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ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang pembiayaan pemilu pada pemilu legislatif tahun 2014 dan
pemilukada serentak tahun 2015. Kajian studi ini berkisan pada persamaan dan
perbedaan perencanaan anggaran dan implementasi anggaran pemilu yang menyebabkan
disparitas harga pemilu per pemilih di Propinsi Jawa Timur. Perbedaan selisih harga
pemilu per pemilih di 19 kota dan kabupaten ini berpeluang untuk membuka pertanyaan
mendalam tentang apa saja hal-hal yang menyebabkan, dan berkontribusi terhadap
perbedaan tersebut.

Prosedur penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
data kuantitatif yang telah diolah sebelumnya. Data tersebut menjadi data sekunder yang
digunakan peneliti untuk menggali data primer dilapangan. Penyusun memilih tiga kota
dan kabupaten dari 19 kota dan kabupaten yang melaksanakan pemilu legislatif tahun
2014 dan pemilukada serentak tahun 2015 sebagai alat bantu untuk menemukan pola
penentuan anggaran dan faktor-faktor lain yang yang berkontribusi terhadap disparitas
harga pemilu per-pemilih ini berdasarkan, riset yang dilakukan pada fase awal penelitian

Perbedaan Daftar Pemilih Tetap/voter list, model pengadaan barang dan jasa, metode
penentuan paket dan volume dalam item anggaran, ternyata berkontribusi terhadap
disparitas harga pemilu per pemilih di Jawa Timur. Meski begitu fenomena ini erat
kaitannya dengan pengelolaan birokrasi pemilu/ election governance yang masih
bertumpu pada pola Old Public Management. Dan tidak mengindahkan konsep konsep
New Public Management yang berusaha memperbaiki sistem dalam perencanaan dan
memberikan keleluasaan bagi instansi pengelola dan atau penyelenggara pemilu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prinsip-prinsip
Comprehensiveness, Predictability, Periodic, contestability, accountability, and
transparancy.

Kata Kunci;

Pemilukada, Pemilu Legislatif/ DPR, DPD, DPRD, pembiayaan pemilu, DPT/Voterlist,
Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa

*Mahasiswa Tata Kelola Pemilu FISIP Unair tahun 2015
Staf Subbag Program Data KPU Kota Surabaya



PENDAHULUAN

Studi ini bermaksud untuk
membandingkan biaya penyelenggaraan
pemilu pada Pemilu Legislatif tahun 2014
dan Pemilukada serentak tahun 2015.
Perbandingan ini digunakan untuk mencari
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
penentuan dan besaran biaya
penyelenggaraan Pemilu di masing-masing
kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Penelitian ini juga bertujuan untuk
melakukan identifikasi terhadap
persamaan dan perbedaan faktor faktor
yang mempengaruhi besaran biaya pemilu
di masing masing kabupaten kota. Selain
itu, studi ini bertujuan untuk mencari
faktor apa saja yang mempengaruhi
kenaikan atau penurunan biaya
penyelenggaraan pemilu Legislatif 2014
dan Pemilukada 2015 di masing-masing
kabupaten dan kota di Jawa Timur Pada
tahun 2015 lalu, propinsi Jawa Timur
merupakan propinsi yang 19 kota dan
kabupatennya melaksanakan pemilu
serentak.

Pemilukada serentak 19 kota dan
kabupaten tersebut, melaksanakan
anggaran Pemilukada  yang sesuai dengan
permendagri no 44 tahun 2015, tentang
belanja Hibah Pemilu dan pengajuan
Naskah Pelaksanaan Hibah Daerah
(NPHD). Seluruh pembiayaan Pemilukada
berasal dari APBD masing-masing kota
kabupaten, dengan pedoman dan pedoman
perencanaan, pelaksanaan, dan
penganggaran yang ditentukan oleh KPU
RI. Sedangkan Pada tahun 2014 KPU
melaksanakan pemilu Legislatif dengan
pedoman penganggaran yang sesuai
dengan ketentuan PKPU 405 tahun 2013,
dengan sumber pendanaan yang berasal
dari APBN.

Biaya pemilu adalah salah satu
unsur administratif yang harus disiapkan
oleh penyelenggara pemilu. Di Indonesia,
proses perencanaan, implementasi dan
pelaporan di laksanakan oleh
penyelenggara Pemilu dan secara khusus
dibantu oleh sekretariat KPU ditingkat
kota dan kabupaten. Anggaran pemilu ini

dapat hanya terdiri dari anggaran yang di
dapatkan selama even pemilihan
berlangsung, atau anggaran yang
didapatkan oleh KPU sebagai lembaga
pemerintah yang permanen. Sehingga
KPU di Indonesia, pada dasarnya memiliki
konsep Fixed Cost dan Variable cost yang
berbeda setiap kali pemilu berlangsung.
Sekretariat Jenderal dan struktur yang
membawahinya, bertanggung jawab penuh
atas penggunaan anggaran pemilu.
Struktur ini juga
mempertanggungjawabkan penggunaan
dana kepada Pemerintah, baik pada pemilu
nasional dan pemilu Lokal.

Tuduhan bahwa Pemilukada dan
Pemilu berbiaya mahal dan tidak efisien
seringkali merugikan penyelenggara. Fadli
Zon selaku wakil ketua DPR RI
menyayangkan biaya Pemilukada serentak
tahun 2015 sebanyak tujuh trilyun.
Menurutnya angka tersebut
memperlihatkan bahwa penyelenggaraan
Pemilukada serentak sebenarnya tidak
efisien. Mentri dalam negeri Tjahyo
Kumolo menyebutkan juga bahwa
anggaran total Pemilukada serentak tahun
2015 ini naik sebanyak 30% dari
Pemilukada seluruh Indonesia pada
periode sebelumnya1. Tuduhan ini bahkan
muncul dari anggota legislatif, yang
notabene menjadi salah satu penentu
kebijakan pemilu. Ada dua kemungkinan
mengapa penentu kebijakan menyoroti
besarnya biaya Pemilu dan Pemilukada,
pertama karena tidak paham tentang
kebutuhan dan kompnen biaya Pemilu dan
Pemilukada, kedua karena hanya melihat
dari total anggaran, dan tidak ada ukuran
hitungan per pemilihnya.

Menentukan anggaran Pemilu per
Pemilih/ per Voter lazim di berbagai
negara, tujuannya untuk menghitung
berapa sesungguhnya cost per pemilih
yang harus dikeluarkan oleh negara dan
atau lembaga yang bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pemilu. Penelitian
menunjukkan bahwa hitungan biaya per

1 Jurnal Parlementaria, edisi 126, XLV, 2015



pemilih bervariasi. Amerika dan negara-
negara Eropa Barat tercatat sebagai negara
dengan biaya yang relatif rendah, sekitar
1$ dan 3$ per Pemilih. Chili 1,2$, Costa
Rica 1,8$, Brazil 2,3$, Botswana 2,7$.2
Penelitian ini menjelaskan pula bahwa
variasi biaya ini disebabkan oleh jenis
demokrasi yang dianut oleh masing-
masing negara, pilihan sistem pemilu, dan
stabilitas negara yang menjadi fokus
penelitian tersebut. Negara-negara yang
post konflik, dan sedang membangun
kembali pemerintahan yang gagal akibat
kerusakan infrastruktur sosial dan
pemerintahan, biasanya mendapatkan
sokongan dari negara-negara maju untuk
melaksanakan pemilu yang dianggap adil
dan layak untuk mempersiapkan
pemerintahan baru. Pemilu dengan
sokongan ini menjadikan sebuah negara
yang disebut sebagai transisi menuju
demokrasi. Biaya pemilu per pemilih di
negara negara semacam ini cenderung
lebih tinggi. Misalnya Mexico 5,9$, El
Savador 4,1$. Biaya pemilu Kamboja/
Myanmar tahun 1993 pasca konflik,
mencapai 45$ per Pemilih. Setelah lama
berjuang dengan konsolidasi demokrasi,
biaya tersebut turun jauh hingga 2$ pada
tahun 20033.

Mengapa penulis merasa biaya
pemilu per pemilih penting? tidak lain
karena penyelenggara pemilu memiliki
kewajiban untuk memenuhi salah satu
prasyarat dalam parameter pemilu
demokratis. Prasyarat tersebut adalah;
mandiri, kompeten, efisien dan
kepemimpinan yang efektif. Transparansi
pembiayaan tahapan Pemiludilakukan
untuk mencukupi kebutuhan publik akan
informasi mengenai biaya pemilu4.
Pemenuhan asas asas ini akan
menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga

2 Rafael Lopez, Pintor. Comparative Cost and Cost
Management Case Studies Report. On Cost of
Registration and Election (CORE) Project, Funded
by UNDP. Washington DC, January 2005
3http://aceproject.org/ace-en/focus/core/crb/crb03
4Pasal 2, UU no. 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu

yang bertanggungjawab secara penuh
kepada masyarakat luas melalui sistem
pertanggungjawaban yang telah diatur
dalam undang-undang. Konsep efektif dan
efisien dapat diukur dari proporsionalitas
anggaran pemilu. Bagaimana perencana
pemilu menentukan biaya sesuai dengan
kebutuhan pemilihan umum yang layak
dan nyaman untuk pemilih.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa perbedaan, persamaan, dan faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap
pembiayaan Pemilu?
2. Faktor-faktor apa yang paling
menentukan perbedaan kemahalan
pembiayaan Pemilu per pemilih?

PROSEDUR PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan mempertimbangan data
kuantitatif sebagai pertimbangan dan data
sekunder. Data primer didapatkan dari
wawancara terstruktur denga alat bantu
data sekunder. Informan penelitian adalah
penyelenggara pemilu yang sehari-hari
berkutan dengan persoalan perencanaan,
dan pembiayaan pemilu. Sementara itu
data sekunder yang digunakan salah
satunya adalah data realisasi anggaran
pada masing-masing kota dan kabupaten di
kedua tahapan pemilu—pemilu Legislatif
tahun 2014, dan Pemilukada Serentak
tahun 2015



PEMBAHASAN

KPU sebagai Electoral
Management Bodies di Indonesia,
bertanggung jawab penuh atas proses
pelaksanaan anggaran pemilu dan
Pemilukada. Terdapat perbedaan dalam
pengelolaan biaya pemilu pada even
pemilu nasional (Pemilu DPR, DPD,
DPRD) dan pemilu lokal /Pemilukada.
Pada pemilu nasional, pembiayaan Pemilu
di tanggung oleh APBN/Anggaran dari
pusat. Sedangkan yang membiayai
Pemilukada adalah daerah (Propinsi/ kota/
kabupaten). Perbedaan ini berdampak pada
jumlah, pola, dan pelaksanaan pembiayaan
pemilu. Sebagai entitas kelembagaan yang
utuh, hirarkhis dan terstruktur secara
vertikal, KPU propinsi, kabupaten dan
kota memiliki aturan yang terpusat pula.
KPU RI memiliki kewenangan untuk
membuat peraturan KPU dan petunjuk
teknis pelaksanaan anggaran pemilu yang
standar di seluruh Indonesia.

Biaya pemilu adalah biaya yang
digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu.
Dalam rencana kerja anggaran kementrian
lembaga, pemilu nasional memiliki
beberapa spesifikasi khusus yang
ditujukan untuk mempermudah identifikasi
anggaran, pelaporan dan penggunaan
anggaran sesuai petunjuk teknis yang
digariskan oleh KPU ditingkat pusat
sebagai Pengguna Anggaran. Pada tahun
pemilu 2014 lalu, seluruh kota dan
kabupaten di Jawa Timur terlibat dalam
pelaksanaan Pemilu calon anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Pembiayaan pemilu
dalam even ini bersifat topdown. Artinya
semua pembiayaan pemilu disiapkan oleh
pemerintah melalui APBN, yang dikelola
oleh KPU di tingkat pusat, dan di
distribusikan melalui dipa petikan untuk
KPU Propinsi, dan KPU tingkat kota dan
kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 KPU, KPU Provinsi,
KPUKabupaten/Kota adalah Lembaga
Penyelenggara Pemilihan Umum yang
bersifatnasional, tetap dan mandiri yang
bertugas untuk melaksanakan pemilu

untuk memilih Anggota DPR, DPD,DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk melaksanakan tugas KPU telah
merencanakan program dan anggaran,
seperti ditetapkan dalam Peraturan KPU
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Visi,Misi,
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan yang
telah dan akan dilaksanakan KPUpada
kurun waktu tahun 2014.Dalam Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota,KPU
Kabupaten/Kota mempunyai tugas
menjabarkan program dan melaksanakan
anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota.Sehubungan dengan tugas
tersebut KPU Kabupaten/Kota dibantu
oleh sekretariat.

Sementara itu, meski terdapat 38
kabupaten dan kota yang ada di Jawa
Timur, penyusun hanya menyertakan data
dari 19 kota dan kabupaten yang relevan.
Pilihan pada 19 Kota dan kabupaten ini
karena 19 Kota dan kabupaten tersebut
melaksanakan Pemilukada pada tahun
berikutnya, tahun 2015. Dalam studi ini,
penyusun menyajikan perbandingan data
pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
dengan data Pemilukada serentak tahun
2015 untuk melihat bagaimana
pembiayaan pemilu di Indonesia
khususnya di Jawa Timur.

Pembiayaan pemilu adalah salah
satu implementasi dari kebijakan publik
yang melibatkan proses perencanaan,
persetujuan usulan anggaran, pencairan,
hingga implementasi pembiayaan di
tingkat pusat dan daerah. Pemerintah harus
menjamin ketersediaan anggaran yang
memadai terhadap pelaksanaan pemilu.
Paradigma pemerintah dalam menciptakan
pembiayaan pemilu yang cukup/sufficient
harus berdasar pada performance budget.
Atau biasa disebut sebagai anggaran
berbasis kinerja. Pemerintah harus
menghitung secara rigid dan mendalam
tentang kebutuhan pemilu, sehingga terjadi
penentuan pembiayaan pemilu yang tidak
hanya berdasarkan “Sejarah” atau disebut
juga sebagai Baseline Budgeting, tetapi
juga didasarkan pada kebutuhan untuk



mencukupkan pembiayaan tersebut sesuai
dengan kebutuhan kinerja badan
penyelenggara pemilu di Daerah.

KPU sebagai lembaga negara yang
bertujuan untuk menyelenggarakan
pemilu, baik local maupun nasional
bertanggungjawab terhadap pembiayaan
pemilu dengan prinsip-prinsip
akuntabilitas, efisien dan efektif.
Akuntabilitas KPU dalam penggunaan
biaya pemilu tampak dari proses pelaporan
dan pemeriksanaan yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara
rutin, baik pada tahun regular maupun
tahun yang menjadi tahapan pemilu. Opini
BPK terhadap KPU secara nasional
menjadi tolak ukur terhadap akuntabilitas
pelaksanaan anggaran oleh KPU.

Bagaimanapun, prinsip efektif dan efisien
adalah persoalan yang relatif. Dalam
pelaksanaan pemilu di tingkat pusat
maupun daerah, efektifitas penggunaan
biaya pemilu dapat dihitung berdasarkan
harga pemilu perpemilih, dan dampak
yang dihasilkan dari penghitugan
pembiayaan tersebut.

Biaya pemilu adalah hal mutlak
yang harus ada dalam setiap siklus pemilu.
tanpa pembiayaan yang layak, pemilu
berkualitas tidak mungkin terlaksana.
Sayangnya, seringkali konsep biaya
pemilu bercampur-baur dengan konsep
money politics, bahkan dengan dana
kampanye. Untuk mempermudah
menghitung beban pemilu pada
penyelenggara pemerintahan beberapa
peneliti Internasional menghitung
kemahalan biaya pemilu dengan mencari
biaya pemilu per pemilih di sebuah negara.
Metode yang digunakan sama dengan
menghitung Pendapatan per kapita, dengan
membagi total pendapatan negara dengan
jumlah penduduk di sebuah negara.
Karena itu kemudian biaya pemilu
perpemilih didapatkan dari membagi total
biaya Pemilu dengan jumlah daftar pemilih
tetap disebuah negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa
penentuan biaya pemilu KPU didapatkan

dari proses yang panjang. Pada Pemilu
Nasional/Pemilu DPR, DPD, dan DPRD,
KPU RI melakukan perhitungan terhadap
Unit Cost/ unit pengali dari tiap-tiap
kabupaten kota. Unit pengali tersebut di
gunakan pada item-item pembiayaan
seperti penentuan honor untuk badan-
Adhoc, jumlah TPS dan Jumlah logistik
berdasarkan DPT serta TPS. Selanjutnya
terdapat item item pembiayaan lain yang
dihitung, secara merata dan KPU tidak
melakukan perhitungan secara
proporsional. Hanya menghitung beberapa
kegiatan yang harus dilaksanakan pada
tiap - tiap kabupaten kota demi
terselenggaranya setiap tahapan pemilu.

Hasil penghitungan biaya pemilu
tersebut, bermuara pada dua konsep
pembiayaan, 1)Fixed Cost, 2)Variable
Cost. Biaya rutin, berupa biaya mengikat
yang harus ada di tiap satuan kerja KPU.
Misalnya biaya gaji pegawai rutin, biaya
listrik, biaya sewa kantor (jika ada), dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan meski
bukan dalam tahapan pemilu. Pembiayaan
ini di setujui oleh DPR melalui
pengesahan mentri keuangan setiap tahun
anggaran. Dan bersifat sama dengan
pembiayaan satuan kerja lain yang berada
dibawah kementrian lembaga di Indonesia.

Sementara biaya yang variable
muncul ketika pelaksanaan Pemilu
berlangsung. Baik pada pemilu Nasional
maupun Pemilu Lokal. Pada pemilu calon
anggota DPR,DPD, dan DPRD pada tahun
2014 lalu, KPU mengajukan Anggaran
berbekal masukan dari masing-masing
propinsi di seluruh Indonesia. Tetapi
menurut Dewita Hayu Sinta, komisioner
KPU Jawa Timur, KPU RI tidak benar
benar melakukan perhitungan dan
menggunakan usulan yang diberikan oleh
masing-masing kota dan kabupaten

Pembiayaan pemilu adalah tantangan bagi
pemerintah di berbagai negara. Pilihan
untuk melaksanakan pemilu seringkali
berbenturan dengan minimnya anggaran
yang dimiliki pemerintah, kebutuhan untuk



mendahulukan kepentingan lain seperti
kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.
Kemampuan fiskal sebuah negara dan atau
daerah penyelenggara pemilu yang
berbeda-beda membuat opini tentang
pembiayaan pemilu penuh dengan
sangkaan mahal, boros, tidak efisien. Pada
tataran inilah penyelenggara pemilu
berkewajiban untuk menjawab persoalan
ini. Tanpa pembuktian melalui riset
mendalam dan berkesinambungan,
mahalnya harga pemilu menjadi “mitos”
yang tak terpatahkan.

Mitos-mitos mengenai pembiayaan
pemilu ini dianggap rumit jika publik tidak
memahami pembiayaan pemilu. Beberapa
persoalan yang harus diketahui publik
adalah, pembiayaan pemilu yang berada
dalam pengelolaan penyelenggara pemilu,
dan “biaya/cost politik” yang dibebankan
pada peserta pemilu. Studi ini secara
langsung membatasi pembiayaan pemilu
yang berada dalam pengelolaan
penyelenggara pemilu (election cost).
Perbedaan konsep tersebut dapat
dimengerti karena pada beberapa negara
demokrasi di luar Indonesia, tugas
penyelenggara pemilu tidak hanya
menyelenggarakan tahapan sesuai dengan
siklus pemilu, tetapi juga melakukan
penghitungan, audit dan pengawasan
terhadap dana kampanye yang digunakan
oleh peserta pemilu.

Ketiadaan pembuktian empiris
terhadap apa saja yang membuat pemilu
menjadi mahal, tidak efisien, dan boros,
mendorong opini publik untuk selalu
menganggap bahwa ada persekongkolan
jahat dalam penyelenggaran pemilu. Hal
ini sebenarnya dapat mereda apabila
penyelenggara pemilu mengambil
langkah-langkah transparansi dan
memberikan akses informasi seluas-
luasnya kepada publik terhadap
pembiayaan Pemilu. KPU sebagai salah
satu lembaga negara, pada urusan
pembiayaan pemilu bergantung pada
peraturan pemerintah dan peraturan
daerah—tergantung pilihan pemilunya.
Pemerintah sebagai institusi penata usaha

anggaran, harus menutup celah-celah
penyelewengan anggaran yang mungkin
terjadi dalam proses penyelenggaraan
pemilu.

Secara politik, pembiayaan pemilu
dapat di potret melalui pendekatan
kebijakan publik. Pilihan kebijakan
pemerintah dalam mengalokasikan
anggaran untuk pemilu, adalah pilihan
politik dan idiologis. Tanpa dukungan dari
pemerintah baik pada pemilu nasional
ataupun daerah, maka pemilu yang
demokratis terancam tidak dapat
dilaksanakan. Pembiayaan pemilu yang
cukup (sufficient) menjamin terlaksananya
pemilu yang demokratis. Penyusun
menggunakan profil anggaran pemilu per
pemilih, dan profil pembiayaan pemilu
pada bab-bab sebelumnya untuk mengukur
secara empirik cost trend biaya pemilu,
pada tahun yang sama dengan lokus yang
berbeda.

Setelah mendapatkan cost trend
tersebut, penyusun menemukan disparitas
yang tinggi pada pembiayaan pemilu per
pemilih di Jawa Timur, lalu melakukan
presumsi terhadap apa saja yang
berkontribusi terhadap disparitas
pembiayaan tersebut, baik secara global
maupun secara mikro/ per pemilih. dari
hasil penelitian dilapangan, ditemukan
bahwa perbedaan pengambilan metode
pengadaan dan pemanfaatan anggaran
pemilu di Kota Surabaya, Kabupaten
Gresik, dan Kota Blitar. Perbedaan ini
niscaya karena perbedaan pilihan yang
diambil oleh kuasa pengguna anggaran di
masing-masing lokus penelitian. Selain
akibat dari perbedaan pilihan kebijakan,
terdapat juga temuan di kota Blitar yang
menyebutkan bahwa pengadaan di sana
dilakukan secara pemilihan langsung,
akibat dari tidak adanya pengadaan yang
memenuhi prasyarat lelang barang dan
jasa.

Selain untuk menunjukkan
realibilitas, fungsi profil, gambar, dan
tabel pada pembahasan temuan data pada
bab sebelumnya, penyelenggara pemilu
dan stakeholder pemilu dapat menerapkan



konsep-konsep dasar dalam pengelolaan
anggaran, seperti efisiensi dan efektifitas.
Cost trend juga dapat membantu
penyelenggara untuk memprediksi
pembiyaan pemilu pada tahun-tahun
selanjutnya. Prinsip komprehensif dalam
proses penganggaran menjadi penting
dalam setiap siklus pemilu, karena hal
tersebut menjamin tidak ada satupun dari
tahapan pemilu yang tertinggal proses
penganggarannya. Pada proses
implementasi anggaran, tidak ada satupun
tahapan atau kegiatan yang tidak dapat
terlaksana karena kekosongan anggaran.
Jaminan bahwa pemilu dapat dilaksanakan
secara periodik telah diatur dalam
perundangan pemilu. baik di tingkat
nasional maupun lokal. Jaminan ini harus
diikuti dengan perencanaan dalam
penentuan pembiayaan pemilu yang jelas
dan terukur. Tanpa cost trend, dan proses
evaluasi yang cermat, maka pembiayaan
pemilu tidak terstruktur dan tidak dapat
memprediksi variasi komponen dan
penentuan anggaran yang muncul pada
pemilu selanjutnya.

Temuan peneliti dari tiga daerah
yang mewakili 19 kota dan kabupaten
yang dihitung cost trend nya menunjukkan
bahwa, baseline budgeting adalah pilihan
dari setiap lembaga di tingkat kota dan
kabupaten untuk melakukan penentuan
biaya pemilu. Baseline budgeting ini
menyebabkan disparitas yang amat tinggi
dalam perhitungan biaya pemilu per
pemilih di dua even yang berbeda (Pemilu
DPR, DPD, dan DPRD 2014 dan
Pemilukada serentak tahun 2015) di Jawa
Timur. Disparitas ini menimbulkan
pertanyaan lanjutan terhadap kemampuan
setiap lembaga penyelenggara pemilu
dalam menentukan dan merencakanan
anggaran. Pada pemilu Nasional jarak
harga pemilu per pemilih antara yang
paling tinggi (Kota Blitar, Rp. 105.000)
dan paling rendah (kota Surabaya Rp.
39.000 dan kabupaten Malang Rp. 38.500)
menunjukkan bahwa terjadi
disproporsionalitas dalam penganggaran
pemilu.

Ketidakseimbangan dan perbedaan
yang tinggi ini, disebabkan oleh model
pemaketan yang lakukan oleh KPU RI
terhadap item-item anggaran tertentu.
Tentu saja perbedaan itu begitu tampak,
karena bilangan pembagi anggaran
realisasi tersebut berasal dari jumlah DPT.
Daftar pemilih yang tercatat di kota Blitar
hanya sekitar 5% dari total pemilih di kota
Surabaya. Selisih total 95% ini adalah
ranah kebijakan publik untuk mengukur
proporsionalitasnya. Apakah mungkin
dilakukan penyederhanaan model
penganggaran, dan penentuan komponen
dalam menentukan budget pemilu.

Secara institusional, komponen
paling besar yang berkontribusi terhadap
kemahalan pembiayaan pemilu baik di
tingkat nasional dan daerah adalah
pendanaan sumberdaya manusia. Honor
badan Ad-hoc pada saat pelaksanaan
pemilu menjadi beban paling berat—meski
bukan yang paling menentukan kemahalan
biaya pemilu per pemilih. Proporsi
anggaran untuk pembiayaan badan ad-hoc
mencapai 40-55% dari total pelaksanaan
anggaran pemilu. itulah sebabnya
menghitung efisiensi dapat dilakuakn
dengan menghitung efektifitas TPS dan
harga pemilu per TPS. Sehingga
penyelenggara mendapatkan gambaran
tentang trend biaya pemilu per TPS dan
per pemilih untuk mempersiapkan pemilu
selanjutnya.

Pada proses implementasi,
pembiayaan pemilu baik di tingkat
nasional atau daerah penyelenggara
diwajibkan mengikuti aturan dan juknis
terbaru yang ditetapkan oleh kementrian
keuangan dan kementrian dalam negeri,
serta dari KPU RI sebagai Pengguna
anggaran di tingkat pusat. Penyelenggara
di tingkat kota dan kabupaten seharusnya
tinggal mengikuti arahan dan juknis yang
ditentukan oleh pusat (Top Down)—untuk
Pemilu Nasional, dan mengikuti Peraturan
kementrian dalam negri dalam pengelolaan
Hibah Pemilukada. Kesalahan proses
implementasi anggaran, tidak hanya terjadi
di tingkat kota dan kabupaten, tetapi juga



di tingkat penyedia undang-undang dan
peraturan. Pada peraturan pelaksanaan
Hibah Permendagri 44 tahun 2015
ditemukan bahwa, lampiran model
pelaksanaan dan penyusunan anggaran
hibah, tidak sesuai dengan ketentuan pada
batang tubuh peraturan tersebut. Hal ini
menimbulkan kebingungan di tingkat kota
dan kabupaten penyelenggara pemilu.

Pada kasus Pemilukada penyusun
menemukan bahwa “tradisi” penggunaan
dan pelaporan hibah Pemilukada, tidak
sesuai dengan kenyataan perundangan
yang berlaku. Pada PMK no. 190 tahun
2013 tentang penatausahaan hibah, dana
hibah Pemilukada di serahkan melalui
NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
kepada satuan kerja (satker) penerima
hibah, dan penatausahaannya disesuaikan
dengan lemabaga penyelenggara negara
penerima hibah. Pada kenyataannya, KPU
sebagai lembaga negara bersifat vertical
yang menerima hibah Pemilukada, harus
melakukan penata usahaan dan pelaporan
sesuai dengan pemerintah daerah. Tidak
sampai disitu, sisa anggaran yang telah
mendapatkan register dari KPPN (kantor
perbendaharaan negara), harus
dikembalikan ke kas daerah. Hal ini tidak
melanggar undang-undang formil, tetapi
sangat berpengaruh pada integritas dan
independensi penyelenggara pemilu di
tingkat kota dan kabupaten.

Dengan mempertahankan “tradisi”
Old Public Management. KPU di tingkat
kota dan kabupaten semakin sulit
mengimplementasikan transparansi dan
akuntabilitas dalam penatausahaan biaya
pemilu. Padahal transparansi dan
akuntabilitas inilah yang menjadi tolak
ukur bagi pemangku kepentingan dan
penerima manfaat dari pelaksanaan
pemilu. Perubahan/reformasi yang
dibutuhkan KPU di segala tingkatan ini
adalah pilihan untuk merubah paradigma
“old public administration/ old electoral
administration.” Perubahan organisasi dari
sekedar melaksanakan “tradisi” dalam
perencanaan, implementasi, dan pelaporan

pemilu, menjadi New Public Management/
New Electoral Administration.

Ciri-ciri perubahan tersebut adalah
tidak tampaknya pelaksanaan administrasi
pembiayaan penganggaran yang berkonsep
“tradisi”, segala perancanaan, peraturan
yang diimplementasikan, dan evaluasi
yang dijalankan, harus berdasarkan studi
yang rigid dan mendalam. Studi tersebut
diharapkan dapat menjawab tantangan
pembiayaan pemilu dan mengurangi
disparitas harga pemilu per pemilih, serta
mengangkat integritas dan kemampuan
penyelenggara pemilu melaksanakan
amanat penatausahaan pemilu dengan
lebih baik. Ciri lain dari NPM adalah
kesesuaian penyelenggaraan anggaran atau
pembiayaan dengan dimensi
komprehensif, transparansi, prediktabel,
kontestabel, periodik dan akuntabilitas.
Berdasarkan studi ini penyusun
merekomendasikan beberapa konsep
perencanaan pembiayaan, dan model
evaluasi terhadap realisasi pembiayaan
pada setiap akhir tahapan pemilu dan
Pemilukada.

Evaluasi terhadap model
transparansi pada masing-masing objek
penelitian terkendala pada hambatan
psikologis masing-masing penyelenggara
di tingkat kota dan kabupaten. Sebagian
besar KPU di tingka kota dan kabupaten di
jawa timur, tidak memberikan informasi
transparan tentang rincian DIPA pada
pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014
dan DPA sesuai NPHD pada Pemilukada
serentak tahun 2015. Diantara hambatan
psikologis tersebut adalah ketakutan
masing-masing penyelenggara di KPU
kota dan kabupaten apabila memberikan
transparansi dan akses publik yang luas
terhadap anggaran, akan menyebabkan
banyaknya tuntutan publik terhadap
penyelenggara. Pembiayaan pemilu baik
ditingkat nasional maupun daerah tidak
murah, tetapi bukan berarti membiayai
penyelenggaraan pemilu harus “Mahal”5

5Nur Alam, Arif. (2015) Menuntut Transparansi
dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum, untuk pemilu 2014 yang



pandangan ini berasal dari NGO yang
berkutat pada persoalan pembiayaan
pemilu, relevansi opini ini pada studi ini
adalah, bahwa opini tentang “kemahalan”
pembiayaan pemilu adalah relaitf. Dan
lebih dapat dipahami apabila
pembaca/stakeholder pemilu memiliki
pengetahuan dan pemahaman terhadap
model pembiayaan dan komponen yang
tertera dalam DIPA dan DPA KPU.

PENUTUP

SIMPULAN
(1) Luas wilayah dan kondisi

geografis mempengaruhi proses
penentuan biaya pemilu, dugaan
ini didasari oleh asumsi bahwa
semakin luas wilayah administratif
kabupaten dan kota, semakin besar
juga biaya yang dibutuhkan untuk
proses transportasi dan alokasi
biaya logistik. Kondisi ini banyak
terjadi terutama di beberapa
daerah yang memiliki kerumitan
georgrafis.

(2) Ditemukan bahwa selisih mahal
dan selisih murah dari data-data
sekunder yang tersebut pada bab
sebelumnya disebabkan oleh
proses perhitungan biaya dari
volume kegiatan dan tahapan
pemilu. Biaya pemilu dalam
dokumen pembiayaan pemilu, baik
yang berasal dari APBN ataupun
yang berasal dari APBD, terdiri
dari beberapa komponen penting.
Penyusun melakukan klasifikasi
komponen tersebut berdasarkan
data sekunder, yaitu dokumen
anggaran.

(3) Pada pemilu DPR, DPD, dan
DPRD tahun 2014 dan
Pemilukada tahun 2015, kota dan
kabupaten merencanakan
pembiayaan Pemilukada dan Pileg
dengan metode baseline

berintegritas. Junal Perludem Edisi 02 tahun 2013
hal. 233

budgeting. Sehingga data
awal/data dasar penetapan harga
masing-masing item anggaran
pemilu tidak jauh berbeda dari
komponen anggaran pada
periode/siklus pemilu sebelumnya.

REKOMENDASI

Disparitas pembiayaan pemilu
Nasional dan daerah di Jawa Timur
disebabkan oleh pilihan penyelenggara
pemilu menggunakan konsep “old public
administration” konsep ini mendasarkan
“tradisi” dalam penatausahaan
pembiayaannya. Keberlangungan tradisi
ini, tidak hanya terjadi karena
penyelenggara pemilu terbiasa melakukan
tradisi, tetapi juga karena peraturan dan
juknis yang mengatur pembiayaan pemilu,
tidak didasari studi yang rigid dan
mendalam.

NPM memfasilitasi birokrasi
pemerintah dalam, mentransformasi
mekanisme kerja yang tidak transparan,
tidak akuntable, dan lambat dalam
memberikan pelayanan publik karena
birokrasi yang berbelit. Sesuai dengan
temuan penelitian ini, paradigman NPM
melalui adanya e-Katalog dan e-
Procurement dapat menjadi solusi dalam
mengurangi disparitas harga pemilu per
pemilih di Jawa Timur. dengan cara;

(1) Memberikan standar baku proses
penggunaan anggaran,
memperbaiki model penentuan
awal pembiayaan pemilu. dari yang
awalnya dengan model Baseline
Budgeting berubah menjadi Zero
Based Budgeting, dengan
ketentuan baru yang diterapkan
melalui e-Katalog.

(2) Memperbaiki model  penentuan
anggaran yang disesuaikan secara
proporsional, dan memberikan
keleluasaan dalam item-item
khusus, sesuai dengan kemampuan
daerah.



(3) Model penatausahaan hibah yang
dan pembiayaan pemilu yang
efisien dan pasti.
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