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Abstraksi:
Kritik terhadap kualitas lembaga legislatif di setiap periodenya membawa
penulis untuk melihat sumber permasalahan dari proses masuknya para anggota
legislatif. Anggota legislatif, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang
dalam prosesnya ada serangkaian mekanisme proses pencalonan. Melalui tulisan
ini, penulis akan membahas proses apa saja yang harus dilalui oleh seorang calon
beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif.
Proses pencalonan di setiap penyelenggaraan pemilihan umum tentu berbeda,
oleh sebab itu maka dalam skripsi ini akan diperbandingkan proses pencalonan
serta syarat-syarat pencalonan di setiap periode penyelenggaraan pemilihan umum
untuk kemudian dianalisis apakah prses pencalonan telah memenuhi prinsip
demokratis dan terbuka. Nyatanya, proses pencalonan menunjukkan kelemahan
yang diantaranya didominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen
calon, serta tidak efektifnya mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat atas
Daftar Calon Sementara dalam proses pencalonan.
Pemilihan Umum Nasional serentak pada tahun 2019 pun telah memiliki
payung hukum pelaksanaan dengan diundangkannya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, terkesan tidak
ada upaya serius untuk menyusun regulasi yang memiliki perspektif terhadap
kebutuhan wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Peraturan tata cara
pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam UU Pemilu yang baru masih
menempatkan Partai Politik sebagai institusi paling kuat dalam melakukan
rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD. Tidak ada yang berubah, proses
rekrutmen dan pendaftaran calon dilakukan partai Politik secara demokratis dan
terbuka sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal
partai politik. Tulisan ini berusaha memberi argumentasi bahwa persyaratan yang
longgar ini memiliki kelemahan.
Kata Kunci: Proses Pencalonan, Anggota DPR dan DPRD, Pemilihan Umum,
Partai Politik.
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Abstraction:
Criticism of the quality of the legislature in each of its periods leads the writer
to look at the source of problems from the entry of legislators. Members of the
legislature, especially members of the House of Representatives and the People's
Legislative Assembly are elected through a General Election which in the process
there is a series of nomination process mechanisms. Through this paper, the author
will discuss what processes should be passed by a candidate along with the
conditions that must be met to be nominated as a member of the legislature.
The process of nominating in each election is different, therefore in this thesis
will be compared nomination process and nomination requirements in every period
of general elections to be analyzed whether the candidacy presses have fulfilled
democratic and open principles. In fact, the nomination process indicates
weaknesses which are dominated by political parties, especially in the case of
candidate recruitment, and ineffective response mechanism and public input on the
Candidate List in the nomination process.
National General Elections at the same time in 2019 also has a legal umbrella
implementation with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 7
of 2017 on General Election. However, there seems to be no serious effort to
develop a regulation that has a perspective on the needs of qualified and integrity
representatives. Regulation of nomination procedures for members of the DPR and
DPRD in the new Election Law still places Political Parties as the most powerful
institution in recruiting candidates for DPR and DPRD members. Nothing has
changed, the process of recruitment and registration of candidates shall be
conducted by political parties in a democratic and open manner in accordance with
the articles of association, bylaws, and internal rules of political parties. This paper
attempts to argue that this loose requirement has weaknesses.
Keyword: Candidate Processes, Members of Parliament and DPRD, General
Election, Political Parties.

A. LATAR BELAKANG
Dalam

sebuah

kesempatan

menghadiri diskusi bertajuk “Korupsi di Daerah dan Inisiatif Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal
20 September 2017, Ade Irawan,

survei nasional Anti Korupsi yang
dikumpulkan ICW selama bulan
April - Juni 2017 kepada saya, beserta kalangan akademisi – inspektorat pemerintah daerah – jurnalis–
dan tentunya aktivis masyarakat sipil
yang concern pada pem-berantasan
korupsi.

Deputi Koordinator Indonesia Corr-

Melalui survei ini ICW ber-

uption Watch memaparkan hasil

usaha memotret persepsi masya-
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rakat Indonesia terhadap tren koru-

Sebelumnya pada periode Juni

psi. Salah satu hasil temuan ICW

2017, Saiful Mujani Research Con-

adalah menempatkan Komisi Pem-

sulting (SMRC) juga merilis survei

berantasan Korupsi (KPK) sebagai

terhadap tingkat kepercayaan publik

pihak yang menurut masyarakat

kepada lembaga Negara2. Hasilnya

paling berperan dalam pemberan-

juga tidak banyak mengejutkan, DPR

tasan korupsi. Sementara Dewan

hanya unggul dari Partai Politik, yang

Perwakilan Rakyat (DPR) bersama

notabene

Kejaksaan Agung sebagai lembaga

kandungnya

yang paling kecil peranannya dalam

kepercayaan publik terendah.

pemberantasan

korupsi.

tentu

pemaknaan

dalam

merupakan

orang

dengan

tua

tingkat

Artinya,
saya,

Pansus Hak Angket di DPR harus
hati-hati jika ingin melemahkan
apalagi membubarkan komisi anti
rasuah ini, karena masyarakat siap
pasang badan untuk merawatnya.

Gambar 2 : Hasil Survey SMRC pada 14-20 Mei 2017

Sebaliknya, ketika masyarakat dita-

Rendahnya tingkat keperca-

nya : Lembaga Negara mana yang

yaan publik pada lembaga politik

sebaiknya dibubarkan? Bisa jadi

khususnya Parlemen tentu berita

jawaban terbanyak adalah DPR.

buruk bagi dinamika berdemokrasi
khususnya di Indonesia. Secara ke-

Survei Nasional Anti

tatanegataan, kekuasaan di Indone-

8
%

sia berada di tangan rakyat dan untuk

Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
Ke

13
%

jaks

1

aan

urusan pengelolaannya diberi-kan
28
% 37
%

Agu

kepada
63
%

lembaga

perwakilan.

Tidaklah mungkin untuk konteks

Gambar 1 : Survei Nasional Anti Korupsi ICW 2017

Indonesia mengurus sendiri negara

“Pihak Paling Berperan dalam Pemberantasan Korupsi”

tanpa melalui perwakilan kedaulatan

2

Lihat Hasil Survey SMRC
http://databoks.katadata.co.id/datapublish

/2017/06/09/smrc-tni-presiden-dan- kpklembaga-palingg-dipercaya-publik.
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rakyat tidak dapat berjalan secara

tingkat kecerdasan warga yang tidak

murni.

merata dan spesialisasi antarsektor

Kompleksitas keadaan seperti

pekerjaan

yang

berbeda

meng-

hendaki bahwa kedaualatan rakyat
dilaksanakan melalui sistem per-

lembaga perwakilan tidak sepi kritik.

(representation).3 Dalam

Ada keterputusan elektoral yang

sistem demokrasi perwakilan (rep-

menjadi fenomena terus menerus,

resentative democracy), yang men-

dimana perwakilan itu hanya selesai

jalankan kedaulatan rakyat adalah

pada saat pemilihan, selebihnya tidak

wakil-wakil rakyat yang duduk di

nampak apa makna perwakilan itu

lembaga perwakilan rakyat yang

sendiri.

wakilan

disebut sebagai Parlemen. Para wakil

Sebagai contoh, dalam pen-

rakyat itulah yang kemudian dipilih

elitian yang dilakukan oleh Forum

melalui

Pemilihan

menentukan

Umum

dan

Masyarakat Peduli Parlemen Indon-

serta

cara

esia (FORMAPPI)5 pada akhir masa

corak

jabatan anggota DPR periode 2009–

bekerjanya pemerintahan4.
Secara prinsip, perkembangan
pemikiran tentang perwakilan telah
memperkaya dunia, namun yang
lebih penting adalah setiap wakil
mampu melihat dirinya mewakili
warga negara yang berada di dalam
batas lingkup perwakilannya secara
keseluruhan.
walau

dalam

Idealnya

demikian

konteks

Indonesia

3

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,
Jakarta, 2006, hlm 115-116
4

Ibid
5

Sebuah lembaga diluar pemerintah atau

2014 disebutkan bahwa kinerja DPR
periode tersebut buruk. Indikatornya
ada pada produktivitas DPR dalam
pembuatan UU berdasarkan target
dan

realisasi

legislasi

yang

dicanangkan DPR periode 20092014.
Pada awal masa tugas, DPR
mencanangkan target Dua Ratus

dalam istilah internasional merupakan Non
Governmental Organitation(NGO) yang
melakukan kajian secara rutin dan spesifik
pada dinamika di dalam Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR RI) dan lembaga legislatif
lainnya. Peneliti di dalam FORMAPPI ini
diantaranya adalah Lucius Karus dan
Sebastian Salang.
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Empat Puluh Tujuh (247)

periode 2009–2014 buruk. Tahun

Rancangan Undang-Undang (RUU)

2010 hanya mampu me-nuntaskan 8

dalam program legislasi nasional

(delapan)

(pro-legnas) sepanjang lima tahun.

2011 hanya 12 (dua belas) undang-

Setiap

undang, tahun 2012 turun menjadi 10

tahunnya

DPR

membuat

undang-undang,

peren-canaan ulang untuk dijadikan

(sepuluh)

prioritas pembahasan setahun. Hasil-

merangkak lagi pada 2013 dengan 12

nya target 247 bertambah menjadi

(dua belas) undang-undang. Pada

348

akhir periode 2014 menghasilkan 17

RUU

yang

masuk

dalam

prolegnas DPR 2009–2014. Rinciannya6, pada 2010 prolegnas merencanakan

pembahasan

70

undang-undang,

tahun

lalu

(tujuh belas) undang-undang.
Persoalan legislasi di DPR

(tujuh

tidak berhenti pada masalah kuan-

puluh) RUU, pada tahun 2011 kem-

titas, namun juga kualitas capaian

bali dengan angka 70 (tujuh puluh)

yang seringkali tidak berpihak pada

RUU, dan pada tahun 2012 sedikit

nilai-nilai demokratis dan kerak-

berkurang menjadi 64 (enam puluh

yatan. Menurut Formappi, ada bebe-

empat) RUU. Namun, pada 2013

rapa hal yang menjadi penyebab me-

jumlahnya bertambah menjadi 75

ngapa prolegnas tidak dapat ter-

(tujuh puluh lima) RUU, sedangkan

selesaikan, diantaranya:7

2014 target DPR mencapai 69 (enam
puluh sembilan) RUU.

anggota

substantif

masa tugas representasi seorang

DPR

anggota DPR secara penuh tertuju

hendak memperlihatkan wajah pe-

pada partai politik (parpol). Eksis-

kerja keras kepada masyarakat, na-

tensi anggota DPR seluruhnya di-

mun jika melihat capaian setiap tahun

bawah kendali penuh partai politik.

yang begitu rendah maka dapat

Dengan demikian kepentingan par-

disimpulkan bahwa kinerja DPR

pol lah yang kadang membuat pem-

6

seolah

secara

pasca pelantikan hingga berakhirnya

Jika melihat angka yang ditargetkan

Pertama,

Lucius Karus, lihat http://www
.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra
/14/10/01/ncr4o84-lucius-karuspeneliti-

formappi-kinerja-dpr-periode-20092014buruk.
7
Lucius Karus, Op.Cit
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bahasan undang-undang tersandera

Sejak dari proses rekrutmen hingga

dan lamban.

telah terpilih menjadi anggota par-

Kedua,

pola

perencanaan

sampai pada mekanisme pembahasan RUU tidak diatur dengan baik.
Akibatnya, prolegnas hanya men-jadi
keranjang

untuk

mengumpulk-an

usulan RUU dari pemerintah dan
DPR, tanpa ada mekanisme penyortiran RUU mana yang paling diprio-

Ketiga, lemahnya sumber daya
kapasitas

anggota

ses politik di internal partai.
Proses rekrutmen dan kandidasi
(dalam satu kesatuan proses pencalonan di lembaga perwakilan rakyat) misalnya yang menjadi bagian hulu dari persoalan perwakilan,
ditentukan oleh partai politik. Rekrutmen dilaksanakan sesuai de-

ritaskan untuk dibahas.

atau

lemen sangat ditentukan oleh pro-

DPR.

Sebagai solusinya, Formappi mengusulkan agar dilakukan pembenahan pokok dan mendasar untuk
mendorong produktivitas legislasi
yang dimulai dari partai politik.
Peran parpol yang begitu kuat mulai

ngan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) masing masing partai politik dengan cara
yang

demokratis

dan

terbu-

ka.8Menjadi pertanyaan bagi publik, seberapa demokratis dan terbukakah itu?
B. PERUMUSAN MASALAH

dari pencalonan anggota legislatif

Tulisan ini berusaha memotret

hingga berada di dalam parlemen

bagian hulu persoalan keterwakilan

dianggap sebagai kunci utama untuk

dari waktu ke waktu. Tentu saja ini

mendorong perubahan menyeluruh

menjadi satu dari serangkaian pe-

di parlemen khusus-nya elit partai.

nyebab persoalan. Perumusan mas-

Peran partai politik menjadi

alah dalam tulisan ini adalah : Bag-

diskursus yang tidak dapat di

aimana periodesasi ketentuan, sya-

pisahkan bila kita sedang menyoal

rat, dan proses pencalonan anggota

kualitas perwakilan di Indonesia.

perwakilan rakyat di Indonesia?

8

Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, Pasal 29 ayat (1)
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demokrasi dari masa ke masa. Per-

C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
dalam tulisan ini adalah Penelitian
Normatif

(legal

research)

yang

hendak memotret ketentuan, syarat,
dan

proses

pencalonan

anggota

perwakilan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

demokrasi

Indonesia

menurut Abdul Mukhtie Fadjar dibagi dalam tiga periodesasi, yakni:9
a. Demokrasi Orde Lama (19451966) yang meliputi Demo-krasi
Liberal

Parlementer

(1945-

1959) dan Demokrasi Terpimpin
(1959-1966);
b. Demokrasi Era Orde Baru (1966 -

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini
adalah

kembangan

pendekatan

undangan

perundang-

(statute-approach)

1998) atau Demokrasi Panca-sila;
c. Demokrasi Era Reformasi (1998sekarang)

dan

pendekatan sejarah (historical approach), yang melihat aturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari
pemilu pertama tahun 1955 hingga

Masing-masing periode memiliki ciri tersendiri, meskipun tajuknya
tetap demokrasi. Latar belakang
perkembangan kepartaian dan regulasi pemilihan umum menjadi bebe-

pemilu tahun 2014.

rapa faktor yang ikut melatar belakanginya.
D. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN
Pencalonan

anggota

rakan pemilu sejak tahun 1955, dan di
legislatif

mengalami dinamika seiring dengan
dinamika politik dan ketatanegaraan
yang terjadi di Indonesia. Perkembangan dinamika ketatanegaraan ini terkait pula dengan perjalanan

9

Indonesia telah menyelengga-

Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik
dalam Perkembangan Ketatanegaraan

tiap penyelenggaraan pemilu pun
memiliki karakteristik yang berbeda
satu sama lain, termasuk syarat pencalonan anggota legislatif yang berbeda. Berikut ini adalah sejarah perkembangan syarat pencalonan

Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, hlm
3.
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anggota legislatif berdasarkan hukum

tentang “Pemilihan Anggota Kons-

yang berlaku di setiap periodesasi.

tituante

Perwakilan

a. Pemilu 1955
Anggota parlemen pada masa ini
dipilih melalui pemilu tahun 1955,
pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Adapun dasar hukum penyelenggaraan

pemilu

1955

ini

adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun

1953

tentang

Pemilihan

Anggota Konstituante dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki
tugas sebagai anggota parlemen pada
umumnya,

sedangkan

anggota

Konstituante adalah kumpulan or-ang
yang dipilih melalui Pemilu untuk
mengadakan
Undang-Undang
sama

dengan

sidang

pembuat

Dasar

bersama-

Pemerintah untuk

dengan segera menyusun dan menetapkan

Undang-Undang

Republik

Indonesia

yang

Dasar
akan

menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)10.
Syarat-syarat pencalonan diatur
dalam ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1953

10

dan

Konstituante sebagaimana dijelaskan
dalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang

Anggota

Dewan

Rakyat”,

yang

lengkapnya sebagai berikut,
Pasal 36
i. “Seorang calon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu
daftar calon perseorangan yang
selanjutnya disebut daftar per-seorangan atau bersama-sama caloncalon lain dalam suatu daftar calon
kumpulan yang selanjutnya disebut
daftar kumpulan”
ii.“Satu

daftar

kumpulan

yang

dikemukakan untuk suatu daerah
pemilihan tidak boleh memuat
nama-nama calon yang jumlahnya
melebihi jumlah anggota Konstituante atau jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang boleh
dipilih dalam daerah pemilihan
yang bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah anggota yang sudah
ditetapkan, tetapi tambahan itu
tidak boleh melebihi jumlah 20”
iii. “Seorang tidak boleh dicalonkan
dalam lebih dari satu daftar dalam
satu daerah pemilihan”
iv. “Yang boleh dikemukakan se-bagai
Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
1950.
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calon ialah orang yang me-menuhi

sedikit 25 orang pemilih untuk tiap-

syarat-syarat

tiap calon. Selain mendapat duku-ngan

untuk

men-jadi

anggota”

pemilih, seorang calon juga sej-ak

Dalam hal ini yang dimaksud
memenuhi

syarat

untuk

menjadi

awal sudah termasuk dalam daftar
pemilih, sehingga persyaratan do-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat

misili

merupakan

ialah warga negara yang telah berusia

menentukan.12

faktor

yang

25 tahun dan bukan orang yang tidak

Melalui pasal 136 UU Nomor 7

diperkenankan serta dalam atau men-

Tahun 1953 juga diatur mengenai

jalankan hak pilih ataupun orang yang

calon anggota DPR yang mewakili

haknya untuk dipilih telah di-cabut11.

golongan minoritas. Ketentuan ini

Berdasarkan UU Pemilu No.7 Tahun

berpedoman pada pasal 58 UUDS

1953, setiap anggota DPR mewakili

yang menyebutkan bahwa golongan-

300.000 orang, se-dangkan untuk

golongan kecil seperti Tionghoa,

anggota

mewakili

Eropa, dan Arab akan memiliki wakil

150.000 orang. Calon anggota DPR

dalam DPR dengan berturut-turut

yang dipilih untuk masa 4 tahun dan

sekurang-kurangnya 9,6, dan 3 orang

telah berusia 25 tahun ini dapat saja

anggota. Jika jumlah itu tidak tercapai

mewakili

melalui pemilu, maka pemerintah

konstituante

partai

politik

atau

perorangan.
Bagi calon perorangan atau

dapat

mengangkat

wakil-wakil

tambahan bagi golongan kecil itu.13

melalui daftar kumpulan dapat me-

Muatan yang ada dalam UU

ngemukakan calon untuk satu daerah

Pemilu No. 7 Tahun 1953 ini

pemilihan dengan mendapat duku-

berpedoman pada muatan konstitusi

ngan minimal 200 orang pemilih. Se-

yang berlaku pada saat itu, yakni

lanjutnya calon dari daftar kumpulan

Undang-Undang

harus mendapat dukungan paling

(UUDS) 1950. Pada prinsipnya,

11
Pasal 60 Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia Serikat 1950
12
Alfitra Salamm, Pemilihan Umum
Dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman 1955

dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde
Baru, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998,
hlm 26
13
Ibid

Dasar

Sementara
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UUDS 1950 menjamin pengakuan dan

nyeluruh pada bidang-bidang lain-nya.

penghormatan terhadap kebebas-an

Berdasarkan semangat yang disung

dan kemauan rakyat karena itulah

oleh UUDS 1950 yakni penghormatan

yang menjadi dasar kekuasaan pe-

pada

nguasa. Kemauan itu dinyatakan da-

kesempatan yang seluas-luasnya bagi

lam pemilihan berkala yang jujur dan

warga negara untuk turut serta dalam

yang dilakukan menurut hak pilih

upaya pem-bangunan negeri maka

yang bersifat umum dan berkesama-

kemudian

an, serta melalui pemungutan suara

pencalonan diberikan peluang seluas-

yang rahasia dan menjamin kebebas-

luasnya melalui pencalonan perse-

an mengeluarkan suara.14 Prinsip

orangan, diluar daftar kumpulan dan

kebebasan ini juga dipertegas melalui

calon dari partai politik. Berdasarkan

ketentuan Pasal 37 ayat (2) yang

ketentuan Pasal 60 UUDS 1950

berbunyi:

disebutkan

“Dengan tidak mengurangi
pem-batasan yang ditentukan
untuk kepentingan umum
dengan peraturan-peraturan
undang-undang, maka kepada
sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat,
bakat, dan kecakapan masingmasing untuk turut serta
dalam perkembangan sumbersumber
kemakmur-an
15
negeri.”
Perkembangan kemakmuran dalam hal ini tidak hanya terbatas pada
bidang perkeonomian, sehingga me-

14

Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1950
15

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia, Undang-

hak-hak

indi-vidu

termasuk

dalam

dan

hal

“Yang boleh menjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
ialah warga negara yang telah
berusia 25 tahun dan bukan
orang yang tidak diperkenan
kan serta dalam atau men
jalankan hak pilih ataupun
orang yang haknya untuk
dipilih telah dicabut.”16
Sehingga tidak ada keharusan
bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencalonkan
diri melalui partai politik, calon-calon
yang merupakan calon per-seorangan
dimungkinkan untuk me-ncalonkan
diri asalkan memenuhi ketentuan pasal
Undang Nomor 7 Tahun
1950
16
Pasal 60 Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1950
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38 ayat (1) Undang- Undang Pemilu

bagai calon perseorangan, menga-

Nomor 7 Tahun 1953 yakni seorang

jukan nama dan tanda gambar ke-pada

calon pertama dari suatu daftar

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

kumpulan

dikemu-kakan

sebagai

Kedua, nama-nama calon

calon oleh sedikitnya 200 orang

dan nama pemilih yang mengemu-

pemilih yang namanya terdaftar dalam

kakannya pada surat pencalonan di-

dapil untuk suatu daerah pemilihan,

tulis dengan cara yang ditentukan

baru kemudian berikutnya calon-calon

untuk cara pengisian daftar pemilih.

selanjutnya

itu

Nama- nama calon yang dikemukak-

dikemukakan oleh sedikitnya 25 orang

an dalam suatu daftar kumpulan,

pemilih untuk tiap-tiap calon.Tentang

ditulis dalam urutan sebagaimana

cara

dalam

dikehendaki oleh pemilih-pemilih

Paragraf II Bab VI Undang-Undang

yang mengemukakan daftar kum-

Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu.

pulan itu18.

dari

pen-calonan

daftar

diatur

Cara pencalonan ini Pertama, setiap
calon-calon

dengan

telah dikemukakan oleh pemilih

mengisi suatu formulir surat pen-

kemudian disusun dalam suatu surat

calonan yang harus ditanda tangani

pencalonan yang harus dilampiri19:

olehs

dikemu-kakan

Ketiga, nama-nama calon yang

emua

pemilih

yang

me-

a. Surat pernyataan dari tiap-tiap

ngemukakannya. Jika tidak dimung-

calon yang menyatakan kese-

kinkan melaui tanda tangan, maka

diannya dan persetujuannya

dapat menggunakan cap jempol atau

b. Surat Keterangan dari Ketua

cap jari yang lain dengan disebutkan

Panitia Pemilihan Luar Negeri

17

jarinya. Sementara untuk calon dari

kepada tiap-tiap calon dan tiap-

partai atau organisasi yang akan

tiap pemilih yang turut menge-

mengemukakan

mukakan calon yang

calon-calon

atau

orang yang akan dikemukakan se17

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
18

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Umum

19

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Umum
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menyatakan,

bahwa

orang-

yang dianggap banyak dibaca oleh

orang itu terdaftar dalam daftar

masyarakat di suatu daerah pemilihan.

pemilih untuk desa-desa dalam

Daftar ini disertai dengan nama-nama

ling-kungan daerah pemungutan

pemilih yang ikut mengemukakan.

su-ara tempat tinggal calon-

Kelima, adapun maksud dari

calon dan pemilih-pemilih itu

pemberitahuan daftar calon semen-

c. Turunan surat ketetapan Panitia

tara kepada masyarakat ada-lah un-

Pemilihan

Indonesia

tentang

tuk menampung aspirasi dan kebe-

nama dan tanda-gambar terse-but

ratan masyarakat atas nama-nama

pada

dapat

calon yang ada. Berdasarkan keten-

diperoleh dengan percuma dari

tuan Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1953

Panitia

tentang Pemilu

Pasal

41

yang

Pemilihan

Indonesia.

Kemudian, surat pencalonan ini
harus disampaikan sendiri oleh
salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua
Panitia

Pemilihan

Kabupaten

yang bersangkutan atau wakilnya.
Keempat, surat pencalonan ya-ng
dianggap sah oleh Panitia Pe-milihan
kemudian disusun dalam Daftar Calon
Sementara (DCS). Lalu kemudian
daftar calon semen-tara (DCS) ini oleh
Ketua Panitia Pemilihan diumumkan
dalam

dae-rah

sekurang-kurang-nya

pemilihannya
dengan

memuatkannya dalam suatu harian
yang diterbitkan di tempat kedudukan
Panitia Pemilih-an atau harian lain

“setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi
daftar calon sementara ke
pada Panitia Pemilihan, lalu
oleh Ketua Panitia Pemilihan
keberatan diteruskan ke-pada
Panitia Pemilihan Indonesia
disertai dengan pendapat
Panitia Pemilihan.”
Keenam,

Panitia

Pemilihan

Indonesia (PPI) kemudian meme-riksa
Daftar

Calon

Sementara

yang

diterimanya, jika suatu keberatan yang
dimaksud dianggap benar, ma-ka
daftar calon sementara yang bersangkutan diubah seperlunya. Maksud dari seperlunya misalnya, jika
daftar yang diberikan kepada PPI tidak
memakai tanda gambar maka diberi
tanda gambar. Bentuk lainnya
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untuk memilih dan dipilih.”

diluar pemberian tanda gambar juga
dimungkinkan perubahan daf-tar

bahkan, apabila ada organisasi yang

calon sementara.

mencalonkan maka dianggap sebagai

Ketujuh,

Panitia

Pemilihan

pelanggaran

dan

Indonesia (PPI) memberikan nomor

gugurnya

calon

dengan jalan undian, lalu setelah

bersangkutan20.

berakibat

pada

anggota

yang

ditentukan nomor urutnya maka PPI

Selain larangan tersebut di

kemudian menyusun daftar calon

atas, berikutnya pada pasal 15 dan

tetap.

Pasal

Pemilu pertama dalam rezim Orde
Baru adalah Pemilu 1971 dengan
Undang–Undang Nomor 15 Tahun
tentang

“Pemilihan

Umum

Anggota–Anggota Badan Permusya-

diatur

Permusyawaratan/

syarat

berikut:
Pasal 15
i.

organisasi

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

memenuhi

pasal 34 ayat (1)”;
ii.

“Seorang
untuk

1969 dengan tegas mengatakan:
“Warganegara
Republik
Indonesia bekas anggota organisasi
terlarang
Partai
Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau yang
terlibat langsung ataupun tak
langsung dalam Gerakan
Kontra Revolusi G.30 S/PKI,
atau
organisasi
terlarang
lainnya tidak diberi hak

yang

syarat dalam Pasal 17 dan/atau

1971.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

“Yang dapat mengajukan calon
untuk pemilihan umum adalah

payung hukum pelaksanaan pemilu

Ketentuan pasal 2 ayat (1)

Perwakilan

Rakyat yang lengkapnya sebagai

waratan/ Perwakilan Rakyat” sebagai

20

telah

pencalonan sebagai anggota Badan

b. Pemilu 1971

1969

16

dapat

dicalonkan

bebrapa jenis

badan

perwakilan dalam satu masa
pemilihan umum”
Pasal 16
a.

“Warganegara

Republik

Indonesia yang berusia 21 tahun
ke atas serta bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa”;
Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan
Rakyat/ Perwakilan Rakyat
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b.

c.

“Dapat berbahasa Indonesia dan

berdasarkan

cakap menulis dan membaca

Pengadilan yang tidak dapat

huruf latin”;

diubah

“Setia kepada Pancasila sebagai

pidana

yang

dikenakan

dasar

ancaman

pidana

sekurang-

dan

ideologi

negara,

g.

f.

tindak

“Nyata–nyata

tidak

sedang

Proklamasi 17 Agustus 1945

h.

“Terdaftar dalam daftar pemilih”;

untuk

i.

“Dicalonkan menurut pasal 15.”

mengemban

amanat

penderitaan rakyat”;

e.

karena

terganggu jiwa/ ingatannya”;

Kemerdekaan Bangsa Indonesia

d.

lagi

kurangnya 5 tahun.

kepada Undang–Undang Dasar
1945 dan kepada Revolusi

keputusan

Rumusan kedua pasal tersebut

“Bukan

bekas

anggota

organisasi

terlarang

Partai

telah menjelaskan bahwa untuk
menjadi

calon

dalam

pemilu,

Komunis Indonesia termasuk

seseorang harus diajukan oleh suatu

organisasi massanya atau bukan

organisasi. Artinya, tidak ada lagi

seseorang

terlibat

pencalonan oleh calon perseorangan

langsung ataupun tak langsung

seperti yang terjadi dalam Pemilu

dalam

1955.

yang
“Gerakan

Kontra

Organisasi

yang

dapat

Revolusi G 30 S/PKI” atau

mengajukan calon dalam pemilu

“organisasi terlarang lainya”,

harus

“Tidak sedang dicabut hak

sebagai berikut21:

pilihnya berdasarkan keputusan

a. Bukan Organisasi terlarang;

Pengadilan yang tidak dapat

b. Bagi

memenuhi

golongan

syarat-syarat

politik

ialah

diubah lagi;

partai-partai politik yang telah

Tidak sedang menjalani pidana

mendapat pengakuan berdasar

penjara

kan Undang-Undang tentang

21

atau

kurungan

Pasal 15 berkaitan dengan Pasal 17
UU Nomor 15 Tahun 1969. Untuk menjadi
calon dalam pemilu, seseorang harus
diajukan oleh suatu organisasi dimana
organisasi tersebut bukan organisasi
terlarang dan bagi golongan politik, harus

Partai-Partai Politik yang telah mendapat
pengakuan berdasarkan Undang-Undang
tentang Kepartaian. Ditambahkan pula bagi
anggota golongan karya ialah golongan
karya yang mendapat pengakuan.

Periodesasi Syarat Dan Proses Pencalonan Anggota DPR Dan DPRD Di Indonesia
(Pemilihan Umum Tahun 1955 Sampai 2019), Valerianus Beatea Jehanu 81

Kepartaian,

Keormasan,

dan

Kekaryaan;
c. Bagi

isian yang dimaksud pada huruf

golongan

karya

ialah

organisasi golongan karya yang
telah

organisasi masing-masing. Surat

mendapat

berdasarkan

pengakuan

(a) dan huruf (b) antara lain
dilengkapi dengan:
a.

Undang-Undang

organisasi

yang dimaksud pada huruf b.

dengan

yang

dipergunakan

UU Nomor 15 Tahun 1969 telah
diperkaya

Nama dan tanda gambar

sebagai

lambang dalam pemi-

syarat–syarat

lihan

umum

berikut

tertentu apabila seseorang hendak

surat pengesahan dari

mencalonkan diri sebagai anggota

Lembaga

Perwakilan

Umum;

Rakyat,

termasuk

diantaranya adalah syarat mengenai

b.

batas usia minimal dan kecakapan

sekurang-kurangnya
pencalonan

pada

dua orang anggota pim-

Pemilu 1971 diatur pada pasal 19
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1969

yang

rumusannya

sebagai

berikut:

(1) Tata cara pencalonan ditetapkan
bersangkutan

sebagai

berikut:
a. Seorang calon diajukan de-ngan
cara

mengisi

surat

isian

(formulir).
b. Surat

isian

pinan organisasi
c.

Surat pernyataan dari
calon tentang kesedian
nya untuk dicalonkan

Pasal 19

yang

dan

lon yang dikuatkan oleh

Bahasa Indonesia.
cara

hidup

riwayat perjuangan ca-

dalam menulis serta membaca dalam

Tata

Riwayat

Pemilihan

tersebut

ditanda

tangani oleh sekurang-kurang nya
dua orang anggota pimpin an

serta

persetujuannya

mengenai tempat yang
diberikan
urutan

dalam
pada

tata
daftar

calon”
ii. “Daftar calon dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh
organisasi yang mengaju
kan calon termaksud”
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iii. “Antara organisasi golong
an

Politik/Karya

diadakan

dapat

penggabungan

membahas pencalonan. Substansi PP
ini lebih banyak membahas mekanisme pemungutan suara.

suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian
kursi. Keinginan pengga-

c. Pemilu 1977
Undang–Undang
Tahun

dinyatakan oleh organisasi

Umum Anggota–Anggota Badan

yang mengemukakan daf-

Permusyawaratan /Perwakilan Rak-

tar calon di dalam surat

yat ini mengalami beberapa peruba-

isian untuk pencalonan dan

han menjelang pemilu tahun 1977,

juga di dalam daftar calon

diantaranya

yang bersangkutan”

Undang Nomor 4 Tahun 1975 yang

calon

seperti

dimaksud pada ayat (2)
hanya boleh memuat namanama

melalui

Pemilihan

Undang–

menambahkan syarat pendidikan
bagi calon anggota.
Penambahan syarat pendidikan

seban-yak-

bagi calon anggota dimaksudkan

banyaknya dua kali jumlah

bahwa disamping dapat berbahasa

anggota yang dipilih”

Indonesia

v. “Tata

calon

tentang

15

bungan suara itu harus

iv. “Daftar

1969

Nomor

cara

pencalonan

pelaksanaan
diatur

lebih

dengan

baik,

cakap

menulis dan membaca huruf latin,
dirasa perlu juga peningkatan syarat

lanjut dengan Peraturan

pendidikan

Pemerintah”

Sekolah Lanjutan Pertama atau

Peraturan

Pemerintah

yang

yakni

berpendidikan

berpengetahuan yang sederajat serta

mengatur lebih lanjut pelaksanaan

perlu

pemilu

Peraturan

pengalaman di bidang kemasyarakat

Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun

an dan atau kenegaraan mengingat

1970. Namun, tidak diatur secara

tugas yang harus dihadapi anggota

lebih rinci dan lengkap dalam

Badan Perwakilan Rakyat22.

22

1971

adlaah

Penjelasan dalam huruf c UndangUndang Nomor 4 Tahun 1975 sebagai

dilengkapi

dengan

syarat

perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilu
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Selain syarat pendidikan dan

terlebih dahulu mendaftar ke Partai

pengalaman kemasyarakatan juga

Persatuan

terdapat

jiwa/

Partai Demokrasi Indonesia (PDI),

ingatan. Adapun mengenai syarat

atau Golongan Karya. Setiap orang

kesehatan jiwa/ ingatan bagi calon

yang hendak mencalonkan diri juga

Anggota Badan Perwakilan Rakyat

tunduk dan wajib mengikuti prose-

pengujiannya dapat dilakukan oleh

dur pencalonan yang ditetapkan oleh

dokter umum Pemerintah23.

partai.

syarat

kesehatan

Pembangunan

(PPP),

Tata cara pencalonan pada
pemilu 1977 masih sama dengan
sebelumnya. Selain itu, berlakunya
Ketetapan

MPR

d. Pemilu 1982
Pada pemilu 1982, ketentuan

Nomor

peleburan/fusi diakomodir dalam

VII/MPR/1973 tentang Pemilihan

Pasal 13a Undang-Undang Nomor 2

Umum membatasi peserta pemilu

Tahun

hanya pada dua golongan politik dan

“Pemilihan Umum diikuti oleh 3

satu golongan karya24. Golongan

(tiga) organisasi kekuatan sosial

politik ini adalah Partai Persatuan

politik

Pembangunan

yang

Pembangunan, Partai Demokrasi

merupakan peleburan dari partai-

Indonesia, dan Golongan Karya.”

partai Islam dan Partai Demokrasi

Selebihnya,

Indonesia (PDI) yang merupakan

masih

peleburan dari partai-partai bernafas

sebelumnya.

(PPP)

1980

yaitu

sama

yang

Partai

proses
dengan

berbunyi

Persatuan

pencalonan
ketentuan

nasionalis. Kebijakan orde baru ini
kemudian dikenal dengan fusi atau
peleburan.

e. Pemilu 1987-1992-1997
Perubahan

berikutnya

adalah

Adanya kebijakan fusi dengan

dengan dikeluarkannya Undang–

kata lain mewajibkan setiap calon

Undang Nomor 1 Tahun 1985

yang hendak mencalonkan diri harus

tentang Perubahan atas Undang-

23
Penjelasan Undang – Undang Nomor
4 Tahun 1975 sebagai perubahan atas Undang
– Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota–Anggota Badan

Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
24
Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum
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Undang Nomor 15 Tahun 1969

21(dua puluh satu) tahun serta

tentang Pemilihan Umum anggota-

bertakwa kepada Tuhan Yang

angggota Badan Permusyawaratan/

Maha Esa”;

sebagaimana

b. “Setia kepada Pancasila sebagai

diubah dengan Tahun 1980 yang

pegangan hidup bangsa, dasar

menjadi payung hukum pemilu

negara dan ideologi nasional,

1987, 1992, dan 1997.

kepada Proklamasi 17 Agustus

Perwakilan

Rakyat

Perubahan ini terkait dengan

1945, Undang – Undang Dasar

tujuan Pemilihan Umum yang lebih

1945 serta kepada Revolusi

difokuskan pada pemilihan seluruh

Kemerdekaan Bangsa Indonesia

anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

untuk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

penderitaan rakyat”;

(DPRD) Tingkat I dan II, serta untuk
mengisi

keanggotaan

Permusyawaratan

Rakyat

c. “Tidak

mengemban
sedang

amanat

dicabut

hak

Majelis

pilihnya berdasarkan putusan

yang

pengadilan yang telah mempe-

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun

roleh kekuatan hukum tetap”;
d. “Tidak sedang menjalani pidana

sekali.25
Pada Undang–Undang Nomor 1

penjara

berdasarkan

putusan

Tahun 1985 juga terdapat perubahan

pengadilan yang telah mempe-

pasal

pencalonan

roleh kekuatan hukum tetap,

anggota legislatif, khususnya pada

karena melakukan tindak pidana

pasal berikut:26

yang diancam dengan pidana

terkait

syarat

penjara lima tahun atau lebih”.

Pasal 16
a. “Warganegara

Republik

Indonesia yang telah berusia
Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun
1985 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 4
Tahun 1975 dan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 1980
26
Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun
25

1985 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 4
Tahun 1975 dan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 1980
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berpengalaman

6. Pemilu 1999
Pemilihan Umum 1999 dilaksanakan

dengan

sistem

proporsional

stelsel

daftar.27

semacam

ini,

dalam

bidang

kemasyarakatan”;

menggunakan

e. “Setia kepada Pancasila sebagai

berdasarkan

dasar negara, Undang–Undang

Lewat

sistem

partai

politik

Dasar NRI Tahun 1945.
f. “Bukan bekas anggota terlarang

cenderung mencari kandidat yang

Partai

populer sehingga punya elektabilitas

termasuk organisasi massanya

yang tinggi di mata para pemilih.

atau

Dalam kaitannya dengan syarat

terlibat langsung ataupun tidak

pencalonan anggota DPR, DPRD

langsung dalam G 30S/PKI atau

tingkat I dan tingkat II diatur dalam

organisasi terlarang lainnya”;

ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU
Nomor

3

Tahun

1999

yang

lengkapnya sebagai berikut :
a. “Warga

Negara

yang

Komunis

bukan

g. “Tidak
pilihnya

Indonesia,

seseorang

sedang

yang

dicabut

berdasarkan

hak

putusan

pengadilan yang telah mempetelah

berumur 21 (dua puluh satu)

roleh kekuatan hukum tetap”;
h. “Tidak sedang menjalani pidana

tahun, bertaqwa kepada Tuhan

penjara

berdasarkan

putusan

yang Maha Esa”;

pengadilan yang telah mempe-

b. dibuktikan dengan KTP atau

roleh kekuatan hukum tetap,

Keterangan Lurah/ Kepala Desa

karena melakukan tindak pidana

tentang alamatnya yang tetap”;

yang diancam dengan pidana

c. “Dapat

berbahasa

Indonesia,

cakap membaca, dan menulis”;
d. “Berpendidikan
rendahnya

27

serendah–

Sekolah

penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;
i. “Nyata – nyata tidak sedang
terganggu jiwa/ ingatannya”;

Lanjutan

j. “Terdaftar dalam daftar pemilih.”

berpenge

Secara substansi tidak banyak

Tingkat

Atas

atau

tahuan

yang

sederajat

dan

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum, Pasal 1 ayat (7)

perubahan dalam hal syarat
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pencalonan anggota legislatif. Hal

mengajukan calon dan kepada yang

ini dapat dilihat dengan masih

bersangkutan wajib disertai alasan-

adanya larangan bagi bekas anggota

alasannya.30

Partai Komunis Indonesia (PKI) dan

Pembeda

pemilu

1999

dari

organisasi terlarang lainnya untuk

pemilu pada rezim orde baru adalah

dipilih dan memilih.

tidak adanya intervensi pemerintah

Pemilu 1999 juga merupakan

melalui litsus (penelitian khusus)

pemilu yang terakhir bagi anggota

terhadap calon anggota DPR atau

TNI/ABRI

aktif

DPRD

panggung

parlemen.28

berperan

di

yang

mencalonkan

diri

Sekalipun

ada

Dengan

melalui

demikian, jika ada keinginan untuk

sifatnya

duduk di lembaga legislatif maka

sehingga pemilu 1999 dirasa lebih

harus

dari

demokratis dan memberi ruang

dan

gerak bagi partai untuk ikut berperan

mengundurkan

dinas/jabatan

diri

kemiliteran

partai.
hanya

mengambil posisi sebagai warga

dalam demokrasi.

negara

Pemilu

biasa

yang

memiliki

kedudukan sama di mata hukum.29

1999

administratif31,

tidak

lagi

dise-

lenggarakan pemerintah tetapi dilak

Setiap calon anggota DPR dan

sanakan oleh Komisi Pemilihan

DPRD diwajibkan untuk memenuhi

Umum (KPU). Sebagai payung

syarat calon sebagaimana disebut

hukum

kan di atas. Apabila tidak meme-

Undang Nomor 3 Tahun 1999

nuhi syarat, maka penolakannya

tentang Pemilihan Umum menyebut

diberitahukan secara tertulis kepada

kan,

Partai Politik peserta Pemilu yang

Lembaga Pemilihan Umum (LPU)

28

Lihat ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum yang berbunyi “Anggota
ABRI tidak menggunakan hak untuk dipilih”
29
Efriza dan Syafuan Rozi, Parlemen
Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD,
CV Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm 58
30
Lihat ketentuan Pasal 44 ayat (5) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum
31
Lihat Pasal 44 ayat (4) Undang-

pemilu

sebelum

1999,

KPU

Undang-

terbentuk,

Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
melalui Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
dan Panitia Pemilihan Daerah (PPD)
melaksanakan
penelitian
terhadap
kelengkapan dan penetapan atas keabsahan
data sebagaimana ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan
bahwa penyelenggara pemilu hanya memiliki
kewenangan untuk melaksanakan verifikasi
dan penetapan yang sifatnya administratif.
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melaksanakan tugas KPU paling

yang

lama 30 hari setelah UU disahkan.

sebagai calon anggota DPR, DPRD

Dalam jangka waktu 30 hari itu KPU

Provinsi,

harus sudah dibentuk dan segala hak

Kabupaten/Kota

serta

sebagai

kewajiban

LPU

menjadi

tanggung jawab KPU.

hendak

mencalonkan

dan

DPRD

harus

anggota

diri

terdaftar

partai

politik

peserta pemilu yang dibuktikan
dengan kartu keanggotaan (KTA).
Lalu kemudian pengajuan calon

6. Pemilu 2004
Pada pemilu 2004, setiap orang

anggota DPR diajukan ke Komisi

Pemilihan Umum (KPU), calon

kepada KPU sesuai tingkatan nya

anggota DPRD diajukan ke KPU

beserta kelengkapan adminis-trasi

Provinsi, dan calon anggota DPRD

calon.

Kabupaten/Kota dicalonkan ke KPU
Kabupaten/Kota masing-masing.

7. Pemilu 2009

Berdasarkan ketentuan pasal 67

Pada pemilu anggota legislatif

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

2009, yang merupakan pemilu dengan

Tahun

ketentuan tentang kuota gender. Tiap

2003

landasan

yang

hukum

merupakan

Pemilu

2004,

partai

politik

peserta

pemilu

setiap calon anggota DPR, DPRD

diwajibkan untuk memiliki minimal

Provinsi, dan DPRD Provinsi, dan

30 persen calon perempuan daftar

DPRD

sebelum

calon yang diajukan dan harus ada

didaftarkan harus terlebih dahulu

setidaknya satu calon perempuan

melalui seleksi di parpol yang

dalam

diselenggarakan secara demokratis

berurutan dari awal daftar (disebut

dan

juga system ritsleting atau zipper).32

Kabupaten/Kota

terbuka

sesuai

dengan

mekanisme internal parpol.

setiap

Pada

tiga

pemilu

calon

2009,

secara

melalui

Setelah proses seleksi di partai,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

baru kemudian masing-masing partai

2008 sebagai landasan hukum pemilu

menyerahkan nama- nama calon

legislatif di tahun 2009 ada sebuah

32

Gambaran Singkat Pemili han Umum
2014 di Indonesia dalam http://www.rumah

pemilu.org/in/read/3351/GambaranSingkatPemilihan-Umum-2014-di-Indonesia, hlm 3.
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mekanisme yang berbeda dengan

Peran partai politik masih menj

pemilu 2004, yakni diwajibkan bagi

adi penentu dalam rekrutmen calon

penyelenggara pemilu dalam hal ini

anggota DPR, DPRD Provinsi dan

KPU untuk menyampaikan nama-

DPRD Kabupaten/Kota.33 Seleksi

nama dalam daftar calon sementara

oleh partai politik ini merupakan

(DCS) ke KPU untuk memperoleh

bagian dalam mekanisme pengaju

tanggapan masyarakat. Sebenarnya,

an bakal calon anggota DPR, DPRD

tahapan ini tidak benar-benar baru

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

karena pernah ada dalam proses

Kota. Seleksi bakal calon harus

pencalonan di Pemilu 1955.

dilakukan secara demokratis dan ter
buka sesuai dengan anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan/atau

8. Pemilu 2014
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 adalah payung hukum bagi
pelaksanaan

pemilihan

peraturan internal partai politik
peserta pemilu.34

umum

anggota DPR, DPD, dan anggota

9. Pemilu Serentak 2019

DPRD Provinsi dan Kabupaten/

Pemilu Nasional yang akan

Kota tahun 2014. Ketentuan Pasal 51

datang pada tahun 2019 akan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

dilangsungkan secara serentak an-

2012 tentang Pemilihan Umum

tara Pemilihan Umum Anggota

anggota DPR, DPD, dan DPRD

DPR, DPRD Provinsi dan Kabu-

Provinsi

memberlakukan

paten/Kota, DPD, serta Presiden dan

syarat yang sama bagi setiap calon

Wakil Presiden. Pemilu seren-tak

anggota

pada

adalah konsekuensi yuridis dari

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

diberlakukannya Putusan Mahka-

2008.

mah Konstitusi Nomor 14/PUU-

33

34

masih

legislatif

seperti

Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota: “Partai Politik peserta
pemilu melakukan seleksi bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.”

Pasal 52 ayat (2) undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota
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XI/2013

dan

diundangkannya

basisnya adalah dilaksanakan secara

Undang Undang Republik Indonesia

demokratis

Nomor 7 Tahun 2017 tentang

dengan anggaran dasar, anggaran

Pemilihan Umum.

rumah tangga, dan/atau peraturan

Pengaturan terkait tata cara
pencalonan anggota DPR, DPRD

internal

dan

Partai

terbuka

Politik

sesuai

Peserta

Pemilu.35

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota diatur dalam Bagian Kedua UU
Nomor 7 Tahun 2017. Ada sedikit
perubahan dalam UU Nomor 7
Tahun 2017 khususnya mengenai
tata cara pencalonan yang mem
bedakan dalam beberapa tahapan :
bakal calon anggota, calon sementara, calon tetap, dan calon anggota.
Masing-masing tahapan memiliki
persyaratannya masing-masing.
Namun demikian, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 241 UU
Nomor 7 Tahun 2017 bahwa domain
seleksi bakal calon anggota DPR dan

E. Kesimpulan
Mekanisme pencalonan yang
ada masih memiliki kelemahankelemahan. Timbul kesan, tidak ada
upaya serius untuk mendiskusikan
kualitas calon anggota legislatif di
setiap periodesasi penyelenggaraan
pemilu.

Mekanisme

pencalonan

yang masih mengandalkan penjaringan oleh partai politik nyatanya
tidak banyak memberikan perubahan.
a) Kelemahan Substansi

DPRD masih di tangan Partai

Sistem pemilu untuk memilih

Politik. Aturan ini masih senafas

anggota DPR, DPRD Provinsi dan

dengan regulasi pelaksanaan pemilu

DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu

di tahun sebelumnya. Partai Politik

2014 juga masih sama dengan

masih

untuk

pemilu 2009, yakni sistem propor

melakukan seleksi dan rekrutmen

sional terbuka.36 Dalam pandangan

calon anggota DPR dan DPRD yang

penulis, sistem propor sional terbuka

35

36

memiliki

otoritas

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 5 ayat (1)
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dapat menjamin rasa keadilan bagi

anggota perwakilan rakyat yang

wakil rakyat yang terpilih dengan

dilakukan

suara terbanyak karena tidak lagi

Dengan kata lain, mereka harus

bergantung pada partai dan nomor

berani memaksa parpol di Indonesia

urut. Namun, masih menyisakan

untuk

kritik karena sistem ini hanya

mencetak kader-kader politik yang

menjamin keter bukaan pada saat

berkualitas, mumpuni, dan berin-

pemilihan dan pasca pemilihan.

tegritas. Hal ini tidak pernah ada

Menurut penulis, perlu dijamin
bahwa keterbukaan harus ada pula

dalam

oleh

berbenah

sejarah

Partai

dan

Politik.

produktif

regulasi

penye-

lenggaraan pemilu di Indonesia.

dalam keseluruhan proses pemilu.
Mulai

dari

pencalonan

hingga

b) Kelemahan Struktur

hasilnya diumumkan oleh KPU

Menjadi bakal calon anggota

karena yang terjadi selama ini,

legislatif, tidak menutup kemung

pemilih buta dengan kualitas calon

kinan pula bagi masyarakat diluar

wakil rakyatnya sendiri, yang dapat

kader untuk ikut ambil bagian dalam

dikenali hanyalah wajah dan nama,

pencalonan. Ini bisa jadi baik karena

itupun melalui media massa serta

membuka ruang partisipasi bagi

media promosi lainnya.

warga negara di luar anggota partai.

Kedua, politik legislasi penye-

Sekaligus kritik bagi partai, karena

lenggaraan pemilu harus keluar dari

jebakannya justru partai dipertanya

jebakan “mengamankan suara” yang

kan fungsinya dalam melakukan

menjadi trend dari waktu ke waktu

produksi kader yang baik untuk

mnejelang penyelenggaraan pemilu.

menempati jabatan publik. Hal ini

Perumus kebijakan, dalam hal ini

nyata

anggota DPR perlu membuka diri

kebijakan

terhadap masukan dan kritik publik

menambah perolehan suara partai.

bahwa ada sesuatu yang lebih
mendesak

untuk

dirumuskan

:

terjadi,
vote

misalnya

dalam

getter

untuk

Kebijakan vote getter adalah
kebijakan untuk menambah suara

perbaikan kualitas rekrutmen dan

dengan

menawarkan

pencalonan

kandidasi dalam proses pencalonan

melalui mesin partai tertentu bagi

Periodesasi Syarat Dan Proses Pencalonan Anggota DPR Dan DPRD Di Indonesia
(Pemilihan Umum Tahun 1955 Sampai 2019), Valerianus Beatea Jehanu 91

seseorang yang memiliki elekta-

di internal partai. Adalah kenisca

bilitas tinggi di masyarakat. Mayo-

yaan bila kita berharap demokrasi

ritas calon yang direkrut untuk

negeri ini membaik melalui partai

menjadi vote getter ini berasal dari

politik

kalangan publik figur dan pengu-

Fenomena

saha. Ada modal elektabilitas dan

menunjukkan itu.

mahar

politik

yang

justru

yang

tidak

demokratis,

presidential

Kedua,

proses

party

pendidikan

mengancam kader organik partai

politik yang baik. Perlu ditegaskan

politik sendiri.

bahwa partai tidak melulu tentang
merebut kekuasaan. Partai adalah

c) Kelemahan Kultur

pilar demokrasi yang bertanggung

Partai Politik “dipercaya” menye

jawab menyelenggarakan pendidi-

lenggarakan sendiri rekrutmen calon

kan

wakil rakyat. Regulasi yang berserah

menjalankan mesinnya untuk pen-

memasrahkan

didikan politik pada konstituennya,

urusan

rekrutmen

politik.

ada

Jika

partai

wakil rakyat kepada partai. Syarat

maka

nya hanya diselenggarakan secara

demokrasi yang beriringan dengan

demokratis dan terbuka berdasarkan

perbaikan persepsi politik warga

AD/ART. Aturan ini bisa berkua-

negara.

litas, jika masing-masing partai

Ketiga, produktivitas kebijakan. Hal

memaksimalkan perannya dengan

ini

ekstra baik.

diskursus partai politik. Jika kita

yang

perbaikan

juga

seringkali

kualitas

lepas

dari

Partai seharusnya sadar bahwa

berbicara bagaimana meningkatkan

kelangsungan demokrasi dipastikan

kualitas perwakilan rakyat, maka

oleh

partisipasi

juga harus dilacak komponen lain

masyarakat dan partai politik yang

yang ikut menentukannya. Salah

baik. Ukuran yang baik dalam hal ini

satunya adalah meningkatkan pro-

setidaknya- tidaknya menyangkut

duktivitas konsep kebijakan yang

tiga hal : Pertama, tata kelola partai

dibuat oleh partai politik. Para

politik yang baik. Artinya ada

wakil rakyat harus didukung de-

akuntabilitas dan jaminan demokrasi

ngan produktivitas partai dalam

dua

hal

yaitu
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mengartikulasikan problem publik
menjadi sebuah naskah kebijakan.
Sayangnya, tiga hal ini belumlah
membudaya

di

internal

partai

politik. Harapannya, karena pemilu
berikutnya

di

tahun

2019

dilangsungkan serentak, maka para
calon wakil rakyat dan tentunya
partai politik punya cukup waktu
untuk memperbarui diri.
F. DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi
dan
Konstitusionalisme
Indonesia,
Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan
MK RI, Jakarta.
Efriza dan Syafuan Rozi,
2010,
Parlemen
Indonesia
Geliat
Volksraad Hingga
DPD, CV. Alfabeta
Bandung.
Fadjar, Abdul Mukhtie, 2012, Partai
Politik dalam Perkembangan
Ketatanegaraan Indonesia,
Setara Press, Malang.
Salamm, Alfitra, 1998, Pemilihan
Umum Dalam Perspektif
Sejarah: Pengalaman 1955
dalam Menggugat Pemilihan
Umum Orde Baru, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta.
2. PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia Serikat
1950.

Undang-Undang Republik Serikat
Nomor 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Semen
tara Republik Indonesia
Serikat Menjadi UndangUndang Dasar Sementara
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1953 tentang Pemilihan
Umum.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun
1969
tentang
Pemilihan
Umum Anggota – Anggota
Badan
Permusyawaratan
Rakyat/ Perwakilan Rakyat..
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1975 sebagai perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilu.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun
1985 tentang Perubahan atas
Undang – Undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota – Anggota
Badan
Permusyawaratan
Rakyat sebagaimana telah
diubah dengan Undang –
Undang Nomor 4 Tahun 1975
dan Undang – Undang Nomor
2 Tahun 1980.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1999 tentang Pemilihan
Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai
Politik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan
Umum

Periodesasi Syarat Dan Proses Pencalonan Anggota DPR Dan DPRD Di Indonesia
(Pemilihan Umum Tahun 1955 Sampai 2019), Valerianus Beatea Jehanu 93

Ketetapan Majelis Permusyawarat
Rakyat Nomor VII/MPR/1973
tentang Pemilihan Umum.

3. INTERNET
Gambaran Singkat Pemilihan
Umum 2014, http://www.
rumahpemilu.org/in/read/3
351/Gambaran-SingkatPemilihan-Umum-2014-diIndonesia.
Kinerja DPR Periode 2009-2014,
http://www.republika.co.id/
berita/koran/prokontra/14/10/01/ncr4o84lucius-karus-penelitiformappi-kinerja-dprperiode-20092014- buruk.
SurveySMRChttp://databoks.katad
ata.co.id/datapublish/2017/
06/09/smrc-tni-presidendan-kpk- lembaga-palinggdipercaya-publik.

