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DOMINASI PARTAI BESAR
Partai kecil yang bergabung, bisa menjadi kekuatan
signifikan di parlemen hasil pemilu mendatang.
Oleh Harun Husein
ancangan UndangUndang Partai
Politik yang sebentar lagi diberlakukan, memang
kejam buat partai
baru dan partai
kecil. Tapi, itu hanyalah salah
satu yang harus mereka hadapi.
Masih ada dua ketentuan lagi
yang bakal mereka hadapi
dalam RUU Pemilu yang akan
disusun partai-partai besar di
Senayan. Yaitu syarat menjadi
peserta pemilu, dan ambang
batas parlemen (parliamentary
threshold).
Seperti pemilu yang sudahsudah, syarat menjadi peserta
pemilu selalu lebih berat
dibanding syarat mendirikan
dan mendaftarkan partai di UU
Parpol. Sementara itu, parliamentary threshold pun memperlihatkan gelagat akan
dinaikkan, yang bisa membuat
kerja politik dan mimpi para
politikus partai baru dan partai
kecil, menguap tak berbekas.
Bagaimana menyiasati
aturan-aturan yang bakal memberatkan itu? Sejumlah partai
meresponsnya dengan
bergabung.
Dengan bergabung, ketentuan
berat RUU Parpol —yaitu partai
harus memiliki kepengurusan di
100 persen provinsi, 75 persen
kabupaten/kota di provinsi
bersangkutan, dan 50 persen
kecamatan di kabupaten/kota
bersangkutan— dapat disiasati.
Kepengurusan bisa dimerger,
terutama untuk partai-partai
yang memiliki basis di wilayah
berbeda, seperti partai-partai
yang kuat di Indonesia Barat
dan Indonesia Timur.
Dengan bergabung, partaipartai juga bisa menggabungkan
suaranya agar bisa melampaui
parliamentary threshold, sehingga mereka masih punya harapan
untuk mendudukkan wakilnya
di Senayan. Sebab, bila berjalan
sendiri-sendiri, peluang partaipartai itu melewati galah parliamentary threshold menjadi
kecil. Padahal, bila gagal
melampauinya, hanguslah
seluruh suara yang diraihnya
dengan susah payah dalam
pemilu.
Partai-partai besar memperlihatkan kecenderungan
menaikkan angka parliamentary
threshold dari 2,5 persen pada
Pemilu 2009, menjadi 5 persen
pada Pemilu 2014. Rencana
tersebut berulangkali diungkapkan para petinggi Partai
Demokrat, Partai Golkar, dan
PDIP. Ketiga partai ini, menguasai 62 persen kursi DPR saat ini,
sehingga punya kekuatan untuk
mendeterminasi pembahasan
RUU Pemilu kelak.
Dengan angka 2,5 persen saja,
hanya sembilan partai yang
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Penyederhanaan partai
memerlukan komitmen
dari para politisi.
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ultipartai sederhana. Inilah sistem
kepartaian yang
dinilai paling kompatibel dengan
sistem pemerintahan presidensial yang
dianut Indonesia. Karena itu,
selama bertahun-tahun sejak era
reformasi, gairah kepartaian selalu
berusaha ditekan oleh para
pengambil keputusan, lewat berbagai regulasi. Tapi, benarkah pembatasan itu hanya untuk
mengenyahkan lawan potensial
dari arena pemilu?
Jumlah partai yang ada saat ini,
terlalu banyak. Setidaknya,
demikian pendapat 73,8 persen
dari 1.000 responden yang diteliti
Lembaga Survei Indonesia (LSI),
pada September-Oktober 2010 lalu.
“Sebanyak 59,8 persen responden
mengharapkan hanya lima partai
yang bertarung dalam Pemilu
2014,” kata peneliti LSI, Barkah
Pattimahu, saat menyampaikan
hasil survey kepada pers, beberapa
waktu lalu.
Jumlah partai yang lebih mini,
memang diyakini banyak kalangan
akan membuat sistem kepartaian
dan pemerintahan lebih stabil.
Pertama, memungkinkan adanya
partai yang meraih suara mayoritas
mutlak di parlemen. Paling tidak,
dengan jumlah partai yang tak
terlalu banyak —terutama yang
memiliki kursi di parlemen— akan
memudahkan negosiasi untuk mendapatkan suara mayoritas dalam
pengambilan keputusan.
Tiga pemilu di era multipartai di
Indonesia, sejak 1999 hingga 2009,
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hanya melahirkan pemenang
pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (simple majority).
Kenyataan ini memaksa pemenang
pemilu berhitung bila tak ingin
kebijakannya di parlemen terganjal. Selain berkoalisi di parlemen,
muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan
akomodasi politiknya ketimbang
kapasitas dan kapabilitas.
Kedua, jumlah partai yang tak
terlalu banyak, membuat pemilu
tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam
tiga pemilu di era reformasi,
terutama pada Pemilu 2004 dan
2009. Penerapan pemilu sistem
proporsional terbuka, membuat
surat suara menjadi luar biasa
besar, karena harus menampung
tanda gambar partai dan nama
calon anggota legislatif (caleg).

Sehat dan dewasa
Kehendak untuk menciptakan
sistem multipartai sederhana sudah
mengemuka usai penyelenggaraan
Pemilu 1999. Istilah multipartai
sederhana ini dituliskan secara
eksplisit dalam Undang-Undang
No 31/2002 tentang Parpol:
“…Untuk mewujudkan tujuan
kemasyarakatan dan kenegaraan…
diperlukan adanya kehidupan dan
sistem kepartaian yang sehat dan
dewasa, yaitu sistem multipartai
sederhana.
Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama
menuju sinergi nasional. Sistem ini
pun, dinilai masih memungkinkan
tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana sistem kepartaian di era Orde
Baru.
Reformasi memang telah menggerakkan bandul dari satu ekstrem
ke ekstrem yang lain. Dari era tripartai —Golkar, PPP, dan PDI—
menjadi era multipartai yang luar
biasa gegap gempita, dengan
kenaikan jumlah partai mencapai
5.000 persen! Menjelang Pemilu
1999, sebanyak 148 partai mendaftar di Departemen Kehakiman, dan
141 di antaranya berhasil mendapatkan badan hukum. Dari jumlah
itu, sebanyak 48 di antaranya
menjadi peserta pemilu, dan 21
partai berhasil mendapatkan kursi
di Senayan.
Lantas, bagaimana cara menciptakan sistem multipartai sederhana, penjelasan UU No 31/2002
itu menyatakan: “…dilakukan
dengan menetapkan persyaratan
kualitatif ataupun kuantitatif, baik
dalam pembentukan partai
maupun dalam penggabungan
partai-partai yang ada.”
Maka, UU Parpol dan UU Pemilu pun kemudian memang menjadi instrumen penyederhanaan.
UU Parpol dan UU Pemilu, kemudian menciptakan bottle neck.
UU Parpol dengan syarat pendirian
partai dan syarat mendapatkan badan hukum. Sedangkan UU Pemilu, dengan ambang batas raihan
kursi dalam pemilu (electoral
threshold) dan belakangan dengan
ambang batas raihan suara dalam
pemilu (parliamentary threshold).
Korban pertama penyederhaan
ini adalah 42 partai yang suaranya
tak mencapai electoral threshold
yang dipatok dua persen dalam UU
No 3/1999 tentang Pemilu. Pemilu
1999 memperlihatkan hanya enam
partai yang berhasil melampaui

galah tersebut, dan otomatis
menjadi peserta Pemilu 2004, yaitu
Partai Golkar, PDI Perjuangan,
Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Amanat Nasional, Partai
Kebangkitan Bangsa, dan Partai
Bulan Bintang.
Agar bisa mengikuti pemilu
berikutnya, partai-partai yang tak
lolos electoral threshold harus
mengganti nama dan tanda gambar
partai, seperti yang menimpa
Partai Keadilan yang kemudian
berganti nama menjadi PKS. PKS
yang saat itu memiliki wakil yang
membahas RUU Pemilu, sempat
berusaha menghilangkan electoral
threshold 2 persen, tapi gagal.
Maka, PKS dan partai-partai
lainnya, harus mengikuti proses
sejak awal. Sejak proses pendirian
dan pendaftaran partai, hingga
pendaftaran dan verifikasi menjadi
peserta pemilu, dengan syaratsyarat yang lebih berat dibanding
sebelumnya.
Bila sebelum Pemilu 1999
partai-partai cukup didirikan dan
didaftarkan kepada pemerintah
untuk mendapatkan badan hukum,
menjelang Pemilu 2004, mereka
harus memiliki kepengurusan di
separuh provinsi, separuh kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 25 persen kecamatan di
provinsi bersangkutan.
Untuk menjadi peserta pemilu
syaratnya lebih berat lagi. Setiap
partai harus memiliki
kepengurusan di dua pertiga
jumlah provinsi dan dua pertiga
jumlah kabupaten/kota di provinsi
tersebut. Selain itu, harus memiliki
kantor tetap di setiap kepengurusan, dan memiliki anggota seribu
orang atau seperseribu dari jumlah
penduduk.

PERBANDINGAN SYARAT PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PARTAI
Syarat pendirian dan pendaftaran partai politik terus mengalami perubahan, terutama syarat kepengurusan.
Berikut perbandingannya syarat di RUU Parpol dengan tiga UU Parpol sebelumnya.
SYARAT PENDIRIAN PARTAI
Aturan Main
UU Baru
UU No 2/2008
UU No 31/2002
UU No 2/1999

SYARAT KEPENGURUSAN PARTAI

Jumlah Pendiri
990 orang*
50 orang**
50 orang
50 orang

Syarat Kepengurusan UU No 2/1999
*

Masing-masing 30 orang di setiap
provinsi, dan harus menyertakan 30
persen keterwakilan perempuan.
** Harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan

-

UU No 31/2002 UU No 2/2008
50 persen
50 persen
25 persen

60 persen
50 persen
25 persen

UU Baru
100 persen
75 persen
50 persen

Cukup ampuh
Dan, dampaknya cukup ampuh.
Kendati jumlah partai yang
mendaftar ke Departemen Hukum
dan HAM mencapai 237 —atau
bertambah 89 dibanding lima tahun sebelumya— namun jumlah
yang lolos mendapatkan badan hukum hanya 50. Yang berhasil lolos
menjadi peserta Pemilu 2004 pun
hanya 24, atau hanya separuh dari
peserta pemilu lima tahun
sebelumnya.
Dari 24 partai tersebut, sebanyak 16 partai meraih kursi DPR.
Tapi, hanya tujuh partai yang
berhasil melampaui galah electoral
threshold tiga persen untuk menjadi peserta Pemilu 2009, yaitu
Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB,
PAN, PKS, dan Partai Demokrat.
Seharusnya, setelah Pemilu
2004, penyederhanaan partai mulai
bisa berjalan settle. Syarat-syarat
di UU Parpol dan UU Pemilu,
tinggal dinaikkan dari pemilu ke
pemilu. Tapi, desain tersebut
kemudian porak-poranda justru
oleh ulah para politisi sendiri.
Ketika itu, partai-partai yang
tak lolos electoral threshold tapi
memiliki kursi di Senayan,
mempersoalkan electoral threshold
tiga persen yang tertulis di UU
Pemilu. Lewat proses alot dan
bertele-tele, disertai transaksi
politik terhadap pasal-pasal RUU
Pemilu, akhirnya tercapai kompromi. Ketentuan electoral threshold
didrop dan ‘ditukar guling’ dengan
ketentuan parliamentary threshold,
sehingga partai-partai yang tak
lolos electoral threshold bisa ikut
Pemilu 2009.
Parliamentary threshold yang
disepakati saat itu sebesar 2,5
persen. Jika partai tak meraih suara 2,5 persen dalam pemilu, partaipartai kecil itu rela tak duduk di
Senayan, dan kursi kelak dibagi
habis oleh partai-partai yang lolos
parliamentary threshold. Ketentuan yang jelas menguntungkan
partai-partai besar.
Buntutnya kemudian, jumlah
partai peserta Pemilu 2009 kembali
membengkak menjadi 38, yang
terdiri atas 16 partai yang memiliki
kursi di Senayan; partai-partai
peserta pemilu yang tak memiliki
kursi di Senayan, tapi berhasil
memenangkan uji materi (judicial
review) di Mahkamah Konstitusi,

agar diikutkan dalam Pemilu
2009; serta partai-partai baru.
Ditambah enam partai lokal di
Nanggroe Aceh Darussalam,
total partai peserta Pemilu 2009
menjadi 44.
Sampai titik ini, pertanyaan
tentang penyederhanaan partai
kembali mengemuka. Sudah
gagalkah penyederhanaan
partai, setelah instrumeninstrumen penyederhanaan
partai dikangkangi oleh dagang
sapi?
Tapi, pemberlakuan parliamentary threshold ini terlihat
mulai menjadi bumerang bagi
partai-partai kecil. Sebab,
partai-partai besar dan menengah yang ada di Senayan saat
ini, justru membuat regulasi
yang mempersempit ruang
kompetisi, yang cenderung
merugikan partai-partai kecil.
Itulah yang terlihat dari ketentuan pendirian/pembentukan
partai dan syarat kepengurusan, yang tidak memihak
partai-partai kecil. Sementara
partai-partai kecil telah berada
di luar pagar, dan hanya bisa
memprotes lewat media, atau
mempersiapkan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi.
Betapa tidak, syarat pendiri-

an/pembentukan partai baru
telah dinaikkan 20 kali lipat.
Dari semula 50 orang, menjadi
990 orang —dengan minimal 30
orang di setiap provinsi.
Sementara syarat kepengurusan telah dinaikkan menjadi
100 persen provinsi, 75 persen
kabupaten/kota di provinsi
bersangkutan, dan 50 persen
kecamatan di kabupaten/kota
bersangkutan, berikut kantor
tetap di masing-masing
kepengurusan. Saat ini, ada 33
provinsi, 500 kabupaten/kota,
dan sekitar 5.000 kecamatan di
seluruh Indonesia.
Jangankan partai-partai
yang berada di luar Senayan,
partai-partai yang masih eksis
di Senayan saat ini, seperti
Hanura, Gerindra, dan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB),
ketar-ketir dibuatnya. Partaipartai ini harus mengeluarkan
waktu, tenaga, dan biaya ekstra
untuk menyesuaikan diri
dengan syarat tersebut.
Dan, persoalan bagi partaipartai baru dan kecil, belum
berakhir. Eksistensi mereka
masih mungkin mendapat
ancaman lain berupa rencana
meningkatkan angka parliamentary threshold. Partai-

partai besar seperti Golkar,
PDIP, dan Partai Demokrat,
mewacanakan parliamentary
threshold dengan kisaran
empat hingga lima persen. Bila
usulan ini kelak lolos, maka
Pemilu 2014 hanya akan jadi
pesta partai-partai besar.
Pada Pemilu 2009 lalu, ada
sembilan partai yang lolos parliamentary threshold, yaitu
Partai Demokrat yang meraih
20,85 persen suara; Partai
Golkar (14,45 persen); PDIP
(14,03 persen); PKS (7,88
persen); PAN (6,01 persen); PPP
(5,32 persen); PKB (4,94
persen); Gerindra (4,46 persen);
Hanura (3,77 persen). Total
suara kesembilan partai ini
adalah 81,71 persen. Tiga partai
yaitu Partai Demokrat, Golkar,
dan PDIP, menguasai hampir
separuhnya (49,33 persen).
Bila parliamentary
threshold dinaikkan menjadi
lima persen, partai-partai
menengah terancam tak lagi
duduk di Senayan.
Persoalannya, benarkah partaipartai besar yang kelak
menguasai Senayan sudah
merupakan representasi
ideologi dan kelompok
kepentingan di Indonesia? ■

PASANG SURUT JUMLAH PARTAI
Era reformasi menciptakan ledakan jumlah partai. Gairah berpartai itu mencapai puncaknya menjelang Pemilu 2004, dengan 237 partai yang
mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM. Berikut data jumlah partai yang berdiri hingga menjadi peserta pemilu, serta partai-partai yang lolos
ambang batas (electoral threshold maupun parliamentary threshold).

PESERTA PEMILU
DAN AMBANG BATAS

JUMLAH PARTAI
DAN PESERTA PEMILU

237

Pemilu

148

Ambang
Batas
Electoral
threshold
2%

Enam partai
(PDIP, Golkar,
PPP, PAN,
PKB, PBB)

88.5

2004

Electoral
threshold
3%

Tujuh partai
(PD, Golkar,
PDIP, PPP, PAN,
PKS, PKB)

80.06

2009

Parliamentary
threshold
5%

Sembilan partai
(PD, Golkar, PDIP,
PKS, PAN, PPP,
PKB, Gerindra,
Hanura)

81,71

115

1998/1999
2003/2004

48
24

Mendaftar
di Depkumham

Mendapat
Badan Hukum

44*
24

Peserta Pemilu

Total
suara (%)

1999
141

50

Yang lolos

2008/2009
Ket: * Jumlah 44 partai
peserta pemilu ini
terdiri atas 38 partai
nasional dan enam
partai lokal Aceh.

berhasil melampaui parliamentary threshold. Sekadar perbandingan, jika angka 5 persen
itu diterapkan pada Pemilu
2009, hanya enam partai yang
bisa melampauinya, yaitu
Demokrat, Golkar, PDIP, PKS,
PAN, dan PPP (lihat tabel).
Dan, kecenderungan partaipartai besar membuat syaratsyarat yang memberatkan
partai-partai kecil, sudah
terlihat pada RUU Parpol.
Ketentuan yang dituding
sebagian kalangan sebagai cara
instan mengenyahkan saingan
dalam Pemilu 2014, itu, bukan
hanya membuat partai baru dan
partai kecil di luar parlemen
kelimpungan, tapi juga
membuat resah partai di
parlemen. Terutama tiga partai
menengah ke bawah: PKB,
Hanura, dan Gerindra.
Ketiga partai itu, mau tak
mau, harus menyesuaikan diri
dengan syarat itu, bila tak ingin
dibubarkan pasca-Pemilu 2014.
Pasal 51 RUU Parpol
menyatakan partai-partai yang
telah mempunyai badan hukum
sesuai UU No 2/2008 tentang
Parpol, tetap diakui sehingga
mengikuti Pemilu 2014. Tapi,
bila syarat kepengurusan partai
di RUU baru tak dipenuhi,
mereka harus bubar setelah
Pemilu 2014.

Konfederasi dan fusi
Sejumlah partai, sebenarnya
sudah membaca konstelasi masa
depan yang kemungkinan tak
ramah buat partai-partai kecil
dan menengah. PAN yang pada
Pemilu 2009 meraih suara enam
persen, sejak awal melakukan
dialog dengan sejumlah partai.
Membawa isu ‘penyelamatan
suara partai yang tak lolos parliamentary threshold dalam
Pemilu 2014’, PAN dan sejumlah
partai menggagas pembentukan
semacam konfederasi.
Lahan untuk membentuk
konfederasi ini memang cukup
terbuka. Sebab, dari 38 peserta
Pemilu 2009, sebanyak 29 di
antaranya berada di luar par-

HASIL
PEMILU 2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Partai

Suara (%)

Demokrat
Golkar
PDIP
PKS
PAN
PPP
PKB
Gerindra
Hanura
PBB
PDS
PKNU
PKPB
PBR
PPRN
PKPI
PDP
Barnas
PPPI
PDK
RepublikaN
PPD
Patriot
PNBK
Kedaulatan
PMB
PPI
Pakar Pangan
Pelopor
PKDI
PIS
PNI M
Partai Buruh
PPIB
PPNUI
PSI
PPDI
Merdeka

20,85
14,45
14,03
7,88
6,01
5,32
4,94
4,46
3,77
1,79
1,48
1,47
1,40
1,21
1,21
0,90
0,86
0,73
0,72
0,64
0,61
0,53
0,53
0,45
0,42
0,40
0,40
0,34
0,33
0,31
0,31
0,30
0,25
0,19
0,14
0,14
0,13
0,11

lemen, karena gagal melampaui
parliamentary threshold 2,5
persen. Jika ditotal, suara ke-29
partai ini mencapai 18 persen
dari 104 juta suara sah dalam
Pemilu 2009, atau hampir 20
juta. Jumlah suara ini hampir
sama dengan raihan Partai
Demokrat.
Jika suara-suara itu
disatukan di masa depan, dan
akhirnya berhasil melampaui
parliamentary threshold, jumlah
suara itu akan terkonversi
menjadi banyak kursi. Cukup
signifikan untuk menyaingi
partai-partai besar di parlemen.
Namun, sampai kini, konsep
konfederasi ini belum benarbenar matang. Tantangan
terbesarnya, selama ini UU
Pemilu menyatakan peserta
pemilu adalah partai politik,
bukan gabungan partai politik.
Konfederasi adalah gabungan
partai politik seperti halnya
Barisan Nasional di Malaysia.
Jika ingin tetap menggulirkan
konfederasi, perubahan klausul
di UU Pemilu, harus menjadi
target. Dan, rencana itulah yang
pernah diungkapkan Sekretaris
Fraksi PAN di DPR, Teguh
Juwarno. “Kita ingin
terminologi konfederasi masuk
dalam UU,” katanya, beberapa
waktu lalu.
Gagasan membentuk
konfederasi ini sempat diseriusi
Forum Persatuan Nasional
(FPN) yang menaungi 17 partai
yang tak lolos parliamentary
threshold. FPN melakukan studi
banding ke Malaysia, Oktober
lalu.
Barisan Nasional di Malaysia
adalah konfederasi yang terdiri
atas 13 partai, dengan tiga
partai besar berbasis ras,
sebagai tulang punggungnya.
Yaitu, United Malays National
Organization (UMNO),
Malaysian Chinese Association
(MCA), dan Malaysian Indian
Congress (MIC). Sepuluh partai
lainnya adalah Gerakan, PPP,
PBB, SUPP, PBS, LDP, PBRS,
UPKO, SPDP, dan PRS.
Namun, antara lain karena
beratnya perjuangan untuk
menggolkan konfederasi lewat
UU Pemilu, FPN tampaknya
akan meninggalkan ide konfederasi, dan memilih fusi.
“Kecenderungannya membentuk partai baru,” kata Sekretaris
Jenderal FPN, Didi Supriyanto
(Republika, 23/12).
Sebuah tim yang bertugas
menyiapkan bentuk, mekanisme,
dan aturan penggabungan, telah
dibentuk. Hasil kerjanya, kata
Didi, akan diumumkan pada
Februari mendatang.
Ke-17 partai yang bergabung
dengan FPN adalah Partai
Bulan Bintang, Partai Damai
Sejahtera, Partai Bintang
Reformasi, Partai Peduli Rakyat
Nasional, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia, Partai
Demokrasi Pembaruan, Partai
Pengusaha dan Pekerja
Indonesia, Partai Persatuan
Daerah, Partai Patriot, Partai
Nasional Banteng Kemerdekaan,
Partai Pemuda Indonesia, Partai
Matahari Bangsa, Partai
Pelopor, Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, Partai Indonesia
Sejahtera, Partai Perjuangan
Indonesia Baru, dan Partai
Demokrasi Indonesia. Suara ke17 partai ini sekitar 12 juta, atau
setara dengan 11,6 persen suara
sah dalam Pemilu 2009.
Apapun kelak konsep yang
gol, apakah konfederasi atau
fusi —dengan nama baru atau
menggunakan nama salah satu—
partai-partai kecil itu memang
hanya dapat menggoyang dominasi partai-partai besar di
pentas politik dengan bergabung. Bak pepatah, bersatu kita
teguh, bercerai kita runtuh.
Penggabungan ini pun bisa
membuat sistem kepartaian di
Indonesia masa depan menjadi
lebih sederhana. ■

