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Definisi

• Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-
orang yang akan menduduki kursi pemerintahan.

• Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting
dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi
rakyat dalam berpolitik. 

• Deliar Noer juga berpendapat, jumlah warga negara yang sangat
banyak tidak memungkinkan untuk mengadakan
permusyawaratan di satu tempat yang sama, sehingga diperlukan
pemerintah dan lembaga perwakilan untuk memecahkan
persoalan negara. 

• Sistem Pemilu adalah sarana mengkoversi suara menjadi kursi



Tujuan Pemilu

1) Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam
Lembaga Permusyawaratan atau Perwakilan.

2) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan
tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).

3) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan
dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu pancasila.

4) Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar
membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan
perjuangan mempertahankan dan mengembangkan
kemerdekaan negara kesatuan RI.



Fungsi Pemilu

1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi
demokrasi di Indonesia.

2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia).

3) Menjamin tetap tegaknya Pancasila dan
dipertahankannya UUD 1945.



Sistem Pemilu

1. Single-member Constituency (Satu daerah pemilihan memilih satu wakil; 
biasanya disebut sistem distrik). Sistem ini diterapkan di negara dengan 
sistem dwi partai seperti Inggris, India, Malaysia dan Amerika.

2. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa 
wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem 
proporsional). Sistem ini diterapkan di negara dengan banyak partai 
seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda dan Indonesia.



Perbedaannya:
Cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing 
parpol.

Contoh:     1.  Wilayah yang sama: (1 provinsi terdiri dari 10 distrik)
2. Jumlah kursi: 10 kursi
3. Jumlah penduduk: 100.000 
4. Hasil pemilu  A. Dpt 60% suara

B. Dpt 30% suara
C. Dpt 10% suara

Sistem distrik

Wilayah yg terdiri dari 10 distrik memperebutkan

10 kursi kesatuan.

Setiap distrik memperebutkan 1 kursi

A. Menang 5 distrik ke atas, dpt 10 kursi

B. Tdk dpt kursi

C. Suara hilang (wasted)

Sistem proporsional

Wilayah yang dianggap sebagai kesatuan, 

memperebutkan 10 kursi

A. Menang 60% suara, dapat 6 kursi

B. Menang 30% suara, dpt 3 kursi

C. Menang 10% suara, dapat 1 kursi

Tidak ada suara hilang
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Keuntungan Sistem Distrik

1. Integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dlm setiap distrik pemilihan hanya 
satu

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dpt dibendung; 
malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami tanpa 
paksaan. Sistem ini di Inggris dan Amerika menunjang bertahannya sistem dwi partai

3. Krn kecilnya distrik, mk wakil yg terpilih dpt dikenal oleh komunitasnya, sehingga 
hubungan dengan konstituen lebih erat. 

4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dpt meraih 
suara dari pemilih2 lain, sehingga memeroleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian 
partai pemenang sedikit banyak dpt mengendalikan parlemen.

5. Lbh mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, 
sehingga tdk perlu diadakan koalisi dng partai lain. Hal ini mendukung stabilitas 
nasional.

6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan



Kelemahan Sistem Distrik

1. Sistem ini kurang memerhatikan kepentingan partai2 kecil dan golongan minoritas, 
apalagi jika golongan2 ini terpencar dlm berbagai distrik.

2. Kurang representatif dlm arti bahwa partai yg calonnya kalah dlm suatu distrik 
kehilangan suara yg tlh mendukungnya. 

3. Kurang efektif dlm masyarakat yg plural karena terbagi dlm kelompok etnis, religius 
dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yg 
terpadu scr edeologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem 
ini.

4. Ada kemungkinan si wakil cenderung utk lbh memerhatikan kepentingan distrik serta 
warga distriknya, daripada kepentingan nasional.



Keuntungan Sistem proporsional

1. Representatif, krn jml kursi partai dlm parlemen 
sesuai dengan jumlah suara masyarakat yg diperoleh 
dlm pemilu.

2. Demokratis, lbh egaliter krn praktis tanpa ada distorsi 
yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah 
kursi dlm parlemen, tanpa suara yg hilang atau 
wasted.



Kelemahan Sistem Proporsional

1.Kurang mendorong partai2 utk berintegrasi atau bekerja sama satu sama 
lain dan memanfaatkan persamaan2 yg ada, tetapi sebaliknya, cenderung 
mempertajam perbedaan2. Sistem ini umumnya dianggap berakibat 
menambah jumlah partai.

2. Terjadi fragmentasi partai. Jk timbul konflik dlm suatu partai, anggotanya 
cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dng perhitungan 
bhw ada peluang bagi partai baru itu utk memeroleh kursi dlm parlemen 
melalui pemilu. Jd kurang menggalang kekompakan dlm tubuh partai.



3. Kedudukan yg kuat pd pimpinan partai melalui sistem daftar
krn pimpinan partai menentukan daftar calon.

4. Wakil yg terpilih kemungkinan renggang ikatannya dng
konstituennya. Pertama, krn wilayahnya lbh besar (bisa sek
mebesar provinsi), sehingga sukar utk dikenal org banyak. 
Kedua, krn peran partai dlm meraih kemenangan lbh besar
ketimbang kepribadian seseorang. Dng demikian si wakil akn
lbh terdorng utk memerhatikan kepentingan partai serta
maslaah2 umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya.

5. Banyaknya partai yg bresaing, sulit bagi suatu partai utk meraih
mayoritas (50% + satu) dlm parlemen, yg diperlukan utk
membentuk pemerintahan. Partai yg terbesar terpaksa
berkoalisi dengan beberapa partai lain 



Sistem Pemilu

Sistem Pemilu

Plural-Majority Semi-Proporsional Proporsional

First Past the Post

Block Vote

Alternative Vote

Two Round

System

Parallel System

Limited Vote

Single Non-
Transferable Vote

List Prportional 

Representation

Mixed Member

Proportional

Single Transferable

Vote



Sistem Pemilu Plural Majority
Sistem ini menerapkan distrik wakil tunggal. Diharapkan mampu menciptakan 

satu pemerintahan stabil melalui mayoritas di parlemen.
1. First Past the Post (FPTP): sistem distrik wakil tunggal di mana calon legislatif 

yg menang adl calon yg mendpt suara terbanyak tanpa hrs memeroleh suara 
mayoritas-absolut. Dampak positifnya: 1)menyediakan opsi yg tegas bagi 
sistem 2 partai 2) membangun oposisi yg seimbang di parlemen, 
3)memungkinkan para pemilih memimilih individu daripada sekadar memilih 
gambar partai semata; 4) FPTP memberi ruang bagi mekanisme akuntabilitas 
dan responsibilitas yg jelas pd para wakil rakyat di parlemen pd konstituen 
pemilihnya.  



2. Sistem Block Vote: sebenarnya model ini adalah sistem FPTP yg digunakan 
dlm distrik (wakil) majemuk. BV memberi kesempatan pd para pemilih 
utk memilih calon legisltaif tanpa mempertimbangkan afiliasi partainya. 
Parpol yg memenangkan sebagian besar hati pemilih di suatu wilayah 
secara otomatis mengambil semua kursi di ditrik itu. Pemilih dpt 
menggunakan sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin pilihan yg 
dikehendaki. Pemilih dpt memilih calon legislatif secara individual 
sekaligus perengkuhan cakupan wilayah yag scr geografis luas.



• Sistem Alternative (AV), pemilih mengurutkan calon2 anggota 
parlemen yg sesuai dng preferensi pilihan mereka.

• Sistem Two Round System/run off/double ballot: putaran pertama 
FPTP. Jk muncul calon pemeroleh suara terbanyak scr langsung 
didaulat menjd anggota legisltaif dan tdk perlu putaran kedua. 
Rangkin terbawah tdk ikutserta pd putaran kedua. 
Berkurangnya peserta membuka peluang mendpt pemenang 
absolut (50%+1)



Sistem Pemilu Proporsional/Representasi

Sistem yang mengurangi kesenjangan antara perolehan suara 
partai secara nasional sng perolehan kursinya di parlemen

1. Sistem pemilihan List Proportional Represntation (List PR), setiap 
partai membuat daftar nama calon leg yg ditawarkan pd 
pemilih pd suatu wil representasi tertentu, pemilih bisa memilih 
satu calon saja.



2. Sistem pemilihan Mixed-Member Proportional (MMP). 
Sistem ini mengabungkan ciri positif dari sistem 
pemilu model mayoritas maupun representasi 
proporsional.



Sistem Pemilihan Semi Proporsional

• Sistem yg mengonversi suara menjadi kursi dengan 
hasil yg berada di antara sistem pemilihan 
proporsional dengan mayoritarian dari sistem plural-
majority

1. Parallel system (PS), sistem ini menggunakan daftar2 
calon seperti pd sistem representasi proporsional yag 
digabungkan dng sistem distrik plural-majority.



2. Sistem pemilihan limited vote (LV), sistem campuran antara 
sistem pemilihan single non-transferable vote dng sistem 
pemilihan block vote, karena menyertakan distrik wakil 
majemuk dan calon legislatif.

3. Sistem pemilihan single non-transferable vote. Setiap pemilih 
punya 1 suara, tetapi ada lebih 1 kursi yg hrs diisi dlm setiap 
distrik. Jd calon legislatif dan partai dng suara terbanyaklah yg 
mengisi posisi legislatif.



penentuan partai politik untuk Pemilu 2009

1. partai yang berbadan hukum langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 
melakukan verifikasi partai. Jika lolos verifikasi, maka partai tersebut dapat maju dalam Pemilu 
2009. 

2. partai yang memiliki kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) secara otomatis menjadi kontestan 
Pemilu 2009. Artinya, 16 partai yang saat ini memiliki kursi di DPR otomatis menjadi peserta 
Pemilu 2009. 

3. partai yang tidak memiliki kursi di DPR (jumlahnya ada 8 partai) langsung mendaftar ke KPU 
untuk melakukan verifikasi partai dan jika lolos, maka berhak maju ke Pemilu 2009. 

Pengaturan demikian sebenarnya hanya menguntungkan partai partai politik (parpol) besar saja. 
Peta kontestan Pemilu 2009 setidaknya dapat diindikasikan bahwa jumlah partai yang ikut dalam 
pemilu mendatang akan lebih dari 24 partai.



Penetapan perolehan kursi

Penentuan perolehan suara ditentukan berdasar partai politik yang memenuhi ambang 
batas 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional. Kemudian, ditentukan bilangan 
pembagi pemilih (BPP) dengan cara membagi jumlah suara sah Parpol Peserta Pemilu 
dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. 

1. Tahap pertama, membagi jumlah suara sah yang diperoleh parpol dengan BPP. 
2. Tahap kedua, jika masih ada sisa kursi, maka diberikan kepada parpol yang memperoleh 

suara sekurang-kurangnya 50 %. 
3. Tahap ketiga, jika masih terdapat sisa kursi dari tahap kedua, maka seluruh sisa suara 

dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang 
bersangkutan. 



Penetapan calon anggota legislatif

• Ditentukan berdasarkan perolehan suara 30 % dari BPP, jika tidak terpenuhi, akan 
ditentukan oleh nomor urut yang ditetapkan parpol. Penggunaan nomor urut sebagai 
penentu terakhir jika terdapat kondisi di luar butir a (“calon terpilih anggota DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh 
suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP”)

• Dalam penentuan calon terpilih ini menunjukkan bahwa sebenarnya sistem pemilu yang 
ditawarkan UU Pemilu yang baru ini merupakan kombinasi sistem proporsional setengah 
terbuka dan proporsional terbuka, dan mungkin yang lebih dominan adalah proporsional 
setengah terbuka. Hal ini berarti tidak berbeda dengan UU Pemilu sebelumnya yang 
menggunakan sistem proporsional setengah terbuka. 



Tips memilih
Tips memilih asyik tanggal 17 April 2019;

1) Sebelum berangkat pastikan anda sudah mandi, dandan yang rapih, menggunakan minyak wangi, siapa tau ketemu
jodoh.

2) Harus datang ke TPS untuk memilih Presiden, bukan indonesian idol, yang bisa vote lewat sms.

3) Ingat, TPS buka jam 07.00-13.00, bukan Indomaret yang buka 24 jam.

4) Jangan memilih TPS yang jauh, karena YANG DEKAT AJA BELUM TENTU JADIAN.

5) Di TPS harap antri yang tertib, jangan mengharap dikasih snack atau makanan, karena ini bukan KONDANGAN.

6) Didalam bilik suara seperlunya saja, tidak usah selfie atau malah tidur, kasian yang NGANTRI.

7) Buka surat suara, tidak perlu di video, ini bukan UNBOXING seperti di youtube

8) Surat suara bukan surat cinta, tidak usah dibaca bolak balik, apalagi baca sambil senyum sendiri, dikira gak waras.

9) Jangan pilih yang kebanyakan janji manis, pilih saja yang apa adanya, contohnya AKU DAN KAMU😅

10) Coblos sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa, karena jika pilihanmu kalah, paling kamu hanya sakit hati, tidak sakit jiwa.

11) Setelah dicoblos, lipat kartu suara secara rapih, meskipun hatimu sedang BERANTAKAN😅

12) Cari kotak suara, masukkan surat suara, jangan masukan amplop isi duit, karena KPU sudah kaya.

13) Sebelum jarimu dicelup tinta, gak perlu diputer puter apalagi dijilat, emangnya oreo.

14) Pulang gak perlu dadah dadah apalagi cium tangan petugas TPS, ntar ketahuan jomblonya.

15) Pulang lewat jalan yang benar, masa lalumu yang tidak benar, tidak usah diulang lagi.

Sekian dan Selamat memilih.......



Tanya Jawab

• Pemilu 2019 dilakukan serentak
(Pilpres dan Pileg)


