara atau tanpa melalui parlemen atau DPR.

Apa yang dimaksud demokrasi tidak langsung?
Demokrasi tidak langsung adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat kebijakan-kebijakan atau
keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang atau
dijalankan oleh wakil rakyat/parlemen yang dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Misalnya rakyat memilih wakil-wakilnya pada saat pemilihan umum untuk menyampaikan aspirasi
rakyat atau memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap
pembuatan kebijakan politik.

Apa saja nilai-nilai dasar dalam demokrasi?
Nilai-nilai dasar dalam demokrasi adalah; pertama hak-hak
asasi, kedua keadilan, ketiga persamaan dan keempat adanya
keterbukaan, kelima adanya kedaulatan rakyat, keenam adanya
penegakan hukum. Adapun penjelasan dari hal diatas adalah;
4
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- Hak asasi adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang
semenjak masih dalam kandungan.
- Keadilan adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan
realitas ideal yang diletakkan sesuai dengan keadaan dan
tempatnya.
- Keterbukaan adalah suatu sikap yang jujur sebagai dasar
berkomunikasi dan berinteraksi
- Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada
rakyat untuk menentukan pemimpin atau penguasanya.
Kedaulatan rakyat juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Penegakan hukum adalah sebuah upaya dari aparat
hukum untuk menegakkan aturan, memastikan adanya
keadilan dan menjamin hukum berjalan sebagaimana
mestinya.

Hak dasar warga negara
Tidak seorang pun bisa menetukan kehadiran dirinya di
dunia ini apakah akan berkulit putih atau berkulit hitam, apakah
akan menjadi orang Jawa, Madura, Lombok atau orang Batak.
Karena itu, tidak seorangpun mempunyai wewenang merendahkan yang lain dengan alasan karena warna kulit atau suku
bangsanya. Inilah yang menjadi dasar bahwa semua orang pada
hakekatnya mempunyai hak yang sama. Oleh karenanya hakhak sebagai warga negara yang harus dihormati adalah antara
lain:
1. Hak kebebasan berbicara
2. Hak mengeluarkan pendapat
3. Hak kebebasan beragama
4. Hak kebebasan berkumpul dan berserikat
5. Hak mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum
5
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Kontrak sosial rakyat dengan negara
Negara itu bukanlah Tuhan yang keberadaan dan kehadirannya tanpa sebab apapun, tetapi negara lahir karena
disebabkan kemauan rakyat (kontak sosial) oleh sebab itu, posisi
rakyat mempunyai kedaulatan yang tinggi dihadapan negara
artinya segala hal yang dilakukan oleh negara haruslah berpihak
kepada rakyat (publik) dan mencerminkan aspirasi rakyat bukan
berorientasi pada kepentingan penguasa negara sebab negara
bukan milik perseorangan ataupun milik kelompok.

Demokrasi dan pemilu
Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu produk
demokrasi dan bagian dari kehidupan Demokrasi dimana pemilu
bertujuan untuk melakukan pergantian periode pemerintahan
melalui partisipasi rakyat secara menyeluruh artinya seluruh
lapisan masyarakat yang telah memenuhi hak pilihnya akan
mendapatkan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses
pemilu tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, dan hal semacam
ini merupakan inti dari ajaran demokrasi.
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BAB II

Pemilihan Umum

Apa pengertian pemilu atau pemilihan umum itu ?
Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan
asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan
tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Secara ringkas Pemilu adalah sebuah proses politik
untuk menjamin kedaulatan rakyat, dengan Pemilu rakyat memilih para wakil untuk duduk di parlemen, memilih walikota/
bupati/ gubernur yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) dan memilih peresiden dan
wakil presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa
paksaan dari pihak manapun.
Adapun yang masuk kategori kegiatan pemilu adalah
pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum
legislatif baik untuk anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD
Kota/kabupaten, dan DPD RI serta pemilihan umum kepala
daerah setingkat propinsi (gubernur) maupun setingkat kota/
kabupaten (walikota/bupati).
8
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Hubungan pemilu dengan rakyat
Hubungan pemilu dengan rakyat merupakan hubungan
yang bersifat saling memengaruhi, artinya kualitas ataupun mutu
dari pelaksanaan pemilu akan berpengaruh pada fungsi pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Kalau rakyat salah menentukan pilihannya baik itu memilih partai ataupun memilih
orang yang akan menjadi wakilnya di parlemen pada saat pemilu,
maka yang akan terjadi adalah rakyat akan terbebani selama
lima tahun. Oleh karena itu, rakyat harus memilih partai dan
orang yang bisa dipercaya dalam Pemilu yaitu orang yang
amanah, tidak cacat moral, tidak melakukan kejahatan atau
terindikasi melakukan korupsi. Hal inilah yang harus menjadi
prasyarat bagi kita untuk memilih calon wakil di DPR/DPRD
dan memilih presiden dan wakil presiden.

Lalu,...fungsi dan manfaat pemilu itu apa ?
Fungsi dan manfaat pemilu itu adalah Pertama sebagai
sarana demokrasi untuk melakukan pergantian periode pemerintahan yang lama dengan yang baru. Kedua sebagai sarana
bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di
lembaga perwakilan seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) termasuk presiden dan wakil presiden,
gubernur, walikota dan bupati.
Pemilu bermanfaat sebagai pembelajaran dan pendidikan
politik bagi rakyat, baik tentang penyadaran akan hak-hak
politiknya untuk berpastisipasi dalam pembangunan untuk
menetukan masa depan bangsa dan negara.
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Apa itu Pemilu yang Luber dan Jurdil?
Pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas dan rahasis)
dan Jurdil (jujur dan adil) mengandung pengertian bahwa
pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan
transparan, berdasarkan pada asaas-asas pemilihan yang bersifat
langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil :
- Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk
secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang
memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin
berhak ikut memilih dalam pemilihan umum dan warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun
berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, kedaerahan, dan status sosial;
- Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih
bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap
warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih
dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak
manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui
oleh orang lain kepada siapa dan partai apa suaranya
10
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diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih
yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan
secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya
kepada pihak manapun;
- Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik
peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk
pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
- Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap
pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.

Apa Saja Fungsi Pemilu dan Pemilukada
Pemilu/pilkada memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih
menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (baik pusat,
propinsi maupun kabupaten/kota) atau menjadi kepala
pemerintah.
b. Pemilu/pilkada sebagai mekanisme bagi pergantian atau
sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan elit, elit
berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat.
c. Fungsi perwakilan politik, fungsi ini adalah dalam rangka
mengevaluasi maupun mengontrol kinerja pemerintah dan
program serta kebijakan yang dihasilkan. Fungsi perwakilan ini, membedakan dua tipe perwakilan di dalam
konsep perwakilan politik. Pertama perwakilan tipe delegasi
atau utusan, yaitu wakil yang memperoleh mandat dari
rakyat, sehingga merasa terikat dengan aspirasi dan ke11
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pentingan mereka. Kedua yaitu tipe perwakilan bebas,
yaitu wakil yang tidak terikat dan dapat bertindak bebas
tanpa tergantung adanya instruksi yang diberikan oleh
yang diwakilinya. Dalam hal ini wakil adalah orang dipercaya dan memiliki kesadaran atas hukum serta kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Di Indonesia,
menggunakan konsep perwakilan politik yang menggabungkan dua konsep perwakilan tersebut diatas.
d. Sebagai sarana legitimasi politik, fungsi ini menjadi
kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan kewenangan
menjalankan pemerintahan.
e. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Di sini
pemilu/pemilukada merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka,
dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Apa saja Manfaat Pemilu dan Pemilukada
Ada banyak manfaat dari pemilu/pilkada. Jika dihubungkan
dengan fungsi pemilu/pemilukada sebagaimana di atas, setidaknya manfaat yang bisa ambil adalah :
a. Warga negara dapat menyalurkan aspirasi politiknya dalam
pemilu/pemilukada sebagai sarana perwujudan dari
kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang,
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
b. Kepemimpinan dalam pemerintahan (legislatif atau
eksekutif) dapat dievaluasi melalui pemilu/pemilukada,
dimana warga negara dapat menentukan penggantian/
meneruskan kepemimpinan secara konstitusional.

12
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c. Memberikan legitimasi politik bagi kepemimpinan yang
akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.
d. Masyarakat dapat memperoleh pendidikan politik yang
bersifat langsung, terbuka, dan massal dari proses politik
pada pemilu/pilkada.

Hak Warga dalam Pemilu dan Pemilukada
Diantara sekian banyak hak yang termasuk dalam rumpun
hak sipil politik, pemilu/pemilukada merupakan salah satu sarana
pemenuhan hak politik warga negara. Dalam pelaksanaan hak
politik warga negara ini, terkandung 2 prinsip utama didalamnya,
yakni prinsip persamaan dan kebebasan. Prinsip persamaan
dalam pemenuhan hak politik (political equality) warga negara
bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama
untuk berpartisipasi dalam segala urusan bernegara, misalnya
dalam menentukan pemimpinnya melalui mekanisme yang
dilindungi undang-undang. Sedangkan prinsip kebebasan dalam
pemenuhan hak politik dapat diartikan bahwa setiap warga
negara bebas menentukan pilihan politiknya, tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat atau kelompok masyarakat.
Jaminan perlindungan pemenuhan hak politik warga negara
setidaknya bisa dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk
perlindungan terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada
setiap warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat
(1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan
politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1)
13
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemilu dan Perempuan
Perempuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia
selama lebih dari tiga dekade dalam percaturan proses kebangsaan
peran-peran perempuan selalu dipinggirkan, bahkan ditiadakan,
padahal jumlah dari pemilih perempuan pada setiap pemilu
merupakan pemilih mayoritas. Oleh karena itu, saat ini sudah
saatnya tidak lagi mengembangkan sikap-sikap yang diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin karena hak politik setiap
warga negara adalah sama antara laki-laki dan perempaun. Saat
ini harus ada ruang bagi perempuan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam setiap proses-proses politik ataupun dalam hal
pengambilan kebijakan publik di tanah air.

Manfaat memilih dan dampak tidak memilih
Dalam pelaksanaan pemilu atau pemilukada tentu ada yang
memilih dan ada yang tidak memilih. Masyarakat yang memilih
bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor misalnya, karena
ideologi, saling mengenal, visinya baik, dan sebagainya. Sedangkan bagi yang tidak memilih juga bisa disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya, karena ideologinya tidak sama, tidak ada
sosialisasi, maupun karena faktor teknis lainnya.
Untuk itu, dalam proses pemilihan ini paling tidak ada
beberapa manfaat jika masyarakat terlibat aktif untuk memilih
serta ada nenerapa dampak jika tidak memilih. Adapun beberapa
manfaat memilih dan dampak tidak memilih sebagaimana
berikut;
14
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Manfaat memilih yaitu ;
- Melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan
pemberian mandat kepada seseorang untuk menjadi
pemimpin.
- Memilih pemimpin untuk menjalankan pemerintahan.
- Masyarakat menjadi tahu latar belakang siapa calon
pemimpin yang akan dipilih.
- Memberikan legitimasi yang kuat terhadap proses pemilu
atau pemilukada.
- Meningkatkan kualitas pemilu atau pemilukada.
Sedangkan dampak tidak memilih yaitu ;
- Akan berkurangnya kualitas pemilu atau pemilukada
karena partisipasinya rendah.
- Mengurangi kredibilitas berdemokrasi.
- Partisipasi rendah akan mengurangi legitimasi pemimpin
yang terpilih.

Apa itu Sistem Pemilu ?
Istilah “Sistem Pemilihan Umum” sudah sering didengar
dan dibaca di berbagai media massa, baik cetak maupun
elektronik. Tidak jarang pula dalam media massa, setiap hal yang
berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai “sistem
pemilu”, secara sederhana istilah “sistem pemilu” yaitu adalah
rangkaian aturan penyelenggaran pemilu yang menyangkut
semua tahapan pelaksanaan pemilu.

Jenis-jenis Sistem Pemilihan Umum ?
Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilihan umum mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem politik. Dalam
Pemilu ada beberapa macam sistem Pemilu yang biasa dipakai
oleh berbagai negara, yaitu :
15

PERIHAL PEMILU DAN PEMILUKADA

1) Sistem Pemilu proporsional adalah sistem Pemilu yang
diikuti oleh beberapa partai yang akan memperebutkan
kursi sesuai dengan jumlah perolehan suara partainya. Ada
dua macam sistem proporsional yaitu :
a. Sistem proporsional terbuka (Open List System) yang
dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih gambar
partai yang dikehendaki namun juga memilih gambar
calon wakil rakyat. Oleh karena itulah Parpol seharusnya tidak dapat secara sepihak menetukan siapa yang
akan menjadi wakil rakyat namun harus memperhatikan pada hasil suara calon.
b. Sistem Proporsinal tertutup (Closed List System) yang
dalam sistem ini para pemilih hanya dapat memilih
gambar partai dan partai yang akan menentukan siapa
yang akan menjadi wakil rakyat atau yang akan duduk
di DPR, DPD, DPRD.
2) Sistem distrik
Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi
kedalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah
pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang ditentukan.

Lalu Bagaimana Pemilu Langsung dan Pemilu tidak
Langsung (Perwakilan)?
Pemilu langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara
langsung oleh rakyat dan rakyat yang akan langsung menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, presiden dan
wakil presiden. Misalnya, dalam pemilihan presiden dan wakil
presiden rakyat langsung memilih nama dan gambar calon
presiden dan wakil presiden yang dikehendaki tanpa diwakilkan
kepada lembaga perwakilan.
16
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Sedangkan Pemilu tidak langsung adalah pemilihan yang
dilaksanakan melalui perwakilan artinya rakyat tidak dapat secara
langsung menetukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat
namun diwakilkan kepada parpol untuk menetukan wakil rakyat
dan atau wakil rakyat untuk memilih presiden/wakil presiden.
Misalnya, dalam pemilihan anggota DPR/DPRD rakyat memilih
gambar partai dan partai yang akan menentukan siapa yang
akan dijadikan sebagai anggota DPR/DPRD atau rakyat memilih
wakil rakyat dan wakil rakyat yang akan memilih presiden dan
wakil presiden.

17
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BAB III

Tentang Partai Politik

Apa itu Partai Politik ?
Sangat sering sekali kita mendengar kata Partai Politik,
apalagi menjelang Pemilu. Pada saat kampanye misalnya, banyak
orang terutama pengurus partai yang mengajak masyarakat agar
mengikuti partainya. Oleh karena itu, pengertian partai politik
secara sederhana adalah sekumpulan orang yang bertujuan untuk
memperjuangkan apsirasi kepentingan rakyat atau anggota partai
politik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kedudukan Parpol adalah :
a) Sebagai salah satu wadah atau sarana partisipasi politik
rakyat.
b) Sebagai Perantara antara kekuatan-kekuatan sosial politik
dengan pemerintah.
19
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Jenis-Jenis Partai Politik
Partai politik dapat kita bagi menjadi beberapa jenis yaitu ;
- Pertama Partai Mobilisasi Massa, partai hanya menginginkan suara dari rakyat saja dan tidak mampu atau
jarang memperjuangkan kepentingan rakyat. Ciri utama
partai ini adalah rakyat hanya djadikan sebagai lumbung
suara saja dan tidak melakukan pendidikan politik
(penyadaran politik) kepada masyarakat, partai hanya
memperjuangkan kepentingan perseorangan dan kelompok
saja. Jenis partai seperti ini sangat banyak ditemukan di
Indonesia.
- Kedua Partai Kader, jenis partai seperti ini sering melakukan rekruitmen atau mencari anggota yang mampu
memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin
untuk dijadikan anggota yang tujuan utamanya adalah
memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan
program-programnya.
- Ketiga Partai Diktator, merupakan suatu tipe partai massa
tetapi memiliki ideiologi yang lebih kukuh dan radikal.
Kontrol dan rekrutmen anggotanya sangat ketat, karena
dituntut kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi.

Apa Peran Parpol?
Peran Parpol adalah : Pertama, Sebagai sarana untuk
melakukan pendidikan politik, artinya partai politik harus
melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Kedua, sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna
mengisi berbagai posisi dalam kehidupan bernegara. Ketiga,
sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masya20
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rakat, artinya partai politik adalah kepanjangan tangan dari
rakyat atau abdi rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Dan Keempat, sebagai penghubung antara penguasa
dan rakyat.

Apa Fungsi Parpol ?
Fungsi partai politik dapat dibagi menjadi beberapa fungsi,
yaitu ;
1. Fungsi pendidikan politik, yaitu partai politik bertugas
untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar
rakyat mampu bersikap dan berani bertindak secara kritis.
2. Fungsi komunikasi politik, yaitu proses penyampaian
informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat
atau penyampaian informasi tentang keinginan rakyat
kepada pemerintah.
3. Fungsi sosialisasi politik, melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang kebijakan-kebijakan politik agar
masyarakat tahu akan aturan-aturan yang telah dibuat
atau sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan
sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
4. Fungsi rekruitmen politik, yaitu partai politik melakukan penerimaan anggota partai melalui seleksi dan
pemilihan untuk melaksanakan sejumlah peranan dan
tugas partai politik dan tugas yang berkaitan dengan
pemerintahan.
5. Fungsi kaderisasi kepemimpinan, yaitu partai politik
melakukan regenerasi atau penyiapan pemimpin baru
agar mampu untuk mengganti orang-orang partai yang
sudah ada.
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6. Fungsi artikulasi/pemandu/penyalur kepentingan,
yaitu kegiatan menampung kepentingan masyarakat dan
diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan/
keputusan dan pelaksanaan kebijakan politik.
7. Fungsi perumusan kebijakan, yaitu membuat kebijakan
yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
8. Sarana pengatur konflik, yaitu parpol berfungsi untuk
mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak
yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai
macam aspirasi dan kepentingan serta membawa permasalahan kedalam DPR atau DPRD untuk mendapatkan penyelesaian berupa kebijakan politik.

Apa Manfaat Parpol bagi Rakyat ?
Manfaat partai politik bagi masyarakat adalah ; Pertama
rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada partai politik agar
diperjuangkan. Kedua rakyat dapat memperoleh pendidikan
politik dari parpol.
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BAB IV

Fungsi DPR dan DPRD

Apa itu DPR dan DPRD?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai
yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR berkedudukan di pusat, kalau DPRD berkedudukan sesuai dengan
daerahnya, DPRD propinsi berkedudukan di daerah propinsi dan
DPRD kota/kabupaten berkedudukan di kota/kabupaten.
Bagaimana pemilihan DPR dan DPRD dilakukan? Pemilihan
DPR dan DPRD kota/kabupaten dilakukan dengan cara memilih
partai yang diinginkan pemilih dan memilih nama sesuai dengan
partainya.

Apa saja Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat ?
Ada tiga fungsi pokok DPR yaitu ; Pertama membuat undangundang (legislasi). Kedua menyusun anggaran, artinya DPR
membuat Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
24
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Fungsi yang ketiga adalah melakukan pengawasan, yaitu
melakukan kontrol terhadap kinerja presiden, wakil presiden dan
lembaga-lembaga negara lainnya.

Apa saja Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan
Rakyat ?
Tugas dan wewenang DPR antara lain; Pertama membentuk undang-undang bersama presiden. Kedua menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama
presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ketiga
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Keempat Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Apa saja Fungsi DPRD Propinsi dan DPRD Kota/
Kabupaten?
Ada tiga fungsi pokok DPRD Propinsi yaitu; Pertama
melaksanakan fungsi legislasi yaitu membuat peraturan daerah
(Perda). Kedua fungsi menyusun anggaran, artinya menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan gubernur/walikota/bupati. Dan fungsi yang
ketiga adalah melakukan pengawasan, yaitu melakukan kontrol/
pengawasan terhadap gubernur dalam melaksanakan Perda,
APBD maupun kebijakan lainnya.

Apa itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI?
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan mewakili daerah. Anggota DPD ada empat (4) orang
untuk mewakili setiap propinsinya dan lembaga DPD tidak diisi
dari partai politik. Oleh karena itu, anggotanya adalah independen dan proses pencalonannya adalah perseorangan tanpa
melalui partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum.
25
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Apa saja Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI?
Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi, yaitu pertama
mengajukan usul dan melakukan pembahasan secara bersama
dengan DPR RI dibidang legislasi/undang-undang tertentu;
misalnya DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah,
pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah, Kedua Pengawasan terhadap pelaksanaan
legislasi/undang-undang tertentu.
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BAB V

Tentang Pemilihan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota
dan Bupati Bagaiamana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?
Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan bagian
dari Pemilu. Saat ini pemilihan presiden dan wakil presiden
dilakukan secara langsung dan dalam pemilihan ini ada beberapa
hal yang harus diketahui yaitu :
1. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh
partai politik.
2. Pasangan calon harus warga negara Indonesia.
3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Pasangan calon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
5. Pasangan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
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Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan selambatlambatnya tiga bulan setelah hasil pemilihan umum bagi anggota
DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Propinsi Kabupaten/Kota.
Siapa Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (gubernur/
walikota/bupati) ?
Penyelenggara kegiatan pemilihan di Indonesia adalah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan
Pemilu yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
Dalam menyelenggarakan pemilu/Pemilukada, penyelenggara
pemilu/Pemilukada wajib berpedoman pada asas-asas sebagai
berikut :
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan umum;
g. Keterbukaan;
h. Proporsionalitas;
i. Profesionalitas;
j. Akuntabilitas;
k. Efisiensi; dan
l. Efektivitas.
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Selain dua lembaga di atas, lembaga lain yang merupakan
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada adalah
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
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BAB VI

Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada

Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah ;
KPU memiliki struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis
dari tingkat pusat hingga daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota),
yakni KPU (juga dikenal dengan sebutan KPU Pusat) yang
berkedudukan di Ibu Kota NKRI, KPU Propinsi (juga dikenal
dengan sebutan KPUD Propinsi) yang berkedudukan di Ibu Kota
Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota (juga dikenal dengan sebutan
KPUD Kabupaten/Kota) yang berkedudukan di Ibu Kota
Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, penyelenggara pemilu/pilkada untuk tingkat
kecamatan dikenal dengan nama Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), di tingkat desa atau kelurahan disebut Panitian
Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan ditingkat TPS (Tempat
Pemungutan Suara) disebut dengan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS).
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Sementara itu, bagi warga negara Indonesia yang berada di
luar negeri, penyelenggaan Pemilu dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap
dengan masa keanggotaan atau masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Sedangkan masa keanggotaan atau masa kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN
bersifat sementara atau ad hoc, yakni pada saat penyelenggaraan
pemilu/pilkada saja.

Apa saja Tugas dan wewenang KPU Propinsi ;
1) Merencanakan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan
Gubernur di Propinsi
2) Melaksanakan pemilu dan Pemilihan Gubernur di Propinsi
3) Menetapkan hasil pemilu dan Pemilihan Gubernur di Propinsi
4) Mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/Kota
5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU

Apa Saja Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota ?
1) Merencanakan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan
walikota/bupati di Kabupaten/Kota.
2) Melaksanakan Pemilu dan Pemilihan walikota/bupati di
Kabupaten/Kota
3) Menetapkan hasil Pemilu dan Pemilihan walikota/bupati
di Kabupaten/Kota.
4) Membentuk Panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS).
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5) Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilu
dalam wilayah kerjanya.
6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU
Propinsi.
Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga tahapan-tahapan
penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepada daerah
(gubernur/walikota/bupati) adalah ;
1) Rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari tahap pendaftaran pemilih
2) Tahap pendaftaran peserta pemilu
3) Tahap penetapan peserta Pemilu
4) Tahap penetapan jumlah kursi
5) Tahap pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota
6) Tahap Kampanye
7) Tahap Pemungutan dan penghitungan suara
8) Tahap Penetapan hasil pemilu
9) Sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR,
DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah;
Pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada dilakukan
oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri. Bawaslu dan Bawaslu Propinsi bersifat tetap,
sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
bersifat ad hoc atau tidak tetap.
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Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) ;
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya (1999, 2004,
dan 2009), pemilu/pilkada setelah dikeluarkannya UU No. 15
tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memiliki lembaga
bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran
kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,
anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota
PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota
KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Propinsi dan
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota
Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Adapun tugas DKPP meliputi:
a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya
pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan
atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
c. Menetapkan putusan; dan
d. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk
ditindaklanjuti.
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Dalam menjalankan tugasnya, DKPP mempunyai wewenang
untuk:
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan
pembelaan;
b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang
terbukti melanggar kode etik.
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BAB VII

Pemantauan Pemilu dan Pemilukada

Bagaimana Melakukan Pemantauan Pemilu dan
Pemilukada?
Pemilihan umum tidak akan lepas dari penyelewengan atau
pelanggaran, karena potensi pelanggaran akan sangat besar.
Untuk menghidari dan meminimalisir/mengurangi pelanggaran
maka diperlukan pengawas pemilu, yang khusus mengontrol
pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan pada tahapan
penyelenggaran pemilu. Belajar dari pemilu sebelumnya ternyata
banyak pelanggaran yang terjadi.
Pengawasan penyelenggaran Pemilu dan Pemilukada
idealnya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan masyarakat
berhak untuk melakukan pengawasan dan memantau. Untuk
melakukan pengawasan pemilu dibentuk Panitia pengawas
pemilu, panitia pengawas pemilu Propinsi, panitia pengawas
Pemilu Kabupaten/Kota. Bagaimana tugas dan wewenang
Panwaslu dalam mengontrol jalannya Pemilu ?
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Apa saja tugas Panwaslu?
Panitia pengawas pemilu dan Pemilukada (Panwaslu)
mempunyai tugas dan wenang; Pertama, mengawasi semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kedua, menerima laporan
pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu. Ketiga,
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilu. Keempat, meneruskan temuan dan laporan yang tidak
dapat diselesaikan ke instansi yag berwenang. Penanganan
pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan umum diterima oleh Panwaslu, pengawas Pemilu dan
Pemilukada menerima laporan pelanggaran pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
Laporan Pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh :
1) Warga negara yang mempunyai hak pilih
2) Pemantau pemilu
3) Peserta Pemilu

Apa saja yang perlu dipantau?
Pemantauan terhadap setiap Pemilu/Pemilukada bisa
dilakukan mulai dari tahapan sebagai berikut ;
Sebelum pemungutan/pra suara, dapat berupa ;
- Pada saat pencalonan
- Pada saat kampanye
- Dana kampanye
- Distribusi logistik atau penyaluran bahan-bahan keperluan
kampanye calon
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Pemungutan Suara ;
- Pemungutan suara
- Penghitungan suara dan pencacatan hasil penghitungan
suara
Setelah/pasca pemungutan suara ;
- Keamanan surat suara
- Penghitungan suara di tiap tingkatan dan rekapitulasi
penghitungan suara
- Penetapan pemenang
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BAB VIII

Apa Saja Pelanggaran Pemilu
dan Pemilukada

Apa saja Jenis Pelanggaran Pemilu dan Pemilukada ?
Melihat dari pengalaman tiga (3) kali pemilu sebelumnya
yaitu tahun 1999, 2004 dan 2009, pelanggaran-pelanggaran dalam
pemilu dan pilkada tidak jauh berbeda. Setidaknya yang terekam
dalam hasil pemantauan lembaga-lembaga pemantau pemilu/
pemilukada, pelanggaran pemilu/pemilukada dapat terjadi dalam
tiga (3) tahap, yakni Pra Pemilu/pemilukada, Hari H, dan Pasca
Pemilu/pemilukada.
Sedangkan pelanggaran Pemilu atau Pemilukada berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No 8/
2012 dan UU No 32/2004.

Apa yang dimaksud dengan Politik Uang (Money Politic);
Politik uang adalah kegiatan yang dilakukan oleh partai
politik (baik perseorangan atau kelembagaan) untuk mempengaruhi pemilih dengan jalan memberikan hadiah/janji-janji
42

MALANG CORRUPTION WATCH AND THE ASIA FOUNDATION

berupa uang atau barang kepada perorangan atau lembaga agar
pada saat pemilu/pilkada dapat memilih partai atau calonnya.
Praktik politik uang dalam pemilu/pilkada selalu terjadi,
baik dilakukan secara terbuka atau terselubung. Baik dilakukan
secara biasa atau melalui intimidatif (dengan ancaman). Secara
tidak langsung, praktik politik uang telah menciderai proses
demokrasi dan berbahaya bagi pelaksanaan pemerintahan selama
5 tahun ke depan, karena praktik ini merupakan awal dari
tindakan korupsi.
Biasanya, praktik politik uang dilakukan dengan cara :
a. Memberikan sejumlah uang;
b. Mobilisasi (pengerahan) massa menggunakan uang;
c. Memberikan uang untuk memasang atribut;
d. Memberikan pinjaman;
e. Memberikan hadiah berupa barang tertentu, misalnya alat
sholat, parsel, dll.
f. Memberikan sembako gratis;
g. Memberikan beasiswa;
h. Membantu biaya pembangunan infrastruktur;
i. Menyumbang ke lembaga sosial dan keagamaan;
j. Mengadakan acara bhakti sosial;
k. Sumbangan untuk usaha tani, bantuan bibit, pupuk dan
lain sebagainya.

Mendahului Kampanye atau Kampanye Terselubung;
Kampanye model ini dilakukan sebelum masa waktu
pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.
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Pelanggaran kampanye/kampanye terselubung biasanya dilakukan dengan cara :
a. Pengerahaan massa dengan iring-iringan;
b. Pemasangan spanduk, baliho, poster, pamflet, dan alat
peraga lainnya;
c. Pertemuan atau perayaan dengan kedok ritual keagamaan;
d. Pertemuan atau perayaan dengan kedok perayaan harihari nasional;
e. Pertemuan atau pelantikan kader yang isinya himbauan
untuk memilih;
f. Bhakti sosial, pengobatan gratis, pemberian beasiswa, dll.
g. Pasar murah yang diselenggarakan partai atau calon/
kandidat calon;
h. Penyalahgunaan fasilitas negara, struktur pemerintahan,
atau jabatan;

Pelanggaran pada saat Kampanye ;
Pada saat kampanye juga tidak luput dari adanya
pelanggaran-pelanggaran di antaranya adalah;
a. Pelanggaran Administrasi :
1. Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti
2. Kampanye lewat waktu
3. Kampanye lintas daerah pemilihan
4. Perubahan jenis kampanye
5. Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi
& keluar jalur
6. Pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan
iklan kampanye
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b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu :
1. Pelibatan anak-anak
2. PNS yang memakai atribut PNS
3. PNS yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya
4. Kampanye diluar jadwal
5. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
6. Pelaksana dan petugas kampanye melakukan penghinaan peserta kampanye lain
7. Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan
8. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa
9. Politik uang.
c. Pelanggaran Lain-lainnya :
1. Pelanggaran Lalu Lintas
2. Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/
D dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu

Netralitas PNS dan Birokrasi ;
Dahulu, PNS atau birokrasi menjadi obyek politik dari
kekuatan partai politik (parpol) dan aktor politik. Jumlahnya yang
signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan
anggaran keuangan negara atau daerah selalu menjadi incaran
setiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan PNS dalam
aktivitas politik.
Setelah dikeluarkan UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37/
2004. UU No. 32/2004, PP No. 6/2005, kemudian dipertegas lagi
dengan Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/sj tertanggal 21
Desember 2009. Dan, terakhir melalui PP No 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS, dengan sangat tegas menyebutkan PNS
dilarang untuk terlibat dukung mendukung dalam proses politik,
baik pemilu maupun pemilukada. Secara umum, dalam praktik45
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nya, tercatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS
dan pejabat pemerintahan dalam pemilu/pilkada yaitu;
- Pertama, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki,
antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol
tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan
kepada parpol/caleg tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan
dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye
parpol/caleg dari anggaran negara.
- Kedua, penggunaan fasilitas negara secara langsung,
misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta
kantor pemerintah dan kelengkapannya.
- Ketiga, pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan,
kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di
kantor, memakai atribut parpol/caleg, menghadiri kegiatan
kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan
kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas
negara kepada parpol/caleg.

Intimidasi dan Kekerasan ;
Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam pemilu/pemilukada adalah adanya intimidasi dari kelompok tertentu agar
pemilih mengikuti keinginan kelompok tersebut untuk mendukung partai atau calon tertentu. Tak jarang intimidasi tersebut
dibarengi dengan ancaman kekerasan.
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Pada Saat Hari Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Politik
Uang (Serangan Fajar)
Politik uang (money politic) tidak hanya terjadi sebelum hari
H (hari pelaksanaan/pemungutan suara) pemilu/pilkada saja.
Politik uang juga sering terjadi pada hari H pemilu/pemilukada.
Biasanya praktik ini dikenal dengan “serangan fajar”, dimana
seseorang atau sekelompok orang memberikan uang atau barang
agar hak pilih seorang pemilih diberikan kepada partai atau calon
tertentu.

Netralitas Penyelenggara (KPPS)
Berkualitas tidaknya Pemilu/Pemilukada salah satunya
ditentukan oleh integritas penyelenggaranya, baik dari tingkat
pusat (KPU dan Bawaslu), tingkat daerah (KPUD dan Panwaslu),
hingga tingkat terendah di tempat pemungutan suara (TPS),
yakni Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Potensi Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS
Dalam pelaksanaan pemungutan suara potensi pelanggaran
yang dapat dilakukan oleh KPPS adalah ;
- Mempercepat penghitungan suara tanpa menunjukkan
dengan jelas kertas suara yang sudah dicoblos apakah sah
atau tidak sah.
- Mempercepat waktu penutupan pencolosan.
- Mengabaikan sanggahan saksi jika ada.
- Ketua KPPS tidak mengambil sumpah anggota KPPS
sebelum pemungutan suara dimulai.
- Tidak menyediakan alat bantu bagi masyarakat rentan,
misalnya masyarakat disabilitas.
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- KPPS memberikan surat suara lebih dari sekali kepada
pemilih.
- Petugas KPPS ikut mengkampanyekan salah satu
pasangan calon.
- Petugas KPPS ikut melakukan politik uang.
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BAB IX

Melaporkan Pelanggaran Pemilu

Bagaimana cara melaporkan pelanggaran Pemilu?
Jika masyarakat menemukan pelanggaran yang dilakukan
oleh partai politik, calon legislatif (DPR/D, DPD), calon presiden/
wakil presiden, calon gubernur, calon walikota dan calon bupati
maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :
1. Melakukan pencatatan awal yaitu mencatat hari/tanggal
kejadian, tempatnya kejadian dimana, siapa yang melakukannya, dan dengan cara apa melakukan pelanggaran.
2. Laporan pelanggaran pemilu/pemilukada disampaikan
kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau panitia
pengawas Pemilu setempat (Panwslu) atau kepada pemantau pemilu (Pemantau pemilu dapat berupa Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), maupun lembaga independen lainnya yang melakukan pemantauan.
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Laporan pelanggaran Pemilu dapat disampaikan secara lisan/
tertulis yang berisi ;
- Nama dan Alamat Pelapor;
- Waktu dan Tempat Kejadian Perkara;
- Nama dan Alamat Pelanggar;
- Nama dan Alamat Saksi-saksi;
- Uraian Kejadian
Laporan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada dapat
disampaikan oleh :
- Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- Pemantau Pemilu; dan/atau
- Peserta Pemilu.

Bagaimana Panwaslu Menerima Laporan
Dalam menerima laporan pelanggaran Pemilu Panwaslu
melakukan mekanisme sebagai berikut :
1. Panwaslu menerima laporan secara lisan dan/atau tertulis;
2. Panwaslu menuangkan laporan pelanggaran pemilu yang
disampaikan oleh pelapor kedalam formulir penerimaan
laporan;
3. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir laporan
ditandatangani oleh pelapor dan pihak Panwaslu;
4. Panwaslu memberikan tanda terima laporan kepada pihak
pelapor.

Bagaimana Panwaslu Memproses Laporan
Setelah menerima laporan pelanggran, Panwaslu melakukan
penanganan laporan melalui proses sebagai berikut :
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1. Panwaslu mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan
memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan
diterima;
2. Dalam hal Panwaslu memerlukan keterangan tambahan
dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling lama 14 (empat
belas) hari setelah laporan diterima;
3. Panwaslu dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor
maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi
atas laporan yang diterima;
4. Hasil kajian terhadap laporan dikategorikan sebagai
pelanggaran Pemilu atau bukan pelanggaran pemilu.
Pelanggaran Pemilu dapat berupa dugaan pelanggaran
administrasi Pemilu atau dugaan pelanggaran pidana
Pemilu. Sedangkan bukan pelanggaran pemilu dapat
berupa sengketa pemilu;
5. Rapat Pleno Panwaslu memutuskan apakah hasil kajian
ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu ataukah tidak, dan
bila pelanggaran maka juga diputuskan kelembaga mana
pelanggaran tersebut diteruskan untuk mendapatkan
penyelesaian lebih lanjut. Sedangkan bila diputuskan
sebagai sengketa pemilu kada (kecuali sengketa hasil) akan
diselesaikan oleh Panwaslu sesuai tingkatan.

Bagaimana Tindak Lanjut Laporan oleh Panwaslu
Undang-undang mengamanatkan Panwaslu bukanlah
lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap
pelanggaran yang terjadi. Panwaslu hanyalah satu-satunya pintu
masuk penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Setelah
melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan,
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maka Panwaslu melakukan penerusan pelanggaran dengan
ketentuan :
1. Untuk Laporan pelanggaran administrasi Pemilu, diteruskan kepada KPU Propinsi/Kabupaten atau PPK, sesuai
tingkatannya.
2. Untuk Laporan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu,
Panwaslu meneruskan kepada penyidik kepolisian Negara
Republik Indonesia
3. Penerusan laporan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan salinan laporan dan hasil kajian terhadap
laporan.
4. Penerusan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas
Pemilu.

Bagaimana Kalau Ada Sengketa
Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu ada 2 (dua) jenis,
yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu:
1. Sengketa Pelaksanaan Pemilu adalah sengketa yang terjadi
antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek
tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Sengketa Pemilu ini diselesaikan oleh Panwaslu sesuai
tingkatan dengan melakukan mediasi terhadap para pihak
yang bersengketa.
2. Sengketa Hasil Pemilu adalah sengketa yang berkaitan
dengan perbedaan hasil penghitungan suara hasil Pemilu.
Sengketa hasil Pemilu diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi.
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*Farhan
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BAB X

Mengelola Jaringan Kerja

Model pengelolaan jaringan kerja untuk melakukan pendidikan pemilih dan pemantauan pada setiap tahapan proses
pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) bisa dilakukan
secara bersama-sama antara organisiasi non pemerintah
(ORNOP), organisasi rakyat, dan kelompok-kelompok warga
yang hidup di dalam masyarakat.
Sebagai contoh Malang Corruption Watch sampai sekarang
tetap menjaga tingkat “kesehatan” jaringan kerja yang meliputi
eksistensinya, agenda kerjanya, visi misinya hingga dana kegiatan
selalu dibicarakan secara bersama-sama agar selalu tumbuh
kesadaran bersama dan kepercayaan bersama. Hingga saat ini
MCW bersama 17 kelompok warga yang menjadi bagian dari
kerja jaringan terutama dalam isu korupsi dan penyimpangan
pelayanan publik di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kota Batu
dan Kabupaten Malang. Walaupun MCW sebagai lembaga yang
memfasilitas dan mensupervisi Pusat-pusat Informasi Warga atau
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kelompok-kelompok warga yang berswadaya melakukan
kegiatan penyadaran hak-hak publik tetap mempunyai kedudukan yang sama. Artinya, model komunikasi yang dibangun
di antara mereka setara diseusiakan dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Berikut adalah bagan pola kerja model jaringan
yang dikembangkan oleh Malang Corruption Watch dan dalam
program pendidikan pemilih ini nantinya akan juga dilakukan
hal yang sama ketika melakukan pendampingan dan advokasi
kasus-kasus korupsi dan penyimpangan pelayanan publik yang
terjadi di Malang Raya.

Terciptanya pusat-pusat informasi warga/kelompokkelompok warga ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat
advokasi; pengaduan keliling maupun usulan kebijakan terhadap
pemerintah. Akan tetapi, kelompok ini juga menjadi media
informasi, belajar bersama, bank data dan bahkan menjadi
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“perpustakaan” bagi warga sekitar yang menyediakan beragam
informasi tentang hak-hak warga negara. Sehingga pusat
informasi warga menjadi pusat gerakan sosial guna membangun
kesadaran kritis masyarakat sekitar. Adapun tahap-tahap
pembentukan pusat informasi sebagai berikut ;

Membangun Kesadaran
Dalam proses menginisiasi terbentuknya pusat informasi
warga/kelompok warga, maka hal pertama yang harus dilakukan
oleh insiator adalah membangun kesadaran masyarakat atau
warga. Tujuannya agar masyarakat atau warga sadar akan
ketertindasannya dan untuk melawan. Instrumen (cara) yang
biasa digunakan untuk membangun kesadaran publik melalui
forum-forum yang sudah ada di warga. Melalui forum tersebut
diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat atau warga yang
siap menjadi relawan dan melakukan kerja-kerja advokasi di pusat
informasi publik (PIP).

Meningkatkan Kapasitas (Capacity Building)
Tahap ini dilakukan setelah teridentifikasi warga atau
masyarakat yang siap menjadi relawan untuk mengelola pusat
informasi warga/kelompok warga. Peningkatan kapasitas atau
pengetahuan diberikan bagi warga yang siap menjadi pengelola
pusat informasi.

Strategi Membangun Pelembagaan Gerakan Sosial
Model pengelolaan pusat informasi warga/kelompok warga
dengan berprinsip pada nilai-nilai kerelawanan (volounterism)
akan memberikan kekuatan ataupun modal sosial (social capital) dalam membangun gerakan sosial. Apabila pusat informasi
warga/kelompok warga ini tumbuh di setiap kecamatan, bahkan
di tingkat kelurahan dan dikelola dengan baik, maka kemunculan
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pusat informasi warga/kelompok warga ini menarik untuk
dijadikan media untuk membangun gerakan rakyat secara massif. Karena kemunculan pusat informasi warga/kelompok warga
di beberapa tempat akan mempercepat dan memperluas kesadaran kritis masyarakat untuk menekan kebijakan pemerintah
yang tidak memihak pada rakyat. Kesadaran kritis rakyat yang
meluas dan bermetamorfosis menjadi gerakan sosial (sosial movement) akan menjadi lebih baik apabila di inisiasi menjadi model
pelembagaan gerakan sosial.

Model pelembagaan gerakan sosial pada bagan diatas menggunakan sistem kerja yang dilaksanakan dengan mekanisme
penawaran (supply) dan penawaran (demand).
Artinya, apabila salah satu pusat informasi warga/kelompok
warga membutuhkan informasi, maka pusat informasi warga/
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kelompok warga yang lain berkewajiban memberikan informasi
yang dibutuhkan oleh pusat informasi warga/kelompok warga
yang membutuhkan. MCW sebagai lembaga yang menginisiasi
terbentuknya pusat informasi warga/kelompok warga ini cukup
menjadi Clearing House (CH) ataupun tempat lingkar belajar
untuk memfasilitasi pusat informasi warga/kelompok warga dan
masyarkat.
Mekanisme kerja dalam desain clearing house (CH) yang
menjadi salah satu model pelembagaan gerakan sosial, diharapkan diantara keduanya yaitu pusat informasi warga/kelompok
warga maupun MCW mampu menjadi organisasi yang secara
bersama-sama dan saling bersinergis dalam mengawal, mendampingi, dan memonitoring persoalan demokrasi di tingkat
Lokal.
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