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PERIODE

1955 - 1999

Memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD)

PADA PEMILU SELAMA MASA 
ORDE BARU (1971 - 1997), 
RAKYAT MEMILIH ANGGOTA 
DPR DAN DPRD 
MENGGUNAKAN SISTEM 
PROPORSIONAL TERTUTUP, 
YANG BERARTI:
• Rakyat memilih salah satu partai     
   politik 
• Partai politik menentukan calon     
   anggota DPR dan DPRD
• Majelis Permusyawaratan Rakyat    
   (MPR) memilih dan mengangkat    
   Presiden. 
• Pemerintah pusat memilih Kepala   
   Daerah ( Presiden memilih Gubernur.  
   Menteri Dalam Negeri memilih    
   Bupati dan Walikota ). 

KONDISI BERUBAH KETIKA 
REFORMASI BERGULIR TAHUN 
1998. 
Secara bertahap sistem pemilihan 
anggota legislatif, Presiden, dan Kepala 
Daerah mengalami perubahan.

Selama puluhan tahun, rakyat tidak 
memiliki hak untuk memilih para 
pemimpinnya secara langsung, baik di 
tingkat legislatif maupun eksekutif. 
Saatnya rakyat menentukan pemimpin 
yang dikehendaki dan benar-benar 
akan memperjuangkan kepentingan 
rakyat.

SEJAK TAHUN

2005

RAKYAT DAPAT MEMILIH 
LANGSUNG ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH (DPD), 
PRESIDEN, DAN WAKIL 
PRESIDEN YANG DIKEHENDAKI.  
Rakyat juga dapat mencoblos nama 
calon anggota DPR dan DPRD yang 
dipilihnya. Pasal 18 UUD 1945 
menegaskan pemilihan Kepala Daerah 
harus dilaksanakan secara demokratis. 
Berdasarkan hal itu, lahirlah Undang 
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mengatur 
pemilihan Kepala Daerah secara 
langsung.
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Kepala daerah yang terpilih 
merupakan perwakilan rakyat dan 
mencerminkan kehendak rakyat.

02

Karena dipilih langsung, hubungan 
kepala daerah dan rakyat lebih 
dekat.

Tidak ada satupun sistem yang dapat menjamin korupsi akan hilang. Namun, melalui pilkada langsung, 
rakyat berpeluang besar untuk melakukan partisipasi politik dan melakukan pengawasan secara langsung 
terhadap pemimpin terpilih. Rakyat lebih berdaya untuk tahu, mampu, dan mengawasi.

03

Kepala daerah akan lebih 
bertanggungjawab dan mengabdi 
kepada rakyat.

04

Rakyat memiliki kekuatan lebih 
besar untuk menyampaikan 
kebutuhan dan mampu 
bernegoisasi dengan kepala daerah.

05

Melalui sistem pemilihan 
langsung, rakyat memiliki wadah 
untuk memetakan masalah, 
mendiskusikan, dan mengajukan 
tuntutan kepada calon 
pemimpinnya.

06

Setelah pemimpin terpilih, rakyat 
lebih berdaya untuk menagih janji 
dan tuntutan yang sebelumnya 
telah dibuat bersama calon 
pemimpin.
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Berbekal daftar tuntutan rakyat, 
kepala daerah mengeluarkan 
kebijakan yang sesuai kondisi di 
daerah tersebut, sehingga tepat 
sasaran.

08

Pemilihan langsung bisa berfungsi 
sebagai sarana penyalur konflik di 
berbagai daerah, sehingga potensi 
perpecahan dapat diredam.

09

Memperkuat proses pemerataan 
kekuasaan di daerah 
(desentralisasi) sehingga dapat 
mewujudkan demokrasi di tingkat 
lokal.

10

Mencegah pemusatan kekuasaan 
(sentralisasi) partai politik yang 
akan menempatkan pemimpin 
dari pusat yang tidak memahami 
konteks di daerah.

Sebelum memilih calon pemimpinnya, 
rakyat harus tahu masalah dan 
kebutuhan apa saja yang ada di 
daerahnya. Hal ini bisa dimulai dengan 
cara mengumpulkan aspirasi warga. 
Mekanismenya bisa dilakukan secara 
mandiri, misalnya sekelompok warga 
inisiatif menjadi fasilitator dan 
mengundang warga lain untuk ikut 
menyampaikan aspirasinya. 

Warga bisa pula meminta bantuan 
organisasi pendukung, misalnya 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
untuk mengadakan survei warga. 
Sebuah survei yang dilakukan secara 
mandiri oleh warga untuk 
mengumpulkan data, memetakan 
masalah, dan menyerap aspirasi warga.

Puskapol UI pernah mendampingi 
survei warga di banyak kota, di 
antaranya Kupang, Makassar, Malang, 
dan Samarinda, untuk membantu 
warga memetakan masalah dan 
tuntutan dalam menyambut Pemilu 
Legislatif yang dilakukan pada 9 April 
2014 silam. Hasilnya menunjukkan 
bahwa setiap daerah memiliki masalah 
dan kebutuhannya sendiri.

Warga Kupang ingin agar wakil rakyat 
dan pemimpin terpilih menuntaskan 
masalah perbaikan jalan dan 
transportasi publik, hingga penyediaan 
air bersih yang menjadi tuntutan 
utama warga. Berbeda dengan warga 
Samarinda yang ingin agar masalah 
lingkungan seperti kebersihan, 

pengelolaan sampah, penanggulangan 
banjir, dan pencemaran akibat tambang 
menjadi fokus kerja utama pemimpin 
yang terpilih.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa 
proses pengumpulan aspirasi ini sangat 
penting dan sangat bergantung pada 
partisipasi penuh warga. Warga dapat 
menyampaikan pendapat mengenai 
berbagai masalah yang ada di 
daerahnya, seperti masalah kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, pengadaan air
bersih, sarana transportasi, hukum, dan 
sebagainya. Dalam proses ini, warga 
juga melakukan komunikasi dengan 
seluruh calon pemimpin atau calon 
wakil rakyat. Tujuannya untuk 
mengadakan diskusi terbuka dan 
mengupayakan solusi bersama.

RAKYAT 

HARUS TAHU!

SISTEM PEMILIHAN UMUM LANGSUNG MENGEMBALIKAN KEKUASAAN 
KE TANGAN RAKYAT, SEHINGGA RAKYAT LEBIH BERDAYA DAN TERLIBAT 
PENUH DALAM PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN.

PARTISIPASI WARGA DALAM 
PEMILIHAN UMUM LANGSUNG

Diperlukan sebuah pertemuan warga 
dengan seluruh kandidat pemimpin. 
Dalam pertemuan tersebut, warga 
menyerahkan Daftar Tuntutan kepada 
para kandidat untuk disepakati 
bersama dan menjadi panduan dalam 
bekerja setelah terpilih nanti.

Idealnya, program kerja para calon 
pemimpin berangkat dari poin-poin 
yang tercantum dalam Daftar Tuntutan 
tersebut. Seharusnya kita tidak lagi 
terbuai oleh bujuk rayu visi misi para 
kandidat selama masa kampanye, 
terutama jika mereka tidak betul-betul 
memahami kondisi daerah di tempat ia 

mencalonkan diri karena tidak pernah 
berinteraksi dengan rakyat 
sebelumnya.

Pada hari pemilihan, rakyat memilih 
pemimpin yang mau mendengarkan 
aspirasi rakyat dan bersungguh-
sungguh memperjuangkan tuntutan 
rakyat. Dalam kondisi ideal, seorang 
pemimpin lahir dari rakyat. 
Dia mampu memahami masalah dan 
kebutuhan yang ada di daerah tersebut 
dan bersungguh-sungguh ingin 
memperbaiki kondisi yang ada dengan 
memperjuangkan tuntutan yang telah 
dirumuskan warga.

ASPIRASI YANG TERKUMPUL MELALUI SURVEI WARGA ATAU CARA 
PENYERAPAN ASPIRASI LAINNYA, DIRUMUSKAN BERSAMA MENJADI 
DAFTAR TUNTUTAN.

RAKYAT MEMILIH PEMIMPIN YANG MAU 
MENDENGARKAN ASPIRASI RAKYAT DAN 
BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN 
TUNTUTAN RAKYAT!

USAI PEMILIHAN, RAKYAT HARUS TETAP KRITIS DAN MENGAWASI 
KERJA PEMIMPIN AGAR PEMIMPIN BENAR-BENAR MEMPERJUANGKAN 
TUNTUTAN RAKYAT YANG TELAH DIRUMUSKAN BERSAMA

Penyimpangan bisa terjadi dalam 
berbagai bentuk, misalnya yang paling 
sering terjadi ialah korupsi dan 
penyalahgunaan jabatan untuk 
kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Proses pengawasan ini membutuhkan 
partisipasi penuh dari rakyat karena 
pengawasan publik adalah hak dan 
tanggung jawab bersama. 
Pengawasan tidak akan berjalan lancar 
tanpa partisipasi rakyat untuk 

bersama-sama mengawasi pemimpin 
terpilih. 

Pemilu langsung bukan hanya soal 
satu menit di dalam bilik suara untuk 
memilih pemimpin secara langsung. 
Lebih dari itu, pemilu langsung adalah 
bentuk penghormatan terhadap daulat 
suara rakyat yang digunakan 
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan 
bersama.

RAKYAT MEMILIH PEMIMPINNYA 
LANGSUNG DAN MENENTUKAN 
NASIBNYA SENDIRI

RAKYAT HARUS 

MENGAWASI!JIKA TERJADI 
PENYIMPANGAN, 
SEGERA 
LAPORKAN!

RAKYAT BERDAYA : TAHU, MAMPU, AWASI!

PILIH

PEMIMPINMU

SENDIRI

PEMILU DI INDONESIA
KILAS BALIK

PILKADA LANGSUNG
KELEBIHAN 

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 
MERUPAKAN SARANA RAKYAT 
UNTUK MEMILIH PARA 
PEMIMPINNYA SECARA RUTIN 
SETIAP BEBERAPA TAHUN 
SEKALI. BERDASARKAN UUD 
1945, PEMILU DI INDONESIA 
DISELENGGARAKAN 5 TAHUN 
SEKALI. 

SEJAK MERDEKA (1945) 
HINGGA SAAT INI TAHUN 
2014, INDONESIA TELAH 
MENYELENGGARAKAN 

PEMILU NASIONAL 
SEBANYAK 11 KALI.

RAKYAT
HARUS MAMPU!
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Jika pelaksanaannya serentak, pemilu 
cukup dilakukan dua kali, yakni tingkat 
lokal dan nasional. KPU, KPU Provinsi, 
dan KPU Kabupaten/Kota akan bekerja 
dalam satu waktu.

1

Jika diselenggarakan serentak di 
seluruh Indonesia, anggaran dapat 
ditekan menjadi:

PILKADA LANGSUNG MAHAL 
DAN BUTUH BIAYA BESAR.

34100 miliar3.4 triliun propinsi

x=

51425miliar12.85 triliun kabupaten

x=

TOTAL : 16.25 TRILIUN RUPIAH

MITOS & FAKTA

SISTEM KERJA PILKADA 
LANGSUNG TIDAK EFISIEN

Riset Puskapol UI di sejumlah daerah 
menunjukkan masyarakat semakin 
rasional. Pemilih yang terlibat politik 
uang tidak lebih dari 30%, dan hanya 
18% yang bisa digiring untuk memilih 
calon yang memberi uang. Praktik jual 
beli suara terjadi karena calon 
pemimpin yang diusung tidak dikenal 
rakyat dan tidak memiliki rekam jejak 
yang baik.

MASYARAKAT INDONESIA 
BELUM SIAP, KARENA BELUM 
RASIONAL DAN RENTAN 
TERLIBAT POLITIK UANG.
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5

Selama puluhan tahun, Pilkada tidak 
langsung terbukti menghilangkan 
banyak hak rakyat, mulai dari hak 
suara hingga pengawasan. Dominasi 
partai dan elit politik sangat besar 
dalam menentukan kepala daerah, 
sehingga korupsi dan dominasi elit 
partai sulit dicegah.

PILKADA LANGSUNG DAN 
PILKADA TIDAK LANGSUNG 
(OLEH DPRD) SAMA-SAMA 
KONSTITUSIONAL DAN 
DEMOKRATIS.

6

Pilkada langsung yang telah berjalan
10 tahun ini mampu meredam 
berbagai potensi konflik. Pemimpin 
yang terpilih dalam pilkada langsung 
dalah pemimpin yang dikehendaki 
mayoritas warga. Hal ini menjadi
saluran dinamika politik di daerah
untuk mencegah perpecahan bangsa
(disentegrasi).

PILKADA LANGSUNG RAWAN 
KONFLIK.

3

Rp

Perkembangan 5 tahun terakhir 
menunjukkan kepala daerah yang 
dipilih langsung lebih dekat dengan 
rakyat, sehingga biaya kampanyenya 
relatif lebih kecil. Jika calon pemimpin 
betul-betul dicintai rakyat, akan timbul 
komunitas relawan yang akan secara 
sukarela membantu.

Korupsi bukan dampak langsung 
dari sistem pemilu. Penegakan 
hukum, transparansi, dan 
pertanggungjawaban publiklah 
yang dapat mencegah terjadinya 
praktik korupsi.

PILKADA LANGSUNG

10 TRILIUN RUPIAH

0,54%

KAMPANYE BUTUH BIAYA 
BESAR, SEHINGGA RAWAN 
KORUPSI. 

atau hanya

dari total belanja
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Perubahan
( APBN - P ) 2014 sebesar

Menurut riset FITRA (Forum Indonesia 
untuk Transparansi Anggaran), 
perhitungan total biaya 
penyelenggaraan Pilkada propinsi dan 
kabupaten sbb:

1.876,9
TRILIUN RUPIAH

MITOS

FAKTA

MITOS

FAKTA

MITOS

FAKTA

MITOS

FAKTA

FAKTA

MITOS

FAKTA

MITOS

ISU PILKADA KEMBALI MENJADI SOROTAN PADA TAHUN 2014. 
SETELAH BERJALAN HAMPIR 10 TAHUN, SEGELINTIR ELIT BERUSAHA 
MENGHAPUS PEMILIHAN LANGSUNG, DAN RAKYAT TERANCAM TIDAK 
BISA LAGI MEMILIH LANGSUNG PEMIMPINNYA. PADAHAL, ADA BANYAK 
HAL POSITIF YANG BISA KITA RASAKAN MELALUI PILKADA LANGSUNG, 
DI ANTARANYA:

REFORMASI

1998

Rakyat memilih langsung Kepala 
Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan
wakilnya. 

Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Kalimantan Timur) dan Kota Depok 
(Jawa Barat) menjadi kabupaten dan 
kota yang pertama kali melaksanakan 
pemilihan Kepala Daerah secara
langsung.

RAKYAT 
MEMILIH
LANGSUNG  



=
TAHU

MAMPU
AWASI

RAKYAT BERDAYA
Rp


