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Pendaftaran Pemilih Bukan Tanggungjawab KPUD Semata
Jakarta-kpu.go.id, Banyaknya calon pemilih yang tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) menimbulkan
masalah hampir di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada. Hal ini terjadi, karena banyak calon pemilih namanya
belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau terlambatnya disahnya DPT oleh KPU (sampai sehari
menjelang hari H), sehingga masyarakat tidak mengetahui namanya ada atau tidak dalam DPT, membengkaknya
jumlah pemilih menjelang hari pencoblosan, ada indikasi DPT yang hilang atau sengaja dihilangkan dan tidak memiliki
kartu pemilih.
kartu pemilih.
Masalah-masalah tersebut diatas membuat KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota menjadi sasaran ketidakpuasan dari
berbagai eleman masyarakat yang kecewa, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. KPUD adalah salah satu
pihak yang pertama dituduh bekerja tidak becus, pihak yang dianggap paling bertanggung jawab yang karena
kelalaiannya banyak warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Kalau dilihat dengan seksama, tuduhan itu belum tentu benar, karena seperti diketahui, tanggungjawab mengup-date
data pemilih sesungguhnya adalah tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan atau catatan
sipilnya, sementara KPUD seharusnya tinggal menunggu hasil up dating data yang akan dimasukan ke daftar pemilih.
KPUD tentunya juga tidak tinggal diam dengan kejadian-kejadian tersebut.
KPUD Kota Semarang misalnya, mengambil langkah bijak dengan memberikan tolerasi tinggi kepada pemilih yang
berhak, memberikan kesempatan untuk mendaftar hingga Minggu (26/6) pukul 00.30 wib. Karena itu, sehari sebelum
hari pemungutan suara DPT belum disahkan oleh KPU setempat. Di Kota Solo KPUD juga mengambil langkah dengan
membuka pendaftaran pemilih sampai batas waktu hari Minggu (26/6) pukul 00.00 wib .
KPUD Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan, membuka 16 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus, untuk
mengakomodasi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT yang telah diterbitkan. Kebijakan lainnya, bagi pemilih
yang memiliki kartu pemilih pada pemilu 2004 KPUD tetap dianggap sebagai pemilih yang sah, demikian dikatakan
Zainal Ketua KPU Gowa.
Penyebab lainnya, adalah kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih kepada calon pemilih. Pendaftaran
pemilih jelas sepenuhnya merupakan tangung jawab desk pilkada di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota,
karena anggaran untuk sosialisasi juga disediakan melalui masing-masing desk pilkada.
Tapi karena masyarakat tahunya penyelenggara Pilkada adalah KPUD, maka masyarakat pemilih dengan gampangnya
mengatakan yang harus bertanggungjawab adalah KPUD setempat. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa hal itu
sebenarnya merupakan tanggungjawab masing-masing pemda dalam hal ini Depdagri. Diperlukan peran aktif dan
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pilkada.
Proses Pendaftaran Pemilih
Proses pendaftaran pemilih dalam pilkada dilakukan oleh Dinas Kependudukan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
dengan, meng-up dating daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada
tahun 2004. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Kemudian data tersebut diserahkan kepada
KPUD.
Daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, untuk mendapat tanggapan
dari masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan daftar pemilih sementara. Pemilih dapat mengajukan usulan perbaikan, sehingga PPS segera mengadakan
perbaikan daftar pemilih sementara.
Padabila namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, masyarakat secara aktif melapor kepada PPS, untuk
dibuatkan daftar pemilih tambahan dan mendapat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Tanda bukti terdaftar nantinya
ditukar dengan kartu pemilih, bila daftar pemilih tetap (DPT) telah disahkan oleh PPS. Data pemilih tambahan juga
diumumkan pada tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, Untuk mendapat tanggapan. Dengan jangka
waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
Dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, kemudia disahkan dan diumumkan
menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh PPS. DPT juga diumumkan ditempat yang strategis untuk diketahui oleh
masyarakat luas selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
Untuk lebih jauhnya bagaimana proses pendaftaran pemilih yang sebenarnya, dapat dilihat pada PP No.6 Tahun 2005
tenatng Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
http://www.kpu.go.id
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Khususnya yang berkenaan dengan pendaftaran pemilih dapat dilihat pada Bab IV Penetapan Pemilih. Yang dibahas
secara mendetail mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 27.
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