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• Pengalaman Pemilu/Pilkada:

• Bangsa Indonesia telah cukup berpengalaman dalam
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada;

• Pengalaman Pemilu dimulai dari Tahun 1955 sampai dengan Tahun
2019, khususnya yang berkaitan dengan data pemilih dapat
dipastikan selalu muncul masalah;

• Demikian pula halnya dengan Pilkada terkait dengan data pemilih juga
tidak luput dari masalah yang selalu muncul;

• Masalah ini muncul sesungguhnya disebabkan karena penyelenggara
Pemilu/Pilkada yaitu KPU yang tidak mau belajar dari pengalaman,
padahal sudah sangat diketahui bahwa pengalaman adalah soko guru
yang terbaik.



• Bahkan ada pengalaman yang menarik berdasarkan putusan MK
Tahun 2014, yang intinya memperbolehkan KTP/KK digunakan sebagai
pengganti kartu pemilih atau undangan untuk memilih;

• Diperbolehkanya KTP/KK digunakan sebagai tanda hak memilih,
karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia atau hak
warga negara yang mendasar yang dijamin dan dilindungi oleh
Konstitusi; namun juga karena ada jutaan warga negara yang tidak
terdaftar dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih
tetap;

• Hal ini berarti hak memilih merupakan hak yang tidak boleh
terkurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; artinya hak ini
harus diwujudkan oleh KPU dalam daftar pemilih tetap.



• Pertanyaanya sederhana namun mendasar apa yang salah dengan
daftar pemilih (tantanganya)?

• Untuk menemukan jawabanya, pertama, membaca dan memahami
dengan benar secara seksama maksud ketentuan dalam Pasal 12
huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang menyatakan; “memutakhirkan data pemilih berdasarkan
data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan
yang ditetapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkanya
sebagai daftar pemilih”, dan Pasal 14 (kewajiban KPU);

• Memutakhirkan data pemilih, seharusnya dimaknai bahwa data
pemilih terus-menerus terbarukan dengan cara memerbaharuinya
setiap waktu dari hari ke hari dengan mengikuti dinamika umur/usia
pemilih yang sudah barang tentu terus mengalami pertamabahan
maupun yang kehilangan umur (meninggal).



• Data pemilu terakhir tidak tepat bahkan tidak benar digunakan
sebagai pegangan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih,
karena data tersebut tersajikan dalam 5 (lima tahun terakhir),
sedangkan pergerakan pemilih terjadi setiap waktu, baik pemilih yang
genap berusia 17 (tuju belas tahun) maupun pemilih yang meninggal;

• Berpedoman pada data kependudukan sebagaimana yang disajikan
atau diserahkan oleh Kementerian dalam negeri, adalah keputusan
yang tidak tepat bahkan sangat tidak terpercaya, sebab data
kependudukan yang dihasilkan oleh Kemnterian dalam negeri berasal
dari cacah penduduk (sensus penduduk/cacah jiwa) yang dimulai dari
usia 0 tahun;

• Sedangkan KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih
berdasarkan cacah pemilih (sensus pemilih) yang terbatas dari usia 17
tahun/atau sudah kawin/pernah kawin sampai pemilih meninggal.



• KPU bisa disalahkan oleh siapapun lebih-lebih oleh warga negara
yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, atau KPU bisa
dikatakan telah melakukan tindakan diskrimansi atau tidak adil
terhadap warga negara yang senyatanya mempunyai hak pilih;

• Hak politik warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh
konstitusi, oleh karenanya tidak seharusnya ada warga negara yang
telah memenuhi persyaratan untuk memilih, namun tidak dapat
menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam pemilih
tetap, walaupun masih dimungkinkan dengan cara dimasukan
dalam daftar pemilih tambahan;

• Psikologi politik masyarakat sangat terganggu disaat yang
bersangkutan tidak terdaftar dalam pemilih tetap, dan disinilah
masalahnya muncul yang terkadang tidak memperoleh kepastian.



• Coklit menurut saya bukan cara atau metode yang tepat untuk menyusun
daftar pemilih, hal ini dikarenakan perubahan yang selalu terjadi setiap
waktu terhadap pemilih maupun yang kehilangan hak pilih;

• Ketidaktepatan coklit terjadi disaat atau waktu yang sama pemilih bisa
bertambah atau bahkan berkurang, artinya petugas yang diberi
kewenangan untuk melakukan pencocokan data pemilih dari data yang
tersedia dari pemilu terakhir dan kemudian melakukan penelitian
terhadap pemilih sangat berpotensi tidak akan akurat datanya.

• Contohnya; hari ini petugas setelah melakukan coklit, kemudian
melaporkan pada KPU, disaaat yang sama pemilih meninggal atau
pemilih potensial yang semula belum genap berusia 17 tahun kemudian
hanya beda jam, tepatnya jam 12.00 yang bersangkutan genap berusia 17
tahun.



• Solusinya percepatan pemutakhiran data pemilih:

1. Percepatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU hanya dapat
dilakukan dengan cara On Line, dengan basis data di desa dan
kelurahan;

2. KPU dapat memanfaatkan perangkat computer yang ada di desa
maupun kelurahan;

3. KPU merancang tabulasi daftar pemilih yang berisikan;

a. kolom nomor urut;

b. kolom nama;

c. kolom tanggal dan tahun kelahiran

d. Kolom keterangan yang birisi pemilih dan pemilih yang
meninggal.
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