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Demokrasi itu apa sih? 

emokrasi merupakan sebuah gagasan yang 
dikembangkan sebagai cara  untuk menyalurkan 
krprntingan Warga Negara dan juga sebagah wadah 
untuk memecahkan persoalan bersama.  

Kamu paham nggak? Demos dan Kratos adalah 2 kata yang menjadi 
cikal bakal istilah ‘demokrasi’ yang saat ini dikenal di seluruh dunia. 
Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah. 

Secara harfiah, demokrasi artinya ‘pemerintahan oleh rakyat’. 
Sedangkan negara yang demokratis berarti Negara yang 
meletakkan kedaulatan ter- tinggi di tangan rakyat. 

Tidak semua Negara disebut demokrastis. Untuk mengetahui 
apakah sebuah negara menjalankan sistem demokrasi atau tidak, 
dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Adanya kemerdekaan. 
2. Persamaan hukum. 
3. Kebebasan individu. 
4. Kebebasan beragama. 
5. Kebebasan menyatakan pendapat. 
6. Kebebasan memperoleh pendidikan yang layak. 
7. Kebebasan pers. 
8. Kebebasan berkelompok dan berorganisasi. 
9. Pemerintahan berada di tangan rakyat (aspirasi rakyat 

sebagai pertimbangan utama dalam membuat kebijakan). 
10. Mayoritas suara terbanyak akan menjadi keputusan bersama 

dengan jalan musyawarah  

Membicaran demokrasi mungkin bisa bikin kita berpikir, penting 

nggak sih demokrasi itu? 

Jawabannya, penting dong. Mengapa? 

D 
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Karena demokrasi membuka ruang untuk masyarakat agar terlibat 

secara luas dalam pengelo- laan negara. Dalam demokrasi, semua 

lapis masyarakat menikmati peluang keterlibatan, hak, dan 

kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu 

mencegah munculnya penguasa yang menindas. 

Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar 

agar kebutuhan kita dipenuhi oleh ne- gara. Mengapa begitu? 

Sebabnya adalah karena dengan keterlibatan maka kita bisa dengan 

mudah mengaspirasi kan kepentingan dalam penentuan kebijakan 

yang diambil negara untuk kesejahteraan kita. 
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Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya 

pribadi warga negara yang lebih berkualitas karena demokrasi 

menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga 

negara. 

Demokrasi akan memungkinkan perbaikan sosial yang selalu 

berjalan damai karena masyarakat bisa terlibat dalam memperbaiki 

aturan yang dianggap sudah tidak sesuai secara damai dengan 

dialog tanpa harus menggu- nakan kekerasan. Isn’t it good? 

Demokrasi, pada prakteknya memiliki 2 bentuk dasar, yaitu 

demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di zaman Yunani 

kuno,penduduk di sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan 

penting negara, seperti membuat aturan hukum, menentukan 

perang atau damai, memilih petinggi militer, hakim, dan lain 

sebagai- nya. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, 

dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan secara 

langsung. Setiap orang menyampaikan pendapat- nya dalam 

pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja de- ngan semakin 

bertambahnya jumlah manusia, demokrasi langsung ke negara tidak 

mungkin dilakukan lagi. Saat ini demokrasi langsung hanya bisa 

dilakukan di lingkup ke- cil. Contohnya, pertemuan-pertemuan di 

tingkat RT (rukun tetangga). 

Ketika demokrasi langsung tidak bisa lagi dilakukan di tingkat 

negara, maka muncullah apa yang disebut Demokrasi Perwakilan. 

Demokrasi perwakilan berarti masyarakat mulai menyampaikan 

kepentingan mereka melalui wakil yang ditunjuk atau dipilih. Maka, 

masyarakat harus selektif dalam memilih wakilnya. Berbagai cara 

untuk memilih dan mengelola perwakilan tersedia dan berbeda-

beda di setiap negara. Di negara kita, kita sering menyebutnya 

sebagai Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu. 
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Sistem Demokrasi di Indonesia 

istem demokrasi yang berjalan di Indonesia didasarkan 
pada sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai satu kesatuan 
yang utuh serta menjadikan UUD 1945 sebagai aturan 
main dalam kehidupan bernegara.  

Dalam demokrasi Pancasila, setiap keputusan diambil dengan jalan 
musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan tradisi dan jati diri 
bangsa Indonesia yang tidak lepas dari semangat kolektivitas, 
gotong-royong dan tolong menolong. Setiap keputusan yang 
dihasilkan dalam musyawarah tidak didasarkan pada kekuasaan 
mayoritas atau minoritas tetapi keputusan diambil berdasarkan 
hasil kesimpulan rasional dari berbagai pendapat yang ada serta 
mengutamakan pertimbangan moral yang bersumber dari hati 
nurani. Namun, ketika musyawarah tersebut mengalami kebuntuan 
dan tidak menghasilkan kesepakatan maka keputusan akan diambil 
dengan jalan pemungutan suara dalam hal ini suara terbanyak akan 
dianggap sebagai hasil kesepakatan. 

Keunggulan Demokrasi Pancasila: 
1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan 

musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan. 
2. Mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak 

dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. 
3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa 

di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

Musyawarah merupakan bagian penting dalam demokrasi di 
Indonesia dan sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Contoh 
kegiatan musyawarah yang ada di tengah masyarakat misalnya, 
musyawarah ketika rapat RT untuk mencari solusi penyelesaian 
masalah-masalah warga, musyawarah dalam keluarga untuk 
menentukan hasil bersama, musyawarah dalam menentukan ketua 
dan susunan sebuah organisasi seperti karang taruna, himpunan, 
paguyuban dan lainnya. 

S 
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Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substansial 

Apakah demokrasi sudah cukup dengan jalan musyawarah ?  

Jawabannya adalah tidak. Demokrasi adalah sebuah sistem yang 
terukur, oleh karenanya diperlukan standar-standar yang baku, atau 
dengan kata lain, demokrasi harus memenuhi prosedur-prosedur 
standar untuk bisa mewadahi keterwakilan rakyat dalam sebuah 
negara, misalnya adanya partai politik, adanya Pemilu atau 
Pemilihan yang rutin; adanya lembaga Eksekutif, Legislatif dan 
Yudikatif; dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian disebut sebagai 
demokrasi prosedural. 

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi substansial adalah 
demokrasi yang harus menyentuh substansi dan kualitas dari 
prosedur demokrasi itu sendiri bukan hanya selesai dengan 
terpenuhinya prosedur-prosedur demokrasi seperti di atas. 
Misalnya, apakah Warga Negara telah berpartisipasi dalam Pemilu 
tanpa paksaan? Apakah Warga Negara dapat memilih dalam Pemilu 
tanpa ancaman? Apakah Warga Negara merasa bebas berpendapat 
dan beribadah sesuai keyakinannya? Dan lain sebagainya.  

Maka, jika diibaratkan sebuah rumah, prosedur demokrasi 
merupakan bangunan penyangga fisiknya, sedangkan substansi 
demokrasi merupakan “ruh” yang menghidupkan rumah 
tersebut. 

Lantas mengapa demokrasi menjadi pilihan menarik sebagai sistem 
pemerintahan? Menurut Ramlan Surbakti (1992) terdapat 10 
(sepuluh) alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut : 

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum 
otokrat yang kejam dan licik.  

2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi Warga Negara 
yang tidak diberikan oleh sistemsistem yang tidak 
demokratik. 
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3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi 
Warga Negara dari pada alternatif lain yang memungkinkan. 

4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan 
pokok mereka. 

5. Hanya pemerintahan yang demokratik yang dapat 
memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi Warga 
Negara untuk menggunakan kebebasan menentukan 
nasibnya sendiri, yaitu hidup di bawah hukum yang mereka 
pilih. 

6. Hanya pemerintahan demokratik yang dapat memberikan 
kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung 
jawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan 
kepada rakyat yang menjadi konstituen. 

7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total 
dari pada alternatif lain yang memungkinkan. 

8. Hanya pemerintah yang demokratik yang dapat membantu 
perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. 

9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah 
berperang satu sama lain.  

10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis 
cenderung lebih makmur dari pada negara-negara dengan 
pemerintahan yang tidak demokratis. 

Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, disebutkan bahwa yang dikatakan 
sebagai Warga Negara adalah: oang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang 
sebagai Warga Negara; Penduduk adalah WNI asli dan orang asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia. 

Kedudukan Warga Negara dalam demokrasi adalah sama dan 
seimbang tanpa ada pembedaan atau diskriminasi berdasarkan 
suku, ras, agama hingga golongan. Persamaan kedudukan tersebut 
kemudian diatur dalam sebuah peraturan agar hak dan kewajiban 
seorang Warga Negara tidak bersifat absolut melainkan dibatasi 
oleh hak dan kewajiban Warga Negara lain. 
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Pemilihan Umum 
 

ah sekarang Pemilihan Umum. PE-MI-LU. 

Sebenarnya untuk apa sih Pemilu?  

 

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan 

politik di pemerintahan dan Dewan Perwakilan yang didasarkan pada 

pilihan formal dari Warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta 

Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik. Partai politik 

mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh 

rakyat. Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan 

beberapa hal. Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi 

keberlangsungan demokrasi perwakilan. Hingga saat ini, Pemilu adalah 

mekanisme formal agar rakyat dapat memilih pemimpin dengan sah. 

Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang semakin banyak, 

persebaran yang meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam 

menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin 

variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul 

dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka 

hadapi secara serius dan tuntas. Sehingga muncul gagasan 

menyelenggarakan Pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya 

untuk mencari solusi berbagai persoalan dan kepentingan warga. 

Kedua, Pemilu menjadi indikator atau ukuran sebuah negara dikatakan 

sebagai negara demokrasi. Semua negara demokrasi 

menyelenggarakan Pemilu. Bahkan, tidak ada satupun negara yang 

mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu. Bahkan 

adakalanya negara otoriter pun melaksanakan Pemilu (dengan 

memaksa warga membuat pilihan yang telah ditentukan olehpenguasa) 

agar kekuasaannya mendapat pengakuan di negaranya maupun dunia 

internasional. 

Ketiga, Pemilu merupakan alat serta tujuan demokratisasi, ini 

utamanya terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu itu 

sendiri. Salah   suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-

rezim otoriter. Banyak contoh penguasa-penguasa otoriter yang 

N 
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kekuasaannya berakhir pasca Pemilu diselenggarakan. Bahkan, Pemilu 

menjadi sebuah proses yang ditempuh menuju kematangan demokrasi 

baik secara prosedural maupun substansial. 

Pemilu diterapkan di hampir semua negara di dunia. Tujuannya sama, 
tetapi cara penyelenggaraannya berbeda-beda. Ada pemilu yang hanya 
memilih legislatif. Nantinya, legislatif yang memilih pimpinan 
pemerintahan. Ini disebut sistem parlementar. Untuk negara kita, kita 
memilih secara langsung wakil rakyat (legislatif) sekaligus pimpinan 
pemerintahan (eksekutif). Sistem ini dinamakan  sistem presidensiil. 

Tentu akan ada yang bertanya, penting gak sih, pemilu itu? Kalau iya, 
apa pentingnya? Keberadaan pemilu sangat penting untuk masyarakat, 
karena pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk 
mengekspresikan  hak-hak dasar secara bebas yaitu hak untuk 
menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak 
untuk bebas dari rasa   takut. 

Yang juga sangat penting, seluruh rakyat wajib ikut serta dalam pemilu. 

Sehingga pemerintahan yang tercipta akan memiliki keabsahan di 

hadapan rakyat karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh 

sekelompok orang saja. Sejalan dengan itu, pemilu juga merupakan 

jaminan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler, damai 

dan konstitusional. Dengan pemilu, pejabat yang sudah tidak memiliki 

kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dapat diturunkan dan 

digantikan dengan orang lain tanpa menggunakan cara kekerasan. 

Berarti, pemilu juga berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan 

dalam masyarakat secara damai. Maka, lewat pemilu konflik-konflik 

bahkan bisa dialihkan menjadi debat kebijakan di lembaga per- 

wakilan. 

Lalu, bagaimana tanda pemilu bisa dikatakan berkualitas? Pemilu yang 
berkualitas terjadi bila kita sebagai warga negara berpartisipasi 
menggunakan hak pilih secara otonom, tidak tanpa tekanan dari pihak 
manapun; dalam pemilu terdapat kompetisi yang adil; serta pemilu 
mampu mewujudkan keterwakilan yang imbang dan dapat 
dipertanggung-jawabkan. 
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Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan penting sebagai 
wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat 
dalam agenda kenegaraan, sebagai indikator minat masyarakat dalam 
aktivitas politik, sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat 
kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih, baik di tingkat lokal 
maupun nasional, dan sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan 
kepentingan warga negara. 

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan? 
Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah peran aktif Warga Negara 
untuk ambil bagian dalam kegiatan Pemilu serta mempengaruhi hasil 
Pemilu dan Pemilihan, diantaranya: 

1. Aktif mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar 
belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, 
riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Aktif mencari informasi tentang visi, misi dan program kandidat. 
3. Aktif mengikuti kegiatan kampanye untuk mengetahui lebih 

dalam visi, misi dan program kandidat dan berperan serta dalam 
pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. 

4. Aktif mengecek statusnya di DPS dan DPT baik offline maupun 
online apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih.  

5. Aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran jika ada yang 
dilakukan oleh stakeholder pemilu (penyelenggara, peserta, 
pemilih media, LSM, dll). 

6. Datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan 
hak pilih. 

 
Lantas apa bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan : 

1. Terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan 
Pemilihan; Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu dan 
Pemilihan. 

2. Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan. 
3. Berpartisipasi dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih. 
4. Pemantauan Pemilu dan Pemilihan. 
5. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan Pemilihan 
6. Penghitungan cepat hasil Pemilu dan Pemilihan 
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Hubungan Pemilu dan Demokrasi 
 

alau kamu ditanya, ada hubungannya nggak antara pemilu dan 
demokrasi? Ada yang bisa jawab? Gini lho jawabannya… 

Pemilu adalah tatacara untuk mewujudkan demokrasi, dengan 
cara perwakilan. Masih ingatkan bahwa demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat. Bahkan sering dikatakan bahwa 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat. Dewasa ini, demokrasi dipercaya oleh banyak orang 
sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan 
rakyat.  

 

Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama 
dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan 
rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga 
perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama 
adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. 
Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan 
dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.  

 

 

 

K 
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Sistem Pemilu di Indonesia 

istem Pemilu menurut Mada Sukmajati, merupakan 
aturan-aturan (rules) bagaimana penyelenggaraan Pemilu 
dan bagaimana pemenang akan ditentukan.  

Sistem Pemilu memiliki beberapa unsur atau dimensi yang 
menjadi kerangka untuk memahami bagaimana sebuah Sistem 
Pemilu dipilih dan diterapkan di sebuah negara. Dirangkum dari 
berbagai referensi, setidaknya terdapat 6 (enam) unsur atau 
dimensi yang membentuk Sistem Pemilu, yaitu: 

1. Besaran daerah pemilihan (dapil) meliputi ukuran dan lingkup 
dapil serta jumlah atau alokasi kursi yang diperebutkan pada 
dapil. 

2. Metode pencalonan meliputi kategori peserta atau calon, 
metode pencalonan, dan metode penetapan sebagai peserta 
pemilu. 

3. Metode pemberian suara meliputi kepada siapa suara 
diberikan dan bagaimana cara memberikan suara. Formula 
pemilihan meliputi metode perolehan kursi dan penetapan 
calon terpilih. 

4. Ambang batas perwakilan meliputi jumlah minimal kursi satu 
suara yang harus dipenuhi parpol untuk memperoleh kursi di 
lembaga legislatif. 

5. Jadwal atau waktu penyelenggaraan Pemilu yaitu waktu 
penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan mewujudkan 
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

Menurut Reynolds, Reilly, Ellis, et.al. (2016), terdapat empat 
keluarga Sistem Pemilu di dunia yaitu: 
1. Sistem pluralitas/mayoritas, dengan varian: 

a. First Past the Post (FPTP) 
b. Two Round System (TRS) 
c. Alternative Vote (AV) 
d. Block Vote (BV) 

S 
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2. Sistem campuran, dengan varian: 
a. Sistem paralel 
b. Mixed-Member Proportional (MMP) 

3. Sistem perwakilan berimbang (proportional representation), 
dengan varian: 

a. List Proportional Representation (Daftar Perwakilan 
Berimbang) 

b.  Single Transferable Vote (STV) 
4. Sistem lain-lain, dengan varian: 

a. Single Non-Transferable Vote (SNTV) 
b. Limited Vote (LV) 
c. Borda Count (BC) 

 
Gambar 1. Keluarga Sistem Pemilu di Dunia 

Sumber: Reynolds, Reilly, Ellis, et.al. (2016) 

Desain Sistem Pemilu di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, 
UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), 
Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP). 

Unsur atau dimensi Sistem Pemilu di Indonesia dapat dilihat 
berdasarkan jenis pemilihannya, yaitu: 
1. Pemilu untuk Memilih Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dan 2024 
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional 
terbuka. Hal ini berarti anggota DPR dan DPRD yang terpilih 
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berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan 
nomor urut, dengan unsur atau dimensi meliputi: 

a. Daerah Pemilihan 
1) Untuk anggota DPR adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, 

atau gabunganKabupaten/Kota. 
2) Untuk anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten/Kota 

atau gabungan Kabupaten/Kota. 
3) Untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 

Kecamatan atau gabunganKecamatan. 
b. Jumlah Kursi yang Ditetapkan 

1) Anggota DPR adalah 575 kursi 
2) Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 kursi dan 

paling banyak 120 kursi. Penentuan jumlah kursi 
didasarkan pada jumlah penduduk provinsi, yaitu : 

 

Jumlah Penduduk Alokasi Kursi 

sampai dengan 1 juta orang 35 kursi 

> 1 juta – 3 juta orang  45 kursi 

> 3 juta – 5 juta orang 55 kursi 

> 5 juta – 7 juta orang 65 kursi 

> 7 juta – 9 juta orang 75 kursi 

> 9 juta – 11 juta orang 85 kursi 

> 11 juta – 20 juta orang 100 kursi 

> 20 juta orang 120 kursi 
Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

 

3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 kursi 
dan paling banyak 55 kursi. Penentuan jumlah kursi 
didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota, 
yaitu : 

 

Jumlah Penduduk Alokasi Kursi 

sampai dengan 100 ribu orang 22 kursi 

> 100 ribu – 200 ribu orang  45 kursi 

> 200 ribu – 300 ribu orang  55 kursi 

> 300 ribu – 400 ribu orang  65 kursi 

> 400 ribu – 500 ribu orang  75 kursi 

> 500 ribu – 1 juta orang  85 kursi 

> 1 juta – 3 juta orang 100 kursi 

> 3 juta orang 120 kursi 
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Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

c. Metode Pencalonan 
1) Parpol peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD, ART, 
dan/atau peraturan internal.  

2) Parpol peserta Pemilu sesuai tingkatannya menyusun 
daftar bakal calon.  

3) Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dari jumlah 
kursi pada setiap daerah pemilihan.  

4) Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling 
sedikit 30%.  

5) Di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon 
terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon.  

6) Nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan 
nomor urut.  

7) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota adalah WNI yang telah memenuhi syarat 
sebagaimana ketentuan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 
dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan 
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.  

 
d. Metode Pemberian Suara  

Metode pemberian suara dilakukan dengan mencoblos 1 kali 
pada nomor atau tanda gambar parpol dan/atau nama calon 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
 

e. Metode Perolehan Kursi  

Metode perolehan kursi dilakukan dengan cara:  

1) Untuk kursi DPR, suara sah setiap parpol yang memenuhi 
ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan 
pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan 
ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.  

2) Untuk kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, 
suara sah setiap parpol dibagi dengan bilangan pembagi 1 
dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; 
dan seterusnya.  

3) Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai 
terbanyak.  
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4) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai 
terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dan seterusnya 
sampai jumlah kursi di daerah pemilihan terbagi habis.  
 

f.  Penetapan Calon Terpilih  

Penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan kursi 
parpol peserta pemilu di suatu dapil dengan berdasarkan suara 
terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota di satu dapil.  

g. Ambang Batas Perwakilan  
Ambang batas perwakilan diberlakukan hanya untuk 
penentuan perolehan kursi anggota DPR yaitu parpol peserta 
pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling 
sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. 
 

2. Pemilu untuk Memilih Anggota DPD 
Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu ilaksanakan 
dengan sistem distrik berwakil banyak atau jamak dikenal 
dengan Single Non-Transferable Vote (SNTV). Unsur atau 
dimensinya meliputi : 

a. Daerah Pemilihan adalah Provinsi 
b. Metode Pencalonan 

1) Peserta Pemilu adalah perseorangan. 
2) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu 

apabila mendapatkan dukungan minimal dari 
pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan 
yaitu: 

 

Jumlah Penduduk Jumlah dukungan paling 
sedikit 

sampai dengan 1 juta orang 1.000 pemilih 

> 1 juta - 5 juta orang  2.000 pemilih 

> 5 juta - 10 juta orang 3.000 pemilih 

> 10 juta - 15 juta orang 4.000 pemilih 

> 3 juta orang 5.000 pemilih 

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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3) Dukungan tersebar di paling sedikit 50% jumlah 
Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. 

4) Dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan 
dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan 
fotokopi KTP pendukung. 

5) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu 
apabila memenuhi ketentuan Pasal 182, Pasal 
183, dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 dan Peraturan KPU yang mengatur 
mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta 
Pemilu Anggota DPD. 

c. Metode Pemberian Suara 
Metode pemberian suara dilakukan dengan 
mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto 
calon. 

d. Penetapan Calon Terpilih 
Penetapan calon terpilih didasarkan pada nama 
calon yang memperoleh suara terbanyak. 
 

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan 
UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dilaksanakan dengan 
sistem yang lazim dikenal dengan Two Round System 
(TRS). Unsur atau dimensinya yaitu: 

a. Daerah Pemilihan adalah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai satu kesatuan dapil. 

b. Metode Pencalonan 
1) Peserta Pemilu adalah pasangan calon presiden 

dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol 
atau gabungan parpol. 

2) Pasangan calon diusulkan oleh parpol atau 
gabungan parpol peserta Pemilu yang 
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 
memperoleh 25% dari suara sah secara 
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nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.  

3) Penentuan calon Presiden dan/atau calon 
Wakil Presiden dilakukan secara demokratis 
dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal 
parpol bersangkutan. 

4) Pasangan calon harus memenuhi syarat 
sebagaimana ketentuan Pasal 169, Pasal 226, 
Pasal 227, dan Pasal 229 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU yang 
mengatur mengenai Pencalonan Peserta 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

c. Metode Pemberian Suara 
Metode pemberian suara dilakukan dengan 
mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan 
calon, atau tanda gambar parpol pengusul dalam satu 
kotak pada surat suara.  

d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih 
1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon 

yang memperoleh suara lebih dari 50% dari 
jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di 
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 
setengah jumlah provinsi di Indonesia. 

2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, 
pasangan calon dengan perolehan suara 
terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali 
dalam putaran II. 
 

4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
serentak telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2018, 
dan 2020. Pada tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah akan kembali diadakan secara 
serentak di tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh 
Indonesia untuk pertama kalinya. Pemilihan secara 
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serentak diselenggarakan berdasarkanUndang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2020 dengan sistem yang umum dikenal sebagai First Past 
the Post (FPTP). 
Unsur atau dimensinya meliputi: 
a. Daerah Pemilihan 

1) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
daerah pemiihannya adalah Provinsi. 

2) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, daerah 
pemiihannya adalah Kabupaten. 

3) Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, 
daerah pemiihannya adalah Kota. 

b. Metode Pencalonan 
1) Peserta pemilihan adalah: 

▪ Pasangan calon yang diusulkan oleh parpol 
atau gabungan parpol; dan/atau 

▪ Pasangan calon perseorangan yang 
didukung sejumlah orang. 

2) Pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau 
gabungan parpol peserta pemilu memenuhi 
persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari 
jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi 
perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD 
di daerah yang bersangkutan. 

3) Pasangan calon perseorangan harus memenuhi 
syarat dukungan yaitu : 

 

Jumlah Penduduk yang mempunyai hak pilih & termuat dalam DPT pada 
Pemilu/Pemilihan terakhir di daerah yang bersangkutan 

Jumlah 
dukungan 

paling 
sedikit Provinsi Kabupaten/Kota 

sampai dengan 2 juta jiwa sampai dengan 250 ribu jiwa 10 % 

> 2  juta – 6 juta orang > 250 ribu – 600 ribu orang 8,5 % 

> 6 juta - 12 juta orang > 500 ribu - 1 juta orang 7,5 % 

> 12 orang > 1 juta orang 6% 

Tersebar di lebih 50% jumlah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 

Tersebar di lebih 50% jumlah 
Kecamatan di Kabupaten/Kota 

 

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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c. Metode Pemberian Suara 
Metode pemberian suara dilakukan dengan cara 
memberi tanda 1 kali pada surat suara atau memberi 
suara melalui peralatan pemilihan suara secara 
elektronik. 

d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih 
1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon 

yang memperoleh suara terbanyak yang 
kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon 
terpilih. 

2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang 
sama, pasangan calon yang memperoleh 
dukungan pemilih yang lebih merata 
penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di 
Provinsi (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur) atau di seluruh kecamatan di 
Kabupaten/Kota (untuk Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota) ditetapkan sebagai pasangan calon 
terpilih. 

3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pasangan 
calon terpilih ditetapkan pada pasangan calon 
yang memperoleh suara sah lebih dari 50%. 

Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
secara serentak dibuka ruang pemilihan dengan satu 
pasangan calon. Unsur atau dimensi yang berbeda adalah: 

a. Metode pemberian suara dilakukan dengan cara 
mencoblos pada surat suara yang memuat 2 (dua) 
kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat 
foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang 
tidak bergambar. Penetapan pasangan calon terpilih 
dilakukan terhadap pasangan calon yang 
mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. 
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Asas Pemilu  

alam Pemilu ataupun Pemilihan terdapat enam asas yang 
harus dijunjung, keenam asas tersebut ialah: 
 

1. Langsung 
Asas langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki 
hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilu/Pemilihan 
sesuai keinginan sendiri tanpape rantara/diwakilkan. 

2. Umum 
Pemilu/Pemilihan berlaku untuk semua Warga Negara yang 
memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis 
kelamin, golongan, pekerjaan, dll. 

3. Bebas 
Seluruh Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih 
pada Pemilu/Pemilihan bebas menentukan siapa saja yang 
akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. 

4. Rahasia 
Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan 
atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara 
tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun. 

5. Jujur 
Semua pihak yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan harus 
bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. 

6. Adil 
Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan, baik pemilih maupun 
peserta pemilu/pemilihan mendapatkan perlakuan yang 
sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 
Keenam asas tersebut kemudian disingkat menjadi L-U-BE-R-
JUR-DIL. 

D 
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Lembaga Penyelenggara Pemilu  

erdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, ada 
beberapa lembaga atau badan diantaranya: 

 
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU 
terdiri atas: 

a. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tingkat nasional. 
b. KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan 

tingkat Provinsi. 
c. KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara 

Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota. 
d. PPK sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat 

Kecamatan (adhoc). 
e. PPS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat 

Kelurahan/Desa atau nama lain (adhoc).  
f. PPLN sebagai penyelenggara Pemilu di luar negeri 

(adhoc). 
g. KPPS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di TPS 

(adhoc). 
h. KPPS Luar Negeri sebagai penyelenggara Pemilu diTPS 

luar negeri (adhoc). 
i. Pantarlih (adhoc). 

 

B 
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2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemil yang 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki tugas 
untuk: 
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu. 
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan. 
c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan. 
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan.  
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.  
f. Mengawasi netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota 

Polri. 
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri 

atas: 
1) Putusan DKPP. 
2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan 

sengketa Pemilu. 
3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 
4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. 
5) Keputusan pejabat yang berwenang atas 

pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan 
anggota Polri. 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu kepada DKPP. 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada 
Gakkumdu. 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta 
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal 
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retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu. 
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. 
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP yakni: 

a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Pemilu; dan 

b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta 
pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan 
adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Pemilu. 
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Tahapan Pemilu dan Pemilihan  

nternational Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sebuah 
organisasi internasional yang mendukung terciptanya demokrasi 
elektoral yang bersih, menjelaskan bahwa terdapat tiga masa 
Pemilu, yaitu:  

 
1. Masa Pra-Pemilu, terdiri dari:  

a. Perencanaan, meliputi:  
1) Penyusunan anggaran dan pendanaan  
2) Penyusunan kalender Pemilu dan rencana kerja operasional  
3) Penyusunan rencana logistik dan pengamanan  
4) Pengadaan  
5) Rekrutmen staf  

b. Pelatihan, meliputi:  
1) Penyusunan prosedur pelatihan  
2) Pelatihan operasional untuk petugas Pemilu  

c. Penyampaian informasi, meliputi:  
1) Melakukan pendidikan pemilih dan kewargaan  
2) Menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan  
3) Melakukan akreditasi kepada pemantau  

d. Registrasi, meliputi:  
1) Pendaftaran parpol  
2) Pendaftaran pemilih  
3) Pembiayaan parpol  

2. Masa Pemilu, terdiri dari :  
a. Nominasi, meliputi:  

1) Pencalonan  
2) Pengumuman hasil resmi pencalonan  
3) Penyampaian pengaduan dan banding terhadap keberatan atas 

pencalonan  

I 
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b. Kampanye, meliputi:  
1) Pedoman kampanye  
2) Koordinasi terhadap kegiatan kampanye  
3) Akses media terhadap kampanye  

4) Penyelesaian sengketa34  

c. Pemungutan suara, meliputi:  
1) Pencetakan dan distribusi surat suara  
2) Pemungutan suara  
3) Pemungutan suara secara khusus  

d. Hasil, meliputi:  
1) Hasil penghitungan suara  
2) Tabulasi terhadap hasil penghitungan suara  

 

3. Masa Pasca-Pemilu, terdiri dari :  

a. Kajian yang meliputi audit dan evaluasi  
b. Reformasi, meliputi:  

1) Usulan reformasi hukum  
2) Usulan reformasi badan penyelenggara Pemilu  
3) Usulan reformasi sistem Pemilu dan dapil  

c. Strategi, meliputi:  
1) Pemutakhiran daftar pemilih  
2) Pembentukan jejaring  
3) Penguatan kelembagaan dan pengembangan profesional  

 
Gambar 2. Siklus Masa Pemilu dan Pemilihan  
(Sumber : https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-
assistence/electoral-cycle) 
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Apa beda Pemilih Muda dan Pemilih Pemula  

emilih muda adalah pemilih di rentang usia 17 – 24 tahun, 
sedangkan Pemilih Pemula adalah Pemilih yang baru akan 
pertama kali menggunakan hak pilih. Siapa itu? Yaitu 
Pemilih yang baru berusia 17 tahun dan Pensiunan 
TNI/POLRI.  

 
Jadi tidak semua pemilih pemilih pemula adalah pemilih muda, 
karena ada pensiuan TNI/POLRI yang usianya diatas 50 tahun. 

 

Rekan muda sebagai syarat bisa menggunakan hak pilih pada 
Pemilu atau Pemilihan adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 
(DPT). 

Apakah rekan muda sudah memiliki Kartu Tanda 
Penduduk? 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti 
diri yang diterbitkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri yang berlaku di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

P 
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Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun 
atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Nah, kalau belum 
memiliki KTP elektronik, kamu didampingi orang tua bisa datang 
langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat 
untuk melakukan perekaman, atau ke kantor kecamatan-
kecamatan terdekat. 
 
Syarat yang kedua untuk bisa menggunakan hak pilih adalah 
terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Bagaimana kita sudah terdaftar sebagai Pemilih 

Caranya gampang banget. Rekan muda tinggal ketik 
https://lindungihakmu.kpu.go.id pada 
komputer, laptop, atau gaewai rekan 
muda semua. Atau bisa juga download 
aplikasi Lindungi Hakmu Mobile di 
Playstore, kemudian masukan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) dan tinggal klik 
search (cari). Jika data sudah muncul, 
berarti sudah terdaftar menjadi pemilih. 
Jika belum, silahkan melaporkan ke kantor 
KPU baik secara langsung, maupun laman 
aplikasi tadi. 

 

Komisi Pemilihan Umum mencatat sebanyak 190.573.769 orang 
yang termasuk kedalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk 
Pemilu 2024 per Maret 2022. Sejumlah survey menunjukkan 
generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok 
pemilih dengan proporsi terbesar pada Pemilu 2024. Pemilih muda 
atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya 
antara 17-37 tahun. Pada Pemilu 2024 diprediksi jumlah pemilih 
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muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu 
2019, KPU mendata jumlah pemilih muda sudah mencapai 35%-
40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki 
pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh 
kepada kemajuan bangsa.  

Suara Pemilih muda 

Menentukan Masa Depan Bangsa 


