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Demokrasi memang bukan barang murah. Setidaknya pernyataan ini 
mendapati bukti konkret pada besarnya anggaran untuk memilih 
kepala daerah secara langsung. 
 
Ilustrasi yang sangat kalkulatif dipaparkan dosen Fisipol UGM, Abdul 
Gaffar Karim, sebagai berikut. Ia mencontohkan sebuah kabupaten di 
Jawa Timur--sayang nama kabupaten tidak disebutkan--perlu 
anggaran Rp200 juta ketika DPRD memilih bupati tahun 2000. 
Kabupaten yang sama menghabiskan anggaran Rp18 miliar dalam 
pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) pada 
2005. Artinya, 90 kali lipat. 
Lampung sendiri harus menyelenggarakan setidaknya 11 kali pilkada 
langsung tingkat kabupaten kota, satu kali pilkada gubernur (pilgub) 
plus pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD serta Presiden. Semua 
menerapkan mekanisme pemilihan langsung. Maka untuk Lampung, 
negeri seluas 37.735,15 km®MDSU¯2 dengan penduduk hampir 8 
juta jiwa, jumlah biaya penyelenggaraan pesta demokrasi ini kalau 
mau ditotal tentu saja sangat fantastis. 
 
Pos anggaran yang begitu besar demi memilih para pemimpin ini 
kemudian berjumpa dengan fakta paradoks bahwa Lampung masih 
dinobatkan di jajaran provinsi termiskin. 
 
Walau biaya penyelenggaraan pilkada tidak bisa disimplifikasi dengan 
besar anggaran publik--sebutlah alokasi kesehatan, pendidikan, 
ketersediaan pangan, sandang, papan, dan lapangan pekerjaan--
pemborosan anggaran pilkada tentu saja potensial menyedot 
anggaran sektor lain. Dan yang paling sering jadi korban, ya belanja 
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publik. Orang tua yang memiliki anak usia sekolah di Bandar 
Lampung masih berkerut keningnya saat anggaran pengadaan buku 
gratis dipangkas demi sumbangan pilgub. 
Sebab itu, mau tidak mau perlu kesungguhan untuk melakukan 
efisiensi, dus di sisi lain tidak mengorbankan kualitas 
penyelenggaraan pesta lima tahunan tersebut. 
 
Studi Kasus KPU Pusat 
 
Pelajaran berharga bisa diambil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Pusat era baru. KPU membuat publik terhenyak dengan usul 
anggaran Pemilu 2009 Rp47,9 triliun, 10 kali lipat dibanding dengan 
biaya Pemilu 2004 Rp4,4 triliun. Padahal, masih segar dalam 
ingatan, kasus suap dan korupsi yang menimpa satu demi satu 
penggawa KPU pada 2004 sekelas Nazaruddin Sjamsuddin dan 
Mulyana W. Kusumah. Apa jaminannya KPU yang baru tidak tergoda 
melakukan jinayah serupa dengan jumlah uang sebesar itu? 
 
Pernyataan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary bahwa nominal Rp47,9 
triliun merupakan hasil penghitungan pejabat lama KPU, dibantah 
mantan Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti. Dia mengatakan nilai 
anggaran Pemilu 2009 yang disusun KPU lama hanya Rp22,3 triliun. 
Lagi-lagi KPU (yang baru) punya argumen. Menurut Andi Nurpatti, 
anggota KPU asal Lampung itu, angka Rp22,3 triliun hanya dari 
APBN, tidak termasuk APBD. 
 
Pada akhir Oktober 2007, pascarapat dengan Wapres Jusuf Kalla, 
KPU mengeluarkan versi berbeda. Menurut Ketua KPU, besaran 
Rp47,9 triliun bersumber dari APBN 2008 Rp18,6 triliun, sedangkan 
dari APBN 2009 Rp29,3 triliun sehingga setoran APBD ditiadakan. 
 
Lebih besarnya anggaran Pemilu 2009 dibanding dengan Pemilu 2004 
sedikitnya dipicu sembilan komponen mata anggaran. Kenaikan 
disebabkan pula oleh perbedaan sumber pendanaan. Secara 
keseluruhan Pemilu 2009 bersumber dari APBN, sedangkan 
pendanaan Pemilu 2004 sebagian dari APBD. Pemicu kenaikan, 
antara lain sosialisasi pemilu yang dilakukan semua elemen 
penyelenggara pemilu hingga tingkat kelompok penyelenggara 
pemungutan suara (KPPS) serta pemutakhiran data pemilih. 
Pertambahan jumlah parpol peserta pemilu juga akan membuat biaya 
membengkak. Pemicu lain, Panitia Pengawas (Panwas) pemilu akan 
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menjadi lembaga permanen. Padahal, dahulu keberadaan panwas 
bersifat ad hoc. 
Pembengkakan juga dimungkinkan pemekaran wilayah sehingga 
butuh tambahan KPU daerah (KPUD). Pemekaran juga meningkatkan 
daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD, komponen pertambahan 
jumlah penduduk yang berhak memilih, serta meningkatnya standar 
harga berbagai peralatan pemilu. 
 
Melalui tim kecil di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri 
Mardiyanto, dibahas soal pos-pos yang bisa diefisienkan. Mardiyanto 
mencontohkan pembuatan tempat pemungutan suara (TPS). Selama 
ini, satu TPS digunakan 300 pemilih. Pascawacana efisiensi, 1 TPS 
untuk 600 pemilih, atau 1.000 pemilih saat pilpres. 
 
Namun, usulan-usulan itu sangat bergantung pada langkah DPR 
menyusun RUU Pemilu. Berdasar pada dinamika yang berkembang, 
DPR justru mengusulkan penambahan daerah pemilihan (dapil) dan 
pengurangan kursi dalam satu dapil. Kalau Pemilu 2004 satu dapil 
312 kursi, kini ada usulan 37 kursi. 
 
Sepekan kemudian, pemerintah menelurkan nilai anggaran 
penyelenggaraan Pemilu 2009 Rp10,4 triliun, menciut tiga kali lipat 
lebih dari usulan KPU. 
 
Terdapat sejumlah komponen pemilu yang dipangkas, di antaranya 
pengadaan kotak suara baru, tidak perlu mencetak kartu pemilih, 
tidak perlu pengadaan kendaraan dinas baru, jumlah saksi dan 
pengawas dikurangi, dan tidak perlu melakukan pengamanan secara 
ketat. 
 
Mengorbankan Kualitas 
 
Polemik belum berakhir. Kini, dengan tujuan menghemat anggaran, 
gagasan Wapres Jusuf Kalla tentang pemungutan suara yang tidak 
lagi mencoblos, tapi cukup menulis nomor urut calon di dalam surat 
suara, juga menuai kritik. 
 
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 
Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampow, efisiensi anggaran jangan sampai 
mengorbankan kualitas pemilu, mengorbankan hak-hak masyarakat, 
dan merusak demokrasi. KPU harus bisa mempertanggungjawabkan 
anggaran pemilu kepada publik bahwa anggaran yang besar tidak 
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untuk korupsi, tetapi untuk membangun demokrasi yang berkualitas 
di Indonesia. 
 
Saya berpendapat langkah efisiensi tidak lantas harus mengorbankan 
standar minimal kualitas penyelenggaraan pemilu, pun pilkada. 
Usulan Wapres bisa dipahami sebagai spirit efisiensi di tengah 
berbagai alasan serta kondisi riil keterbatasan anggaran. Namun, 
efisiensi juga hendaknya mempertimbangkan implikasi teknis pada 
kesertaan pemilih serta prinsip keterwakilan warga sebagai wujud 
demokrasi yang diusung dalam pemilu serta pilkada langsung. 
 
Berbagai alternatif usulan efisiensi tidak bisa digelindingkan begitu 
saja atas nama penghematan, harus ada pertimbangan cermat, 
mengapa teknis efisiensi tertentu akhirnya jadi pilihan paling tepat. 
Demikianlah, bola panas polemik anggaran terus bergulir hingga 
angka terakhir hasil rapat Komisi II DPR dengan KPU (13-11-2007) 
memperkirakan kebutuhan anggaran Pemilu 2009 sekitar Rp16,8 
triliun. Ketua Pansus DPR RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, 
berjanji anggaran Pemilu 2009 tidak akan Rp47,9 triliun, bahkan 
kalau bisa ditekan lebih kecil dari usulan pemerintah Rp10,4 triliun. 
 
Sayang, RUU yang direncanakan tuntas akhir 2007 itu belum jelas 
bagaimana progresnya. Kabar terakhir DPR berjanji 
menyelesaikannya akhir Februari lalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


