
Koalisi Non-Kompromistis: Melawan Adab Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang 
 

Di penghujung tengat waktu pengumuman hasil pemilu, akhirnya KPU berhasil 
menetapkan partai-partai pemenang pemilu.  Terlepas dari polemik seputar verifikasi hasil 
pemilu di berbagai daerah, patut rasanya kita menyampaikan penghargaan terhadap KPU atas 
jerih payah usahanya mengantarkan segenap bangsa Indonesia menuju ajang pemilihan presiden. 

Pemilu kali ini menghasilkan tiga parpol peraih dukungan terbanyak, yaitu PDI-P dengan 
18,20%, Golkar 15,05% dan Gerindra 12,09% (Populicenter.org 2014).  Berkaitan dengan 
pencapresan, ketiga parpol ini sudah menetapkan jagoannya, bahkan jauh hari, untuk dicalonkan 
sebagai pemimpin bangsa besar ini kelak.   

Berbeda halnya dengan pola dengan sistem pemilu legislatif 2009 dengan Partai 
Demokrat mendominasi perolehan suara, kenyataaan tidak adanya parpol menembus ambang 
batas pencapresan 20% kursi legislatif dan 25% suara nasional, memaksa parpol merapatkan 
dukungan terhadap dua parpol.  

Di tengah spekulasi akan pasangan capres-cawapres paling kuat menarik dukungan 
parpol dan suara pemilih, mengerucutnya kontestasi politik pada dua kutub, PDI-P dan Gerindra, 
sesungguhnya merupakan fenomena menarik untuk ditelisik.  Kontestasi kedua parpol dalam 
pemilu Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketangguhan teori sistem pemilu perwakilan 
berimbang atau dikenal sebagai Proportional Representation (PR). 
 
Melawan Adab Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang 
 

Sisi positif sistem PR adalah memberikan ruang bagi terwakilkannya dukungan politik 
masyarakat dari berbagai latar belakang.  Sistem pemilu seperti ini memastikan suara tidak akan 
terbuang percuma. Dalam pemilu 2014, kelebihan suara dibagi habis menurut jumlah bilangan 
pembagi pemilih setiap daerah pemilihan (dapil) bagi parpol memenuhi kualifikasi. Jatah kursi 
dibagikan pada parpol memenuhi kualifikasi secara urut kacang setelah mampu melewati 
ambang batas parlemen 3,5% total suara (Pasal 211 Ayat 1 UU 8/2012). Masalah keterwakilan 
politik dalam sistem PR di ranah legislatif berhenti sampai disini, namun tidak demikian halnya 
di ranah eksekutif. 

Bila kita memperhatikan teori sistem pemilu PR, sejatinya koalisi memang diharapkan 
terjadi dalam membentuk struktur legislatif maupun eksekutif (Lijphart 1984). Pola koalisi akan 
membuka peluang untuk terjadinya tawar menawar politik yang tidak steril dari praktek dagang 
sapi politik.  Kedepannya, sistem PR memang tidak menawarkan stabilitas pemerintahan jangka 
panjang.  Bulan madu politik akan berhenti sampai tahun-tahun pertama pemerintahan.  Tahun 
selanjutnya adalah masa mencuatnya ego parpol bersiap-siap mereguk dukungan politik pada 
rejim pemilu berikut.  

Sisi negatif sistem pemilu PR terpotret dalam pola pemerintahan SBY di dua periode 
mencerminkan ambiguitas praktek sistem pemilu PR.  Dalam pemilu legislatif 2004, Partai 
Demokrat, hanya menangguk dukungan sebesar 7,54% suara.  Lumrah saja apabila SBY tidak 
percaya diri menafikan fitrah koalisi sistem PR. Periode pertama pemerintahan, Kabinet 
Indonesia Bersatu Jilid I menguatkan teori sistem pemilu PR dengan koalisi pemerintahan model 
“pelangi.”  Namun semestinya tidak demikian di pemilu 2009, Partai Demokrat meraup suara 
20,85%, artinya SBY memiliki amunisi cukup dalam menetapkan para pendukung politiknya.  
Namun, sampai periode keduapun, SBY tidak dapat berbuat banyak untuk merubah takdir 
pemerintahan koalisi dalam sistem pemilu PR. Dalam periode kedua, koalisi dukungan parpol 
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justru mendistorsi pengambilan keputusan eksekutif.  Pemerintahan SBY dinilai banyak pihak 
lambat dalam merespon perubahan, bahkan banyak diantara para pembantunya terperangkap 
dalam jebakan korupsi.    

Hasil pemilu legislatif 2014 memaksa terjadinya koalisi pada dua parpol, PDI-P dan 
Gerindra. Sistem pemilu PR di Indonesia menjurus ke fenomena dwi partai yang diharapkan 
lebih stabil.  Pemilu akan menghasilkan pemenang.  Pihak yang menang akan menguasai 
jalannya pemerintahan, sedangkan pihak yang kalah akan otomatis menjadi oposan. 

Merapatnya PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI ke kubu PDI-P, berikut Golkar, PPP, PKS, 
PBB, dan PAN ke kubu Gerindra tentu memunculkan spekulasi tawar menawar politik seperti 
apa yang dilakukan oleh PDI-P dan Gerindra terhadap mitra koalisi mereka.  Berbeda dengan 
Gerindra yang bergerilya mencari dukungan politik parpol, PDI-P tampak sangat berhati-hati 
memilih mitra koalisinya.   

Bersikukuhnya PDI-P dan Gerindra dengan segala argumen menawarkan pendekatan 
non-kompromistis terhadap mitra koalisinya, maka sesungguhnya keinginan PDI-P dan Gerindra 
sedang melawan fitrah koalisi pemerintahan dalam sistem PR.  Semestinya koalisi pemerintahan 
memaksa parpol pemenang pilpres untuk mengakomodasi kepentingan parpol pendukung, baik 
dalam kabinet ataupun program. 

Apabila PDI-P ataupun Gerindra berhasil mempertahankan ambisi politik non-
kompromistis dengan parpol pendukung, maka pemilu Indonesia menjadi fenomenal karena 
berhasil meruntuhkan adab koalisi sistem pemilu PR. 
 
Konsekuensi Pemerintahan Ke Depan 
 

Sampai saat ini Indonesia masih menganut sistem PR stelsel daftar yang memang 
menawarkan koalisi di dalam ranah pemerintahan, legislatif maupun eksekutif.  Berkembangnya 
wacana non-kompromistis kedua parpol terhadap mitra koalisi telah melawan fitrah sistem 
pemilu PR.   

Dalam konteks ini, apabila Jokowi ataupun Prabowo sukses melenggang sebagai presiden 
Indonesia kelak, maka para pemikir politik diharapkan untuk bersiap mengevaluasi keberhasilan 
pemilu dengan sistem PR untuk kemudian menguatkan wacana sistem pemilu dwi partai yang 
secara “tak sengaja” dihasilkan dari pemilu legislatif April kemarin.   

Dengan demikian, Indonesia akan menjadi kasus anomali dalam contoh model sistem 
pemilu PR yang mampu melahirkan pola kepemimpinan koalisi non-kompromistis dengan 
parpol utama sebagai motor penggerak pemerintahan. Diharapkan, sistem pemilu seperti ini 
mampu menghasilkan pola pemerintahan eksekutif lebih tegas dan berani mengambil keputusan.  


