
Urgensi Data Pemilih Berkelanjutan
Bagian Terakhir 
dari Dua Tulisan

PRINSIP dalam demokrasi elek- 
toral adalah one person, one vote and 
one value, oleh karenanya satu suara 
akan sangat bermakna. Masih ingat di 
benak kita bagaimana Daftar Pemilih 
TetAp (DPT) Pileg 2009 mengalami 
banyak persoalan. UU Pemilu saat itu 
mengunci daftar pemilih sampai pada 
DPT saja. Penetapan DPT bersifat final, 
artinya tidak ada lagi ruang bagi warga 
yang tidak tercatat dalam DPT untuk 
didata kembali. Akibatnya banyak 
warga masyarakat yang kehilangan 
hak pilihnya dalam Pileg 2009.

Menjelang Pilpres 2009, bebe
rapa elemen sipil mengajukan per
mohonan gugatan ke Mahkamah 
Konstitusi (MK). Dan pada tanggal 6 
Juli 2009, atau dua hari menjelang 
hari H pemungutan suara, MK men
gabulkannya melalui putusan Nomor

Oleh : Muhammad Johan Komara
102/PUU-VII/2009. Yang pada intinya, 
warga negara yang belum terdaftar 
dalam DPT dapat menggunakan hak 
pilihnya dengan menunjukan KTP 
atau paspor yang masih berlaku. 
Norma ini p|in kemudian dipakai 
pada pemilu-bemilu berikutnya.

Penggunaan KTP pada hari H 
pemungutan suara, di satu sisi dapat 
menyelamatkan hak konstitusi warga 
negara. Namup disisi lain, masih akan 
menyisakan jjroblem kalau proses 
mutarlih tidakjdilakukan secara valid. 
Hal ini berkaitan dengan jumlah su
rat suara yang dicetak sama dengan 
jumlah DPT cjitambah 2% sebagai 
cadangan (pas îl 344).

Pemilih yang menggunakan KTP 
akan dibatasi <neh sisa surat suara di 
TPS dan waktu selama 1 jam antara 
jam 12.00 Ejarfibai) 3.00; Apabila jum
lah pengguna K^P melebihi sisa surat.

suara yang tersedia, bisa jadi tidak 
semua pemilih dapat menggunakan 
haknya karena kehabisan surat suara 
dan waktu pemungutan.

Saatnya Berkelanjutan
Mutarlih berkelanjutan meru

pakan proses pembaruan dan peme
liharaan data yang dilakukan tidak 
hanya menjelang pelaksanaan pe
milu saja, tetapi secara terus menerus 
sepanjang tahun. Tujuannya agar 
data semakin komprehensif, akurat, 
dan terkini. Untuk selanjutnya DPT 
pemilu terakhir yang telah dimu- 
takhirkan secara berkelanjutan, akan 
disandingkan dengan Daftar Pemilih 
Potential Pemilu (DP4) dan kemudian 
digunakan sebagai bahan untuk me
nyusun daftar pemilih yang baru.

Dalam rangka mendukung proses 
mutarlih berkelanjutan ada beberapa 
hal untuk diperhatikan. Pertama,

Perlu kerjasama dengan stakeholder 
terkait yang secara berkala meyum- 
bang data kepada KPU. Data yang 
diberikan berhubungan dengan mor
talitas, status nikah, mutasi penduduk, 
pemilih pemula dan alih status sipil 
menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.

Kedua, Sosialiasi mutarlih berke
lanjutan yang terus menerus dilakukan 
oleh KPU baik dengan media konven
sional maupun elektronik. Ketiga, Pen
gawasan yang partisipatif oleh jajaran 
Bawaslu. Keempat, Peran aktif masy ara- 
katdalammelaporkan perubahan status 
kependudukannya. Denganketerlibatan 
seluruh elemen masyarakat, mutarlih 
berkelanjutansebagaibagiandari upaya 
merawat hak konstitusi warga negara 
secara transparan dan akuntabel dapat 
terwujud.
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