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Konteks Regulasi terkait politik elektoral 

• UU Pilkada

• UU Pemda

• UU Desa
2014

• PP 
Pengupahan 

• Pilkada 
Serentak 
Pertama

2015

•UU Pileg

•UU Pilpres

•UU Pilkada 

•UU 
Penyelenggara 
Pemilu 

•KODIFIKASI 

2016

Pilkada 
Serentak 

Kedua 
2017

Pilkada 
Serentak 

Ketiga
2018

Pemilu 
Legislatif 

dan 
Presiden 
Serentak

2019



Arah revisi dan pembahasan dari 4 
(empat) UU kepemiluan 

• Penyederhanaan Partai politik dan kontestan 
pemilu 

• Partisipasi dalam pemilu hanya dimaknai sebagai 
memilih pemimpin yang ‘baik’ tanpa agregasi dan 
deliberasi kepentingan

• Penguatan oligarki partai politik dengan kembali 
ke sistem tertutup 

• Pemilu prosedural yang sederhana, mudah dan 
murah sebagai ruang satu-satunya partisipasi 
politik untuk terciptanya stabilitas. 



Makna Politik
• Politik merupakan proses alokasi dan distribusi sumber 

daya 

• Partisipasi politik : 

- Keterlibatan dalam proses alokasi dan distribusi sumber 
daya 

- Upaya meraih atau mempertahankan sumber daya

Meraih/merebut 
sumber daya

Mempertahankan 
sumber daya



Pemilu 

- Pilpres

- Pileg 

- Pilkada

Kontestasi  antar 
Elit Politik 

Suksesi /Pemilihan 
Pemimpin

Berdampak pada 
Alokasi dan 

distribusi Sumber 
daya yang tidak adil 

dan tidak merata

Berdampak pada 

Regulasi & 
Penganggaran

Berdampak pada 
berbagai upaya 

mempertahankan  
Sumber daya 

(penggusuran, 
pembungkaman, 

perampasan, 
peminggiran) 

Partisipasi  
politik

Partisipasi politik 

Pendidikan Pemilih >< Pendidikan Politik



Mobilisasi dan partisipasi

Prosedural 

Rakyat  tidak hadir, 

Representasi Politik Bekerja

Gerakan Oligarki 

Alokasi dan distribusi 
Sumber daya

P
E
M
I
L
U

Parlemen (Legislatif >< eksekutif)



Gerakan Politik
Gerakan 
Politik

Partai PolitikPartai Politik

Pemilu Pemilu

Alokasi dan distribusi sumber daya

Hari Pemilihan

Perencanaan 
Alokasi Sumber 
Daya (Rakyat)

Eksekusi 
Distribusi sumber 

Daya (Legislatif><Eksekutif)



Masalah Representasi dan Kontestasi

bahwa representasi politik yang dihasilkan melalui pemilu tidak akan menghadirkan 
representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya bisa sebagian saja. Sehingga 
representasi adalah tentang klaim semata bukan sebuah fakta representasi.

• Partai politik manakah yang saat ini merepresentasikan ‘identitas’ kelompok buruh, tani, 
perempuan dan kelompok marginal seperti kaum miskin serta  difabel

• Pilihan partai politik dan politisi untuk menduduki jabatan politik saat ini adalah pilihan yang 
terbatas. 

• Selama ini gerakan, serikat, masyarakat sipil, kelompok marginal berada “di luar’ atau  
‘terpaksa’ menjalani strategi elit diaspora (mencoba untuk masuk dalam sistem dan berupaya 
mengubah dari dalam) dengan masuk ke dalam partai politik yang ada. 

• Demikian halnya dalam pencalonan kepala daerah, syarat melalui jalur independen pun kerap 
lebih berliku ketimbang dicalonkan melalui partai politik

• Oligarki akan tetap tidak memiliki lawan, hanya berganti wajah dalam sistem yang demikian. 

Bagaimana menghadirkan kekuatan pemukul oligarki? 



Masalah Partisipasi Politik

bahwa partisipasi politik yang demokratis terjadi jika mereka yang kepentingannya 
dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk 
(terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut.  Keterlibatan bukan hanya 
sekadar memilih pemimpin, tetapi dalam mendapatkan  sumberdaya dan 
mewujudkan kepentingan di dalam proses alokasi dan sumber daya.

bahwa klaim representasi politik dapat dihasilkan dari proses elektoral (pemilu) 
dan non-elektoral. Proses elektoral menghasilkan klaim representasi politik formal 
pada ranah jabatan eksekutif dan legislatif di parlemen. Dalam proses non-
elektoral, klaim representasi politik hadir dalam bentuk gerakan sosial politik, 
serikat, komunitas, atau organisasi masyarakat sipil. Keduanya sama pentingnya 
dalam proses partisipasi politik. 

Perlu rumusan relasi diantara keduanya, termasuk strategi dalam  proses alokasi 
dan distribusi sumber daya yang partisipatif. 



Kontestan dan keikutsertaan dalam pemilu
• Syarat Partai Politik ikut dalam pemilu 
• Syarat mengajukan calon kepala daerah / Calon Presiden
• Mekanisme rekrutmen dan pendaftaran caleg dalam parpol
• Partai Lokal ?   

Sistem pemilu 
• Terbuka vs Tertutup 
• Alokasi Kursi 
• Penentuan Daerah Pemilihan
• Penentuan besaran daerah pemilihan
• Mekanisme penghitungan suara & konversi ke kursi
• Ambang batas parlemen dan ambang batas pemilu 

Partisipasi politik 
• Perubahan tahapan dan mekanisme kampanye 
• Deliberasi visi,misi, dan program 
• Proses agregasi kepentingan dan tuntutan

Bicara teknis dan prosedur tidak terhindarkan dalam proses 
advokasi menuju pemilu yang demokratis 



Diskusi akan terdiri dari 2 sesi

Sesi 1 : 10.00 – 12.30
• Curah pendapat masalah dan tantangan kontestasi politik, 

partisipasi politik, dan pemilu yang demokratis

Makan siang : 12.30 – 13.30

Sesi 2 : 13.30 – 15.00 
• Perumusan dan penyepakatan poin-poin rekomendasi 
• Gagasan komite aksi  bersama sebagai instrumen 

mencapai tujuan 


