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INDONESIA memasuki tahap baru kehidupan politik. Dalam waktu 
yang singkat Indonesia sudah melakukan perubahan besar dan 
mendasar dalam kehidupan politik. Indonesia berhasil 
mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hal inilah yang 
menjadi substansi demokrasi, dan juga konstitusi negara. 

Memang harus diakui sebagai sebuah awal, proses tersebut belum 
berjalan sebaik yang diharapkan. Masih banyak kekurangan, baik 
menyangkut konsep maupun teknis. 

Secara konsep, pilihan rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) belum 
sepenuhnya menentukan jadinya anggota legislatif karena masih 
dikembalikan pada nomor urut calon yang notabene ditentukan 
partai. Hasil pemilu menunjukkan persentase anggota legislatif 
terpilih karena memenuhi kuota sangat kecil, untuk tidak dibilang 
tidak ada. 

Dalam pemilihan presiden, suara rakyat telah menunjukkan 
keampuhannya. Namun, pilihan rakyat dibatasi calon yang diajukan 
partai. Bahkan, untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), peluang 
calon independen pun ditutup partai. Kedua masalah di atas 
menunjukkan kentalnya kepentingan partai, dan kepentingan 
tersebut sering mengabaikan aspirasi rakyat. 

Jika kita merujuk tradisi pemilihan kepala desa, sebenarnya apa 
yang kita capai melalui pemilihan langsung bukanlah suatu prestasi 
luar biasa. Kalaupun mau dibilang prestasi, berarti hanya untuk elite 
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politik. Untuk kepala desa bahkan dikenal kotak kosong sebagai 
wadah bagi aspirasi rakyat yang tidak setuju dengan calon yang ada. 

Terlepas semua itu, memang kita harus berbangga dengan 
perubahan ini dan optimistis akan kemajuan berdemokrasi pada 
masa mendatang. Artinya, kini marilah kita optimalkan proses 
demokrasi yang ada sehingga memberikan hasil yang terbaik. 
Kemudian berusaha memperbaiki dan meningkatkannya. 

Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) yang lalu memberikan 
pengalaman kepada bangsa kita, kegiatan pilpes merupakan kegiatan 
yang besar dan kompleks. Sebab itu, harus dipersiapkan secara baik 
dan dikerjakan dengan serius. Demikian pula dengan pilkada. 

Dana Pilkada 

Sebagai kegiatan yang besar dan kompleks, banyak hal yang 
mempengaruhi suksesnya pilkada itu. Tapi dalam kesempatan ini, 
akan membahas masalah pendanaannya. Sebagai kegiatan yang 
besar dan kompleks itu, pilkada akan membutuhkan dana yang 
besar. Sebab itu, perlu dicermati. 

Secara nasional akan dipersiapkan Rp700 miliar--Rp800 miliar untuk 
pilkada melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 
Bandar Lampung diperkirakan membutuhkan Rp10 miliar, dan 
secara rata-rata kisaran kebutuhan dana pilkada adalah Rp5 miliar--
Rp15 miliar. 

Bagi daerah, dana itu besar. Apalagi dana yang tersedia setelah 
dikurangi biaya rutin (membiayai roda pemerintahan) umumnya di 
kabupaten/kota se-Lampung di bawah Rp100 miliar. 

Berkaitan pendanaan ini bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Metro pernah menyatakan ketidaksanggupan melaksanakan pilkada. 
Ketidaksanggupan tersebut merupakan sikap yang wajar. Sebab, 
persoalannya bukan hanya jaminan ketersediaan dana tapi juga 
kemampuan mengelola dana tersebut. 

KPU se-Lampung bersepakat menggelar pilkada untuk lima 
kabupaten/kota (Metro, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Way 
Kanan, dan Lampung Timur) secara serentak pada 27 Juni 2005. 
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Dalam waktu enam bulan ini, KPU harus mempesiapkan semua hal 
yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada. 

Semua bentuk persiapan membutuhkan dana untuk kelancarannya. 
Sebab itu, KPU harus sudah mendapat gambaran perkiraan dana 
yang disediakan. Sementara itu, sampai kini kabupaten/kota yang 
akan melaksanakan pilkada belum satu pun yang menetapkan dana 
pilkada. 

Akuntabilitas KPU 

KPU telah menyusun agenda pilkada walaupun peraturan 
pemerintah (PP) yang terkait pilkada belum ada dan kepastian dana 
belum diperoleh. Dengan demikian, belum ada kepastian apakah 
semua agenda bisa dilaksanakan. Untuk itu, KPU harus dapat 
mengantisipasinya dengan mempersiapkan alternatif melalui 
pendayagunaan energi sosial yang ada di masyarakat. 

Sumber daya bangsa kita untuk demokrasi sangat besar sebagai 
cerminan besarnya semangat masyarakat untuk terlaksananya 
proses demokratisasi. Lihat saja pada saat pemilu dan pilpres yang 
lalu, ternyata nilai swadaya masyarakat sangat besar. Sebab itu, KPU 
harus mempersiapkan penggalangannya dengan baik, yaitu melalui 
komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Tanpa meragukan komitmen legislatif dan eksekutif untuk 
mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada, ada baiknya KPU 
transparan mengomunikaskan agenda yang disusun beserta 
implikasi pendanaannya. Dengan demikian, masyarakat pun dapat 
ikut memperjuangkannya kepada legislatif dan eksekutif, terutama 
untuk kegiatan dan pendanaan yang dianggap realistis dan wajar. 

Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas KPU kepada masyarakat. 
Akuntabilitas tersebut akan dibayar dengan kepercayaan masyarakat 
dalam bentuk dukungan baik moral maupun materiil. Bahkan, 
akuntabilitas KPU tersebut harus diwujudkan dalam bentuk 
pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah dipakai, terutama 
dana yang berasal dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja 
daerah). 

Walaupun tidak diminta, secara moral KPU selayaknya 
menyampaikan pertanggungjawabannya. Inilah bentuk akuntabilitas 
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KPU kepada masyarakat. Dengan demikian, akan hilang syak 
wasangka dan akan sirna keraguan. Justru hal ini akan 
menumbuhkan kepercayaan dan mendatangkan dukungan. 

Pengelolaan Dana 

Sinyalemen ketidaksanggupan KPU Metro (dan secara umum KPU se-
Lampung) melaksanakan pilkada di antaranya soal lemahnya 
pengelolaan dana. Sebab itu, KPU harus transparan tentang 
pengelolaan dana pilkada. Mawas diri dengan mengakui kelemahan 
dalam pengelolaan dana, harus dijawab KPU dengan mengedepankan 
konsep mekanisme pengelolaan dana pilkada. 

Jelasnya pengelolaan dana pilkada akan menambah keyakinan 
semua pihak untuk menyediakan dana yang dibutuhkan. Kini 
merupakan momentum yang tepat karena pembahasan RAPBD yang 
memuat usulan anggaran pilkada sedang dan akan dibahas (legislatif 
dan eksekutif). 

Sebagai bentuk transparansi sekaligus mengatasi kelamahan yang 
ada, kiranya bukan hal yang tabu apalagi ganjil jika KPU melibatkan 
atau merekrut tenaga yang kompeten di bidang keuangan dan 
independen. Hal ini dapat mengurangi pesimisme akan 
ketidaksanggupan mengelola dana pilkada secara baik sekaligus 
menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam 
penggunaan dana pilkada. 

Akuntabilitas Pilkada 

Kerja KPU untuk menyukseskan pilkada harus bersinergi dengan 
upaya menjadikan pilkada akuntabel. Sebab itu, harus dieleminasi 
semua unsur yang dapat mengurangi legitimasi pilkada. Dalam hal 
ini, karena semua kepala daerah telah berakhir masa jabatannya, 
sebaiknya pejabat yang ditunjuk selaku pelaksana tugas (pejabat) 
kepala daerah bukanlah mereka yang berkepentingan langsung 
maupun tidak, apalagi yang menjadi calon kepala daerah. 

Menyimak kejadian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan 
Timur, kiranya penunjukan pelaksana tugas kepala daerah harus 
dilakukan secara arif. Gubernur memang punya kewewenangan 
menunjuk pelaksana tugas, tapi di tengah proses demokratisasi 
hendaknya dilakukan secara demokratis. Tanpa meragukan 
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kenetralan dan komitmen gubernur akan suksesnya pilkada, tapi 
juga tidak menutup kemungkinan ada "agenda" gubernur yang 
langsung maupun tidak berpengaruh terhadap pilkada. 

Untuk itu, semua pihak diharapkan komitmen dan tanggung 
jawabnya agar pilkada berlangsung akuntabel. Di antaranya dengan 
transparan dalam proses seleksi calon pelaksana tugas kepala daerah 
dan memperbanyak alternatif pilihan dengan memperluas unsur atau 
latar belakang calonnya. 

Dengan demikian, hasil pilkada mendapat dukungan penuh semua 
komponen masyarakat dan sebaliknya kita dapat berharap banyak 
dengan kepala daerah terpilih. Karena proses pilkada dinilai 
transparan dan akuntabel serta hasilnya legitimated. Semoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


