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RUU Penyelenggaraan 
Pemilu Belum Ideal

Y O G Y A K A R T A -Rancangan Undang- 
Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu 
yang kini telah berada di tangan DPR I dini
lai belum ideal. Hal tersebut dikarenakan 
sistem pemilu legislatif yang dicantumkan 
dalam RUU yakni sistem proporsional ter
buka terbatas.

Dosen FISIP UMY Bambang 
Eka Cahya Widodo MSi menga
takan, pada Pasal 138 ayat 2 
RUU tersebut tertuang pemilu 
untuk memilih anggota DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD ka- 
bupaten/kota dilaksanakan de
ngan sistem proporsional ter
buka terbatas.

“Ini artinya menggunakan 
daftar calon yang terbuka dan 
daftar nomor urut calon yang 
terikat berdasarkan penetapan 
partai politik. Sehingga sebe

narnya pemerintah mengisya
ratkan bahwa pemerintah 
menghendaki pemilu legislatif 
menggunakan sistem propor
sional tertutup,” kata Bambang 
dalam Seminar Nasional RUU 
Penyelenggaraan Pemilu dan 
Masa Depan Pemilu Serentak di 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), kemarin.

Menurut Bambang, sistem 
pemilu terbuka terbatas bisa di
artikan adalah tertutup. Hal 
tersebut tentu kurang ideal

karena mampu menghilangkan 
ruang bagi rakyat untuk bisa 
berpartisipasi lebih dalam me
nentukan wakil-wakilnya. Sela
in itu, sistem proporsional ter
buka terbatas hanya akan lebih 
mengukuhkan sistem oligarki 
di dalam partai politik sendiri.

“Ini jelas lebih tidak baik ka
rena hanya akan memperburuk 
demokratisasi partai politik. 
Belum lagi persoalan RUU Pe: 
nyelenggaraan Pemilu hanya 
menyatukan UU Penyelengga
raan Pemilu, UU Pileg, dan UU 
Pilpres. Namun UU Pilkada 
yang masih diatur secara terpi
sah. Halinitentujustrumelang- 
gengkan perdebatan apakah 
pilkada masuk rezim pemilu 
atau bukan,” kata Bambang.

Sementara itu, Dosen FISIP 
UMM Dr Asep Nurjaman mem
bahas penyelenggaraan pemilu 
di Indonesia. Menurut Asep,

permasalahan pemilu di Indo
nesia diawali dengan mahalnya 
penyelenggaraan pemilu yang 
menyebabkan pragmatisme 
politik. Pragmatisme politik 
yang pada akhirnya menyebab
kan satu-satunya kepentingan 
yang dikejar adalah kekuasaan. 
“Jika partai politik identik de
ngan kekuasaan dan kekuasaan 
paraleldenganjabatanataukur- 
si kekuasaan, maka parpol-par- 
pol yang berhasil merebut ke
kuasaan saat ini sebenarnya se
dang menciderai kepercayaan 
masyarakat,” kata Asep.

Asep mengatakan, kondisi 
pragmatisme politik itu pun 
seakan diperkuat oleh pemerin
tah dengan cara mendegradasi- 
kan atau melemahkan peran 
partai. “Tren sekarang menuju 
ke pelemahan partai politik,” 
kata Asep.
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