
KPU, Reformasi Birokasi, dan Pemilihan Umum 2014 
Oleh: Ratri Istania 

(Penulis adalah Dosen STIA LAN Jakarta dan mahasiswa program doktor ilmu politik 
Loyola University Chicago) 

 
Ada yang salah dalam cara pandang para pengelola negara menyikapi reformasi 
birokrasi (RB). Pencanangan RB oleh SBY tahun 2004 ternyata banyak disalahartikan 
sebatas remunerasi, lebih parahnya insentif tambahan di luar gaji pokok.  Logika RB, 
bertambah baiknya prosedur, pengelolaan, dan kinerja para birokrat, seharusnya 
bertambah pula pendapatan mereka terima.  Prinsip bisnis manapun akan memahami 
pemikiran demikian.  Namun birokrat bukanlah pelaku bisnis.  
 
Berbicara tentang niatan RB di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang 
Pemilu Akbar 2014, mengundang banyak pertanyaan.  Berkaca pada carut marutnya 
pengelolaan administrasi Pemilu, mulai dari pendaftara Partai Politik (Parpol), 
penentuan Parpol peserta Pemilu, sampai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), RB 
dalam tubuh KPU memang terasa mendesak namun belum tepat waktu. 
 
Di satu sisi, KPU memang memerlukan RB. Sisi lainnya, apa benar KPU harus 
direformasi saat ini daripada fokus menjalani tugas penting mengawal Pemilu 2014? 
 
Beberapa pertimbangan perlu diperhatikan sebelum KPU betul-betul berniat 
mereformasi dirinya. 
 
Pertama, pernyataan petinggi KPU dalam rapat tim RB di Bulan Oktober lalu, lagi-
lagi mencerminkan pemahaman minim mengaitkan RB dengan alasan kesejahteraan 
pegawai rendah (KPU.go.id.,10 September 2013). Alasan peningkatan kesejahteraan 
pegawai justru menimbulkan kesan bahwa KPU memikirkan dirinya sendiri 
ketimbang urusan maha besar di depan mata, Pemilu 2014.   
 
Banyak pihak meragukan komitmen KPU sebagai garda terdepan menjaga pesta 
demokrasi rakyat Indonesia 2014.  Belum tuntasnya masalah 7,1 juta DPT “bodong” 
dan terakhir kasus penggelembungan DPT sebesar 75% jumlah penduduk di Bandung 
Barat (detik.com) mengundang kekhawatiran akan kemampuan KPU mengurus 
masalah Pemilu.   
 
Pernyataan sejumlah petinggi Parpol peserta Pemilu, PDIP dan Nasdem,  yang berniat 
untuk menarik keikutsertaan dalam Pemilu 2014 bila permasalahan DPT tak kunjung 
selesai, perlu mendapatkan perhatian KPU.  Pernyataan bernada ancaman berdampak 
luas pada suksesnya Pemilu 2014, terutama hilangnya suara akibat keengganan 
pemilih “mencoblos” karena tidak percaya pada rejim Pemilu. 
 
Kedua, RB dalam tubuh KPU harus mampu membenahi kinerja lembaga yang masih 
tumpang tindih dalam kewenangan, kurang tanggap dalam pelayanan terkait Pemilu, 
belum terstandarisasinya aturan di lapangan, dan terakhir, pekerjaan rumah paling 
sulit adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat, menganggap KPU tidak 
independen alias memihak pada kepentingan politik tertentu. 
 
Berakhirnya niatan kerjasama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan KPU untuk 
melindungi data Pemilu patut disyukuri.  Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran 



akan keseriusan KPU menjaga independensi dalam menjalankan tugas 
kewenangannya.  Keinginan KPU bekerja sama dengan lembaga semi-intelijen justru 
mengundang kecurigaan masuknya kepentingan politik penguasa.  
 
Menjawab kedua permasalahan besar di atas, disinilah letak revelansi RB di tubuh 
KPU.   
 
Faktor human error dalam verifikasi DPT menunjukan kebutuhan perbaikan 
pengelolaan sumber daya manusia birokrasi KPU. Kesalahan fatal dalam 
memverifikasi DPT di setiap daerah akan berdampak pada tercederainya hak warga 
negara dalam memilih. Bila masalah DPT seperti ini dibiarkan terjadi dari satu tahun 
pemilu ke tahun pemilu lainnya, berapa banyak pemilih potensial yang berduyun-
duyun meninggalkan bilik Pemilu karena kecewa.  
 
Perbaikan kinerja KPU di lapangan itulah sesungguhnya esensi RB yang ditunggu 
masyarakat. Bukan semata-mata mengejar perbaikan kesejahteraan melalui 
remunerasi.  KPU perlu memperhatikan core business mereka sebelum mengajukan 
niatan masuk dalam agenda RB nasional. Antara lain, misi KPU dalam melayani 
setiap peserta pemilu secara adil dan setara sesuai aturan berlaku harus dipegang betul  
oleh setiap insan birokrasi KPU. 
 
Kemudian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, KPU memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU perlu 
menjaga netralitas dari kepentingan politik apapun dalam pemilu. Hal ini dapat 
dilakukan dengan pembuktian bahwa KPU bisa bekerja tanpa perlu disusupi lembaga 
pemerintah apapun.  Prosedur kerja dan struktur organisasi minim tumpang tindih 
dengan jenjang intruksi yang transparan harus menjadi komitmen utama KPU dalam 
menjalani RB. 
 
Menjelang Pemilu 2014, KPU menjadi sasaran empuk para pemain politik yang 
kecewa maupun para pengambil keuntungan dari kisruhnya pengelolaan data pemilu.  
Bila memang membutuhkan perlindungan data Pemilu, KPU dapat mengoptimalkan 
sumber daya dengan memberikan pelatihan terhadap masalah data dan penyediaan 
sarana penyimpanan data yang mapan secara mandiri. Masalah perlindungan data 
tidak memerlukan orang banyak, tapi pengelola trampil dan teknologi pendukung.  
 
Akhirnya, pergantian tahun 2013 ke 2014 semakin dekat, tugas KPUpun semakin 
berat. KPU layak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam skema RB.  Bukan 
untuk kepentingan remunerasi semata, namun lebih ke arah upaya mendorong 
semangat KPU menjadi lebih profesional dan independen.   
 
*Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili institusi 


