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PEMILU 2019 dipastikan akan 
mendapat banyak tantangan. Ini 
dikarenakan untuk pertama kalinya 
pemilu diselenggarakan secara seren
tak. Pemilu presiden danpemilu legis
latif digelar dalam waktu bersamaan. 
Meski pemungutan suara masih 
sekitar dua tahun lagi, namun proses 
tahapan pemilu serentak 2019, yaitu 
verifikasi partai politik peserta pe
milu seyogyanya sudah dimulai pada 
Juni 2017 ini. Dan RUU Pemilu yang 
menjadi payung hukum pelaksanaan 
pemilu serentak 2019 tersebut sudah 
harus dituntaskan mulai 18 Mei 2017.

RUU Pemilu juga menj adi hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan, 
karena merupakan dasar regulasi 
utama Pemilu Serentak 2019. Kuali
tas tahapan Pemilu Serentak 2019, 
salah satunya dipengaruhi oleh 
regulasi. Jika dilihat ke belakang, 
proses pembahasan RUU Pemilu 
Serentak 2019 memang penuh lika- 
liku. Banyak poin-poin krusial yang 
justru mengundang kontroversi. 
Dari wacana mengubah status KPUD 
Kabupaten/Kota yang semula bersifat 
tetap menjadi Badan Ad Hoc sampai 
penghapusan presidential treshold. 
Proses pembahasan yang alot dan 
terkesan terus dikejar waktu, juga me
munculkan keraguan tenfangkualitas 
RUU Pemilu 2019 yang pada bulan 
ini diketok menjadi UU oleh DPR RI.

Meski demikian, kepastian hukum 
tetap harus berjalan dengan disahkan
nya UU Pemilu Serentak. Selain itu, 
pembentukan'UU Pemilu Serentak 
harus tetap mengacu pada UU No 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.

Substansi RUU
Melihat waktu yang sempit dan 

skala prioritas, memang sebaiknya 
RUU Pemilu Serentak lebih difokus
kan ke hal-hal yang substansial. Arti
nya, fokus pada hal-hal yang menjadi 
inti pemilu serentak 2019 dan juga 
pada hal-hal baru yang secara garis 
besar belum diatur dalam regulasi- 
regulasi sebelumnya, yang berkaitan 
tentang kepemiluan. Terutama, UU 
No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 15 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilu.

Substansi yang pertama, RUU 
Pemilu Serentak tentu harus tegas 
mengatur tentang sistem pemilu 
proporsional. Pemilu Serentak 2019 
apakah menggunakan Sistem pro
porsional terbuka atau sistem propor
sional tertutup tentu menjadi pilihan 
yang harus dipilih salah satu. Dan hal 
tersebut, tentu harus dipertimbang
kan secara matang. Selain itu, juga

dipertimbangkam tentang kuota 30% 
caleg perempuan setiap partai politik.

Substansi yang kedua mengacu 
pada presidential treshold. Presiden
tial Treshold sebagai ambang batas 
syarat pencalonan pasangan presiden 
dan wakil presiden tentu tidak relevan 
dengan prinsip keserentakan pemilu 
presiden dengan pemilu legislatif 
pada Pemilu Serentak 2019. Maka, 
sudah sewajarnya aturan presiden
tial treshold dihapuskan dalam RUU 
Pemilu Serentak. Ini memberi ruang 
bagi setiap partai politik peserta 
Pemilu Serentak 2019 untuk dapat 
mengajukan dan mengusung sendiri 
pasangan calon presiden dan calon 
wakil presiden.

Dan substansi yang ketiga adalah 
tentang sanksi tegas pelanggaran 
pemilu. Dalam RUU Pemilu Serentak 
sudah sewajarnya memuat aturan- 
aturan tegas yang berhubungan 
dengan sanksi pelanggaran pemilu. 
Hal ini juga korelatif dengan wacana 
penguatan lembaga Bawaslu dengan 
memberi kewenangan-kewenangan 
tambahan. Hal ini bertujuan agar 
meminimalisir pelanggaran pemilu 
baik yang dilakukan oleh peserta, 
penyelenggara maupun masyarakat 
umum serta memberi efek jera bagi

pelakunya.
Potensi Gugatan

Setelah RUU Pemilu Serentak 
disahkan menjadi Undang-undang, 
tidak menutup kemungkinan adanya 
berbagai pihak yang menggugat atau 
mengu j inya ke Mahkamah Konstitusi. 
Hal ini tentu sedikit banyak akan 
mempengaruhi persiapan bahkan 
tahapan-tahapan Pemilu Serentak 
2019. Maka dari itu, dalam pemba
hasan final RUU Pemilu Serentak 
tentunya DPR RI harus berhati-hati 
dan cermat dalam menyusun pasal- 
pasal terutama pasal-pasal krusial 
yang berpotensi mengundang perten
tangan dan dapat diuji di Mahkamah 
Konstitusi.

Dan kini, publik tinggal menung
gu detik-detik pengesahan RUU Pemi
lu Serentak menjadi Undang-Undang. 
Setelah regulasi tersebut disahkan, 
maka tahapan pertama Pemilu Seren
tak 2019 siap dilaksanakan fepat 
waktu. Dan semoga, tahapan demi 
tahapan penyelenggaraaH 'Pemilu 
serentak 2019 berlangsung lancar dan 
tercipta pemilu yang lebihberkualitas 
dari Pemilu 2014. **

Pangky Febriatttanto^kP 
Alumni FIS1POL V -M, 
mahasiswa MIP\ 4Y

| W W W . ^  ~~1
http: /  /ce tak , harianbernas.com/30981


