
Tantangan, Problematika dan

Harapan Pemilukada Serentak

Di Era Pandemik Covid 19

IMAM ROPII

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

1



Pendahuluan

 Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak

(Pemilukada) instrumen mewujudkan

demokrasi, HAM, Hak Warneg.

 Arena pertarungan politik yg legal

merebut/mencapai posisi sosial daerah

(kepala daerah).

 Memerlukan dukungan penyelenggara yg

berintegritas, calon yang berkualitas, dan

pemilih yang cerdas.

2



 Indonesia menjadi negara ke-37 yang

menunda Pemilukada akibat pandemi

Covid-19 (IIDEA,2020)

 Data Covid19 Indonesia (24/6/2020) :

 Positif : 49.009; Sembuh : 19.658;

Meninggal: 2.573

 Pemilukada 2020 Tantangan berat.
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KONDISI

SAAT INI



Pemilukada Demokratis?

 Dilaksanakan Asas dan hukum Pemilu.

 Partisipasi politik yang luas dan otonom

 Kompetisi politik yang sehat dan adil.

 Suksesi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta

terjaga dengan bersih dan transparan,

 Monitoring/pengawasan terhadap kekuasaan (eks, 

leg, yud, birokrasi, dan keamanan) hrs efektif.

 Prinsip Demokrasi : Prosedural dan substantif. 

(Muhammad :2018)

Syarat

Pilkada

Demokratis
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Pijakan Pilkada Serentak 2020

 Penyebaran (COVID-19) sbg pandemic

(WHO), byk korban dan terus meningkat;

 Ditetapkan sbg bencana nasional Non-

alam;

 Perlu Kebijakan dan penanggulangan

yang luar biasa >> penundaan tahapan

pelaksanaan Pemilukadas;

 Menjaga agar Pemilukada dapat

berlangsung secara demokratis dan

berkualitas.

Konsideran

Perppu

2/2020
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 Perppu 2/2020 >> lebih kepada pengaturan

kekosongan hukum terkait penundaan

Pemilukada serentak;

 Mengandung norma saling bertentangan (conflict

of norm).

 Satu sisi Pemilukada serentak ditunda hingga

bencana nasional non-alam berakhir,

 namun di sisi lain justru mengatur waktu

pelaksanaan Pemilukada serentak lanjutan pada

bulan Desember 2020.
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SUBSTANSI 
PERPPU 2/2020



 Pasal 12O

(1)Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan,

sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan

keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya

yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau

Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan

lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

(2)Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan

penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.
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Perppu 2/2020: 

 Pasal 201A

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Ol

ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak

ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.
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1-Kepres 11/2020 Ttg Penetapan Kedaruratan

Kesmas Covid- 19.

2-Kepres 12/2020 Ttg Penetapan Bencana

Non-alam Penyebaran Covid-19 Sbg

Bencana Nasional.

Perppu

2/2020 Ps. 

120A 
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 PKPU No. 5 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas PKPU

No. 15 Tahun 2019 ttg. Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pilgub/Wagub, Bup/Wabup,

Wakot/Wawakot Tahun 2020 >>

 Tinjut Perppu 2/2020

 Bukti Kesiapan KPU

 PKPU lain > Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19

seluruh Tahapan Pilkadas
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PKPU 5/2020 : Pedoman Tahapan

(1)Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak

lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol

kesehatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19),

(2)Protokol kesehatan ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi

dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Covid-

19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan,

(3)Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh

tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan

yang menerapkan protokol kesehatan penanganan (Covid-

19) diatur dengan Peraturan KPU.

PKPU 

5/2020: 

Pasal 8C 

11



Lintas Pilkadas

 Pilkadas 2015 > 269 daerah ( 9 Prov, 224 kab/36 kota) 

Angpas 70 persen (96.165.966 HP).

 Pilkadas 2017 > 101 daerah (7 Prov, 18 Kota/76 Kab)

Angpas 75 persen.;

 Pilkadas 2018 > 171 daerah (17 Prov. 39 Kota/115

kab) Angpas 73 persen (152.079.997 HP)

 Pilkada 2020 > 270 daerah (9 Prov. 224 kab/37 kota).

( Ketua KPU > 77,5 persen)

LINTAS 

PILKADAS 

DAN 

ANGKA 

PARTISIPASI 

PEMILIH 
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TANTANGAN PILKADA SERENTAK 2020

 Ada 47 negara di dunia yang tetap melaksanakan pemilu di 

tengah pandemi covid19.

Hadar Nafis Gumay (Mantan Kom. KPU RI)

 Pilkadas 9 Desember 2020 sarat obral kualitas, Dalihnya

pilkada dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau

Covid-19.

 akan dilaksanakan seadanya, asal bisa dilaksanakan dan

berbagai prosedur dimudahkan, bahkan dilewatkan.

 kualitas pilkada diukur sejauh mana semua tahapan

dilakukan dengan benar, komprehensif dan tidak terburu-

buru.
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Jeirry Sumampow (Koordinator Komite Pemilih

Indonesia :

 Pilkada serentak 9 Desember 2020 terkesan terburu-

buru.

 Persiapan Pilkada 2020 Dinilai Kurang Meyakinkan

 Penyelenggara pemilu harus kerja keras

 Tingkat partisipasi pemilih terancam menurun.
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Menko Polhukam : Mahfud MD

 Pilkada serentak tidak boleh ditunda lagi.

 Pemerintah (Pus/Da) harus berjalan normal,

karena pandemi Covid19 belum bisa

diprediksi kapan akan berakhir.

 Pemerintahan harus berjalan normal dan tidak

dipimpin penjabat sementara
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Problematik Pilkadas 2020 

 Kesiapan daftar pemilih ;

 Potensi sengketa pencalonan ;

 Sosialisasi penyelenggaraan pilkada

serentak;

 Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan pilkada.

 Potensi konflik antar pendukung

 Pengawasan dan penegakan hukum lemah

 Politisasi dana Covid19?

 Biaya membengkak?
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lanjutan

 Potensial :Vote buying/Whole vote buying

 Netralitas Birokrasi, aparat keamanan,

penyelenggara

 Pemilih gamang angka partisipasi rendah

 Jaminan kesehatan pemilih dan

penyelenggara

 Penguatan pemerintahan daerah lebih

mendesak

 Hindari kesan “berpesta di atas duka”, egois

politik untuk selamatkan rakyat
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HARAPAN

 Iklaskan pilkadas DILAKSANAKAN sesuai PKPU 5/2020 (9 

Des 2020) atau sebaliknya DIUNDUR lagi?

 Pemulihan ekonomi dan kesehatan paling urgen

 Pasca Pilkadas tidak melahirkan KLASTER COVID19 BARU?

 Hindari Pilkadas sekedar PROSEDURAL untuk pergantian

pemimpin daerah. 

 Konsistensi Penerapan Prinsip demokrasi (substansial dan

prosedural).

 Mana yg akan terjadi : a) FORMALITAS POLITIK atau b) ALAT 

DiEMOKRASI
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Penutup

 Terima kasih
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INGAAT..

SENIN PON, 9 DESEMBER 

PAKAI MASKER, JAGA JARAK, CUCI TANGAN


