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Pendahuluan

Josiah Ober (2007) menyatakan: makna demokrasi dalam
konteks peradaban Yunani merujuk pada power (kekuasaan)
yang dimiliki oleh rakyat. Melalui ‘Power’, rakyat memiliki
kapasitas untuk melakukan sesuatu (memilih).

Pembatasan (periodesasi) masa jabatan juga cara/mekanisme
mengisi jabatan, inheren/keniscayaan dalam demokrasi.

Wujud nomokrasi dalam demokrasi pemerintahan daerah
dengan Pilkada secara ajeg dan melembaga.

Demokratisasi Pilkada ditandai adanya kekebasan dalam memilih
dan tersedianya pilihan alternative dalam kontestasi.

Hulu politik Pilkada memimpikan terwujudnya kekebabasan
memilih bagi rakyat secara demokratis, adil, setara dan
bertanggungjawab.
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Hilir politik Pilkada menghasilkan kepemimpinan yang
legitimatik, kuat, representative, keberpihakan total di arus
local.

Munculnya calon tunggal dalam Pilkada menandakan terjadinya
“gangguan” politik kepilkadaan, Sistem politik dan proses
berdemokrasi.

Meningkatnya Pilkada calon tunggal cermin demokrasi sedang
sakit, makin sakit bahkan krisis jiwa (Muqoddas)

Instrumen Pembacaan: O’Neill (2016) : All politic is
local..Kondisi politik yang berkembang saat ini dicerminkan oleh
politik local >> Politik local cermin politik nasional. Wallahu
a’lam bisawab…
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Penyangga Demokrasi

Anders Uhlin (1998): ada dua pendekatan melihat demokrasi,
yaitu pertama demokrasi normatif, yang menjelaskan tentang
bagaimana demokrasi ‘seharusnya’ (das sein); dan kedua
demokrasi empiris, yang menjelaskan demokrasi yang sedang
terjadi di lapangan praktis (das solen).

Robert Dahl (2001) mendasarkan lima kriteria demokrasi yakni (1)
Partisipasi efektif; (2) Persamaan suara; (3) Pemahaman yang
komprehensif; (4) Adanya agenda Pengawasan; (5) Pencakupan
orang dewasa.

 Joseph Schumpeter (2003): demokrasi secara sederhana
merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk
memilih pemimpin politik.
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Analogi sebuah bangunan rumah, agar kokoh dan tahan
harus disangga dgn pilar penyangga yang kuat.

Demokrasi sebagai bangunan sistem politik harus disangga
dengan pilar-pilar penyangga yang kuat dan saling
menguatkan.

Kondisi, kualitas, sinergi antar pilar penyangga
menentukan demokrasi kokoh/kuat atau sebaliknya.

Pilar penyangga demokrasi sekurangnya ada 3 (Ari Sucipto,
2016): 1-Parpol, 2-kebebasan sipil, dan 3-penegakan
hukum.
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Demokratisasi Pilkada
Penguatan demokratisasi dan kedaulatan rakyat dalam

Pilkada semakin kokoh ditandai dengan pemilihan kepala
daerah oleh rakyat secara langsung.

Penguatan demokratisasi (Pilkada) juga ditandai dengan
pencalonan oleh calon perseorangan/non partai (Putusan
MK No. 5/PUU-V/2007) >> MK hadir sbg Penjaga
Demokrasi dan pelindung HAM

Melalui UU No. 12/2008, penguatan demokratisasi
Pencalonan Pilkada, selain Parpol/gab. Parpol calon kepala
daerah perseorangan mendapat legalitas.
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Sejarah Pilkada Calon Tunggal: Pilkada Serentak 2015

 Pilkada 2015 >>269 Daerah (9 Prov, 224 Kab. 36 Kota)

 Fenomena calon tunggal berawal saat Pilkada tahun
2015.

 Terdapat 3 daerah peserta calon tunggal, yakni
Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kab. Blitar (Jawa
Timur) dan Tasikmalaya (Jawa Barat).

 UU No. 8/2015 belum mengakomodasi >> UU
mensyaratkan Pilkada dapat berjalan sekurangnya dua
calon.

 Demokratisasi Pilkada>> Putusan MK No. 100/PUU-
XII/2015- calon tunggal dapat mengikuti pilkada
serentak.
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Pertimbangan Hakim: Putusan No. 100/PUU-XII/2015
 Untuk menghindari kekosongan hukum.

 Pilkada sbg pelaksanaan kedaulatan rakyat harus
menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan
rakyat.

 UU Pilkada tidak memberi solusi saat terjadi kondisi hanya
ada satu pasangan calon.

 Mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan

 Tidak membiarkan pelanggaran hak konstitusional >> MK
memberikan jalan keluar

 PKPU 12/2015 >> tidak menyelesaikan persoalan terkait
hak rakyat
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Pilkada Serentak 2017
 Pilkada 2017 pada February 2017 diikuti 101 daerah

(Data 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten)

 Terdapat 9 Daerah dengan calon tunggal

 Jumlah daerah Pilkada calon tunggal meningkat (3
daerah 2015 menjadi 9 daerah 2017)

 9 daerah Calon tunggal >> semua berasal dari Calon
Petahana

 Beratnya syarat pencalonan, tingginya biaya politik,
kuatnya electoral petahana >> mengakibatkan tidak
munculnya calon perseorangan
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UU No. 10 tahun 2016 mengatur keberadaan calon tunggal

Pasal 54C ayat (1)

A. penundaan dan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran,
hanya ada 1 (satu) pasangan calon;

B. lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan hasil penelitian
hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat;

C. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa
Kampanye hanya ada 1 (satu) pasangan calon;

D.sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara hanya ada 1 (satu) pasangan calon.
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Pilkada Serentak 2018

 Pilkada serentak gelombang 3 pada 2018 sblm Pemilu 2019

 Diikuti 171 daerah (17 Daprov, 18 Dakot, dan 115 Dakab).

 Peserta Pilkada calon tunggal berulang dan meningkat 2018

 Dari 171 daerah, 16 daerah (9%) bercalon tunggal.

 Bertambahnya Pilkada calon tunggal>> Bukti kuat (kepentingan)
dan sakitnya Parpol sang pilar penyangga demokrasi

 Saat ini dan ke depan (2020), Potensi mengulang Pilkada bercalon
tunggal sulit ditutup, ruang hukum masih terbuka dan dibuka.

 Patut diguga ada desain, dan sangat dinikmati serta dijaga oleh
elit politik (petahana) dan patron dekatnya (elit bisnis)
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Pilkada Serentak 2020
 Pilkada serentak 2020 Pilkada masa Pandemik Covid 19

 Publik (ormas, Komnas HAM, Perludem) kawatir
mengklaim>> Pilkada serentak 2020 untuk ditunda.

 Pemerintah berdalih: bukan mustahil, negara lain juga
jalankan

 Perppu No. 2/2020 >> UU No. 6/2020 >> PKPU

 PKPU No 5/2020: Pelaksanaan pemungutan suara serentak
ditunda karena BNA COVID 19) pada 9 Desember 2020

 PKPU No. 6/2020, Pilkada Serentak 2020 terapkan Prokes
tanpa mengenal warna zonasi wilayah
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 Pilkada serentak 2020 diikuti 270 daerah (9 Daprov, 224 Kab, 37
Dakot)

 Pilkada bercalon tunggal sukses “berulang” dan “bertambah”.

 Pilkada 270 daerah>> ada 25 daerah bercalon tunggal

 Putusaan MK dan UU No. 10/2016>> menyelematkan demokrasi dan
sekaligus membahayakan bahkan dapat membunuh demokrasi pelan-
pelan begitu juga UU No. 10/2016.

 Pilkada serentak 2020 harus dijadikan moment terbaik sebagai “the
end of emergency and way exit”, atas kebuntuan demokrasi.

 Kegagalan mengakiri Pilkada calon tunggal 2020 kesuksesan
menggadaikan demokrasi.
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Tabel Pilkada 2015-2020 Calon Tunggal 
No Tahun

Pilkada
Daerah Pemilihan Daerah Calon

Tunggal
Keterangan

1 2015 269 (9 Prov, 224 kab, 36 Kot) 3 1.11 %

2 2017 101 (7 Prov, 76 Kab, 18 Kot) 9 8.90 %

3 2018 171 (17 Prov, 115 Kab, 39 Kot) 16 9.36 %

4 2020 270 (9 Prov, 224 Kab, 37 Kot) 25 9.26 %

Jumlah 811 Daerah Pilkada 53 6.53 %
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Legalitas Kedaruratan Demokrasi Pilkada
 Fenomena Pilkada calon tunggal terus bertambah diawali Pilkada

2015-2020

 Legalits Kran Pilkada calon tunggal putusan MK No.100/PUU-
XII/2015 >> UU No. 10/2016

 Perspektif Demokrasi Putusan MK No.100/PUU-XII/2015 dan UU
No 10/2016 atasi kedaduratan demokrasi

 Kedua dasar hukum sebagai >> exit way dan emergency exit

 Lambat atau lemahnya response pembentuk UU Pilkada sebagai
preseden buruk demokrasi

 Tujuan demokrasi substantive akan terkooptasi kepentingan elit
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Benang Kusut Munculnya Calon Tunggal

 Adanya anggapan kuat sulit mengalahkan petahana
karena tingkat elektabilitas tinggi

 Mahalnya mahar partai dalam candidasi

 Lemahnya mesin fungsi parpol

 Beratnya syarat pencalonan (Parpol atau Perseorangan)

 Krisis dan gagal cetak kader yang mumpuni

 Beratnya syarat calon perseorangan

 Praduga by Desain>> melanggengkan oligarki Parpol
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 Pragmatisme pengurus Parpol (U/R)

 Hegemoni wewenang DPP dalam proses candidasi calon

 Beratnya syarat pencalonan (Parpol dan perseorangan) >>
melahirkan oligarki partai

 Lemahnya responsi dan kuatnya kepentingan politik
pembentuk UU Pilkada terhadap problem pencalonan

 Gagalnya parpol mengemban tugas kaderisasi, rekrutasi,
penempatan kader dalam kepemimpinan daerah

 Kepercayaan dan integritas partai dirusak dan jatuh para
oknum kader melalui tindakan korupsi
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Calon Tunggal Tragedi dalam Berdemokrasi
 Pilkada calon tunggal menegasikan hakikat demokrasi tidak memberikan

kesempatan dan pilihan seluas-luasnya kepada rakyat dalam
melaksanakan kedaulatannya.

 Parpol sebagai saluran memperjuangkan kehendak rakyat mengalami
kekeroposan roh dan spirit serta terpeleset ke jurang korupsi para kader >>
berandil melahirkan Pilkada calon tunggal

 Parpol paling bertanggungjawab mengemban tugas dan kaderisasi,
rekrutasi, seleksi dan penempatan kader di pimpinan nasional maupun
daerah mengalami gangguan dan kegagalan melahirkan Calon Tunggal

 Parpol pragmatis oriented, gagal mengemban amanat electoral ditandai
terus dan bertambahnya Calon Tunggal atau gejala deparpolisasi

 Politik pencalonan Kepda (UU Pilkada) melanggengkan oligarki partai,
memasung hak konstitusional warga >> melahirkan Calon Tunggal.
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 Meningkatnya jumlah peserta Pilkada calon tunggal 2020
menunjukkan “demokrasi” makin sakit, krisis jiwa.

 Hasil penelitian Bawaslu bersama JPPR dan KIPP (2018) daerah
Pilkada Calon Tunggal>> MENCENGANGKAN …Yaitu:

 Adanya politik borong Parpol

 Politik oligarki partai

 Kuatnya “sindikasi” elit politik dan elit bisnis

 Kuatnya kekuatan informal lokal

 Lemah dan terabaikannya partisipasi masyarakat

 Keberpihakan ASN dan birokrasi Paslon tunggal (Petahana)

 Penyelenggara tidak berdaya
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 BERTAMBAHNYA CALON TUNGGAL PILKADA SERENTAK CERMINAN
MELEMAHNYA PARPOL DALAM MENGEMBAN FUNGSI KADERISASI, REKRUTASI,
PENDIDIKAN POLITIK, DAN MEMPRODUK KADER PEMIMPIN DAERAH.

 POLITIK PENCALONAN PILKADA DALAM UU PILKADA MELANGGENGKAN
OLOGARKI PARTAI, MELEMAHKAN DAN MEMASUNG KEBEBASAN DALAM
MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT.

 DIBUTUHKAN REKONSTRUKSI/REFORMULASI POLITIK HUKUM PENCALONAN
PILKADA DALAM UU PILKADA UNTUK MENCEGAH TERULANGNYA TRAGEDI
DEMOKRASI PILKADA CALON TUNGGAL 2015-2020.

 PARPOL PALING BERTANGGUNG JAWAB MEMBANGUN FORMAT DEMOKRASI
PILKADA YANG DEMOKRATIS MASA DEPAN, JIKA GAGAL DEMOKRASI AMBRUK
DAN JATUH DI TANGAN PARA KLEPTOKATOR. WALLAHU A’LAM BISAWAB..

PENUTUP
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