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Perpu No. 2/2020: Kepastian yang Belum Pasti
• Pilkada serentak 2020: Mencakup 270 daerah meliputi 9 Pilkada Provinsi, 224 Pilkada 

Kabupaten, dan 37 Pilkada Kota. Tersebar di 32 provinsi, kecuali Aceh dan DKI Jakarta. 
Dijadwalkan pemungutan suaranya 23 September 2020.

• Perpu Pilkada menjadi legalitas atas penundaan empat aktivitas tahapan pilkada serentak 
2020 secara nasional yang lebih dahulu dilakukan KPU pada 21 Maret 2020. Mengakhiri 
polemik atas nomenklatur yang tidak dikenal dalam UU Pilkada: penundaan pemilihan serentak 
oleh KPU.

• Pengaturan baru: Penundaan pilkada yang bisa dilakukan secara nasional oleh KPU atas seluruh 
daerah yang berpilkada; bencana nonalam sebagai penyebab penundaan pilkada; mekanisme 
persetujuan bersama KPU, DPR, dan Pemerintah untuk menunda pilkada serentak atau 
melaksanakan pemilihan serentak lanjutan; pemungutan suara 2020 bergeser tiga bulan, dari 
September ke Desember 2020 akibat bencana nasional pandemi Covid-19, serta tetap bisa 
kembali dilakukan penundaan bila bencana nonalam belum berakhir.

• Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila 
tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi (Covid-19) belum berakhir 
(Penjelasan Pasal 201A ayat (3) Perpu 2/2020). Apa parameter bencana nonalam belum 
berakhir? Mesti diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.



Pemungutan Suara di bulan Desember 2020

• Pemilu sebagai instrumen demokrasi konstitusional. Konsep negara 
demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang 
yang sama dengan prinsip negara hukum yang demokratis (democratisce 
rechstaat). Maka, keseluruhan substansi Konstitusi harus terefleksi dalam cara 
kita mengelola Pilkada. Asas adil bukan hanya pada aspek kompetisi 
peserta, tapi mutlak pula adil pada petugas pemilihan dan masyarakat 
pemilih. Mestinya, selain sehat kompetisinya sehat pula orang-orang yang 
terlibat di dalamnya.

• Meski pemungutan suara di bulan Desember, namun persiapan tahapan
pra-pemungutan suara sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya dan 
beririsan dengan masa penanganan pandemi Covid-19. Rancangan
PKPU: tahapan berlanjut di bulan Juni 2020.

• Konsekwensi logis: protokol penyelenggaraan pilkada sejalan dengan 
Protokol penanganan Covid-19.



Lanjutan

• Tidak ada pengaturan khusus atau cantelan eksplisit dalam Perpu yang memberikan
kewenangan KPU untuk membuat pengaturan teknis pilkada (kerangka hukum teknis) 
yang sejalan dengan kondisi krisis/pandemic Covid-19. Perpu merujuk pada 
pengaturan biasa/normal. Pilkada dengan normal baru, namun regulasinya
berbasis normal lama.

• Besarnya tuntutan dari pemangku kepentingan supaya KPU melakukan berbagai
penyesuaian dan pembiasaan pengelolaan pilkada yang selaras dengan penanganan
pandemi, padahal waktu yang tersedia untuk membuat pengaturan dan 
menyosialisasikannya sangat sempit. Lalu bagaimana menyelaraskan normal baru
dengan aturan main ala normal lama?

• Tidak ada pengaturan tentang kepastian alokasi anggaran tambahan sebagai
konsekwensi biaya penyelenggaraan pilkada yang harus menyesuaikan dengan protokol
penanganan Covid-19. Khususnya alokasi dana untuk pengadaan perangkat kesehatan
petugas dan perlengkapan penyelenggaraan pilkada (hand sanitizer, masker, sarung
tangan, disinfektan, sabun cuci tangan, pengukur suhu, dll).



Tantangan Pemungutan Suara Des 2020
• Tantangan Hukum: Bagaimana pengaturan teknis pemilu kompatibel dengan penanganan Covid-19 serta tidak

bertentangan dengan UU. Selain agar ada kepastian terkait penegakan hukum keadilan pemilu (missal implementasi
Pasal 71 UU 10/2016).

• Tantangan Teknis: Menyelenggarakan tahapan yang melibatkan banyak orang (contoh verifikasi faktual dukungan
calon perseorangan, coklit, pengadaan logistik, sosialisasi pemilihan/simulasi, kampanye, pemungutan suara, dan 
rekapitulasi suara) namun tidak bertentangan dengan protokol penanganan Covid-19. Semua harus disiapkan dalam
waktu singkat, praktik sambil proses adaptasi, dengan daya dukung tak optimal.

• Tantangan Anggaran: Belum ada jaminan ketersediaan anggaran tambahan sebagai konsekwensi pelaksanaan
tahapan pilkada yang beririsan dengan masa pandemi Covid-19. Pilkada ala new normal.

• Tantangan Sosial: Skeptisme dan apatisme masyarakat karena Covid yang membuat ekonomi terpuruk, sehingga
pilkada dan politik bukan isu prioritas pemilih. Akibatnya: permisif pada politik transaksional, enggan terlibat dan 
berpartisipasi, dll. Desember ada perayaan Natal dengan tradisi pulang kampung yang perlu diperhatikan.

• Tantangan Politik: Politik biaya tinggi akibat ketidakpastian jeda yang cukup panjang, konflik internal partai, 
deligitimasi pilkada karena skeptisme pada kualitas pelaksanaan, dan kompetisi yang diklaim tidak setara/adil.

• Tantangan Kesehatan/Keselamatan Pemilih, Petugas, dan Penyelenggara, khususnya bila pilkada gagal
menerapkan protokol penanganan Covid-19.

• Tantangan Alam: Gelombang tinggi, curah hujan tinggi. Cuaca kurang bersahabat khususnya Indonesia Timur.

• Tantangan Reputasi Penyelenggara Pemilu (khususnya KPU): Kepercayaan publik pada kelembagaan KPU yang 
mandiri dan profesional dipertaruhkan. Setiap keputusan ada risikonya, namun kemampuan KPU mengelola resiko
dan mengkomunikasikannya pada publik akan berdampak pada citra KPU di mata publik.



Keniscayaan Pilkada Sehat (Ramah HAM dan 
Berkeadilan Pemilu)

• KPU sebagai ator kunci dalam pembuatan aturan teknis dan kebijakan
pemilu mampu menunjukkan kemandirian dan kapasitas terbaiknya
sebagai penyelenggara pemilu.

• Bila kondisi obyektif membuat pilkada tidak memungkinkan terselenggara
di Desember 2020, maka KPU harus berani segera membuat keputusan
untuk menunda secara tepat waktu, sigap, terukur, dan solid. 

• Komunikasi publik penyelenggara pemilu dapat terartikulasi baik
sehingga bisa memberi keyakinan bahwa penyelenggara pemilu sudah
membuat keputusan yang tepat. Ini juga akan membatu reputasi KPU tetap
terjaga baik.

• Terwujud Pilkada Sehat. Baik kompetisi, manajemennya, maupun orang-
orang yang terlibat di dalamnya. Pilkada bulan Desember terlalu beresiko
baik resiko kesehatan para pihak, maupun resiko menurunnya kualitas
pelaksanaan tahapan pilkada.



Pilkada Juni 2021
• 2020 fokus penanganan Covid-19. Seluruh elemen bangsa solid dan bekerja

keras mengatasi penyebaran Covid-19. Adaptasi warga dengan normal baru.

• Pilkada harus digelar selambat-lambatnya awal Juni 2021 agar pasangan calon
kepala daerah terpilih bisa dilantik pada awal Agustus 2021. Sesuai dengan siklus
anggaran negara, pelantikan pada awal Agustus 2021 ini memberi ruang cukup
bagi kepala daerah baru untuk menetapkan APBD-P 2021 dan menyusun RAPBD 
2022. Janji dan program kampanye bisa diwadahi untuk realisasinya.

• Pilkada Juni 2021 bisa dijadikan sebagai titik awal untuk menyelenggarakan pemilu 
daerah sebagaimana diarahkan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. Jika Juni 2021 
pilkada, maka lima tahun kemudian, Juni 2026, bisa digelar Pemilu Daerah 2026
dengan memperpanjang masa kerja anggota DPRD hasil Pemilu 2019 sampai 
Agustus 2026. Bagi daerah yang belum menggelar pilkada dalam Pemilu Daerah 
2026, dilakukan penyesuaian jadwal dengan memotong masa jabatan kepala 
daerah hanya 4 tahun sehingga daerah tersebut bisa mengikuti Pemilu Daerah 2031 
atau Pemilu Daerah 2036.
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