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Pada 9 Juli lalu, pemilih Indonesia telah melaksanakan hak konstitusionalnya untukmemilih presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Menurut Komisi PemilihanUmum, pada pemilu presiden secara langsung yang ketiga kalinya ini sejak pemilu 2004tercatat 190.307.134 pemilih, terdiri diri 95.220.799 pemilih laki-laki dan 95.086.335perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 2.038.711 di antaranya adalah pemilih di luarnegeri yang beberapa hari lebih cepat menggunakan hak pilihnya (5-7 Juli 2014).Menurut UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No. 42 tahun 2008,rekapitulasi penghitungan suara dilakukan berjenjang dari kecamatan hingga provinsidan akhirnya ditetapkan secara nasional. Proses rekap suara dilakukan terhadap hasilperolehan suara di 478.685 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut jadwal yangditetapkan KPU, rekap suara dimulai di tingkat desa/kelurahan oleh PanitiaPemungutan Suara (PPS) pada 10-12Juli, kemudian rekap di kecamatan oleh PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 6.980 pada 13-15 Juli. Setelah itu hasilrekap kecataman dibawa ke tingkat kabupaten/kota, yang dilakukan oleh 497 KPUkabupaten/kota pada 16-17 Juli. Hasil rekap suara tingkat kabupaten/kota kemudiandibawa ke provinsi. Proses rekap suara di provinsi dilakukan oleh KPU di 33 provinsisecara bersamaan pada 18-19 Juli. Kemudian KPU provinsi membawa hasil rekap suaradi provinsi masing-masing ke KPU pusat untuk dilakukan rekap suara secara nasionalyang dijadwalkan pada 20-22 Juli. Hasil rekap suara secara nasional inilah yang akanmenentukan pasangan calon terpilih. Maka pada 22 Juli 2014, rakyat Indonesia akanmengetahui secara resmi pasangan calon yang terpilih sebagai Presiden dan WakilPresiden Republik Indonesia periode 2014-2019.Saat ini yang terjadi adalah simpang siur informasi tentang hasil perolehan suara
pasangan calon yang menimbulkan polemik, kebingungan masyarakat, dan berpotensimenimbulkan konflik. Apalagi masing-masing pasangan calon dan lembagapenyelenggara survei/quick count saling mengklaim ketepatan datanya. Hal itudijadikan basis untuk menyatakan keunggulan pasangan calon yang satu atas lainnya.Kondisi ini harus disikapi secara tegas dan cepat oleh KPU sebagai lembaga yang



memiliki otoritas formal untuk melakukan rekapitulasi suara pemilih dan
menentukan pasangan calon terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Maka menyikapi perkembangan paska-pemungutan suara, kami – Pusat Kajian
Politik FISIP UI - menyampaikan beberapa hal berikut:1. Sejak berakhirnya pemungutan suara 9 Juli, KPU belum secara resmimenginformasikan kepada publik tentang tahapan rekap suara pemilih dari TPShingga nasional.2. KPU juga perlu menegaskan bahwa hasil Quick Count dan segala bentuk

informasi tentang perolehan suara yang tidak dikeluarkan oleh KPU,merupakan sebuah prediksi atau perkiraan.3. Untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi perolehan suara yang saat iniberedar di masyarakat, KPU perlu SEGERA menyampaikan perkembangan
proses rekap suara yang sedang berlangsung. Perkembangan informasiproses rekap suara tersebut perlu disampaikan pada setiap jenjang rekap
suara, yaitu dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Artinya,KPU jangan menunda penyampaian informasi ini hingga batas akhir waktu rekapnasional pada 20-22 Juli nanti.4. Meminta kepada kedua pasangan calon untuk menghentikan penyebarluasan
perolehan suara dengan sebutan “real count” melalui saluran informasipublik karena berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.Selain itu, publikasi real count merupakan sepenuhnya wewenang KPUsebagaimana diatur oleh undang-undang.
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