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Ucapan Terima Kasih

Memberikan telaahan kritis pada fenomena pemerintahan yang 
berkembang saat ini merupakan suatu keharusan. Pilkada Serentak 

tahun 2020 baru saja usai dan diselenggarakan dalam kondisi yang luar 
biasa, yaitu di saat pandemi covid 19. Fenomena ini patut diberi catatan 
karena menyisakan berbagai problema dalam penyelenggaraanya. Telaah 
kritis ini dituangkan dalam bentuk karya akademik yang terdiri dari 13 
artikel terseleksi dari berbagai penulis, yang kemudian dikelompokkan ke 
dalam empat bab tematik dan pendahulun. Bab pendahuluan mengulas 
secara umum konsep demokrasi, perkembangan demokratisasi di 
Indonesia serta sejumlah catatan penting lainnya untuk Pilkada Serentak 
2020. 

Bab pertama terdiri dari tiga artikel yang membahas tentang tata 
kelola Pilkada 2020. Pada bab ini terdapat artikel yang mengkaji tentang 
urgensi tata kelola adaptif pada Pilkada Serentak tahun 2020, efektifitas 
penyelenggaraan Pilkada 2020, dan ancaman Pilkada 2020 terhadap 
demokrasi Indonesia. Bab dua menelaah tentang isu netralitas birokrasi 
pada Pilkada 2020. Terdapat tiga artikel yang mencakup bahaya laten 
pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020, perbandingan netralitas 
birokrasi di tiga provinsi, dan analisa pelanggaran netralitas ASN pada 
Pilkada 2020. Bab tiga terdiri dari tiga artikel yang menjelaskan tentang 
Pilkada 2020 dalam sorotan digital dan media sosial; disamping itu juga 
terdapat artikel yang mengulas tentang fenomena Pilkada di tengah 
pandemi sebagai bagian dari proses transformasi e-democarcy, framing 
media sosial dan propaganda politik, dan personal branding calon kepala 
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daerah melalui twitter. Dan yang terakhir Bab empat membahas tentang 
isu pemilih difabel, isu perempuan dalam pemasaran politik, dan 
partisipasi pemilih pada Pilkada se-Jawa Timur. 

Terwujudnya buku ini tidak lepas dari dukungan Prodi Ilmu 
Pemerintahan UMY, oleh karena itu tim editor mengucapkan terima kasih 
kepada pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (IP UMY) yang telah bersedia menerbitkan naskah ini 
bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar. Tentu ucapan terima kasih 
juga disampaikan kepada semua kontributor naskah, yaitu Ridho Al-
Hamdi, Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto, Rahmawati Husein, David 
Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih, M. Lukman 
Hakim, Tunjung Sulaksono, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, 
Eki Darmawan, Suswanta, M. Rafi, Awang Darumurti, Bambang Eka 
Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi, Muhammad Eko Atmojo, 
Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani, Azka Abdi Amrurobbi, Titin 
Purwaningsih, Dian Eka Rahmawati, dan Pita Anjarsari. 

Semoga naskah ini memperkaya khazanah kajian tata kelola pemilu 
dan studi demokrasi serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara 
Pemilu dan pengambil kebijakan untuk mengelola Pilkada dan Pemilu 
berikutnya secara lebih baik.

Kasihan Bantul, 22 Februari 2021

Tim Editor,

Ridho Al-Hamdi
Muchamad Zaenuri
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SAMBUTAN 
Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY

Pilkada serentak tahun 2020 mempunyai makna tersendiri bagi 
penyelenggara Pemilu maupun kontestan. Bagi penyelenggara 

pemilu, Pilkada 2020 merupakan tantangan tersendiri untuk dapat 
mengatur strategi dan teknik penyelenggaraan Pilkada agar tetap 
lancar, demokratis, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan karena 
dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan bagi kontestan, 
mereka harus mempunyai strategi yang jitu untuk menarik simpati 
publik tetapi masih tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun telah 
menuai kritik dari berbagai pihak tetapi akhirnya Pilkada Serentak Tahun 
2020 telah terlaksana dengan sejumlah catatan di dalamnya. Fenomena 
ini sangat menarik bagi para akademisi untuk melakukan analisis dan 
rekomendasi demi perbaikan di masa mendatang.

Para akademisi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY beserta 
alumni sepakat untuk memberi kontribusi melalui penulisan artikel 
ilmiah, para penulis diundang untuk menyampaikan idenya dalam 
bentuk artikel mengenai Pilkada di masa pandemi 2020 ini. Setelah 
melalui seleksi oleh Tim dengan koordinator Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, 
MA dengan berbagai pertimbangan, akhirnya disepakati bahwa terdapat 
12 artikel terpilih dan satu artikel pendahuluan untuk dapat diterbitkan 
melalui buku ini. 

Kami sebagai pengelola Prodi mengucapkan terima kasih dan 
memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis 
yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pemikirannya 
dalam bentuk artikel ilmiah. Kami juga berharap semoga tradisi baik 
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ini terlaksana secara rutin dan memberi manfaat bagi mahasiswa Ilmu 
Pemerintahan dan khalayak lain yang berminat.

Tentu saja bahwa penulisan artikel yang diwujudkan dalam bentuk 
book chapter ini masih dijumpai beberapa kekurangan, sehingga kritik dan 
saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga bermanfaat. 

Yogyakarta, 01 Januari 2021

Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY 
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.



ix

DAFTAR ISI 

Ucapan Terima Kasih ~ v
Sambutan Kaprodi IP UMY ~ vii
Daftar Isi ~ ix
Daftar Singkatan ~ xii

PENDAHULUAN 
Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda Demokratisasi 
Daerah di Indonesia ~ 1
Ridho Al-Hamdi

BAB 1 CATATAN UNTUK TATA KELOLA PILKADA 2020 
Urgensi Tata Kelola Adaptif dalam Penyelenggaraan Pilkada                                            
2020 Era Pandemi Covid-19 ~ 26
Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto

Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Era Pandemi                                               
Covid-19 ~ 56
Rahmawati Husein

Pilkada Serentak 2020 dan Ancamannya bagi Demokrasi                                      
Indonesia ~ 75
David Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih,                 
M. Lukman Hakim 

BAB 2 CATATAN UNTUK NETRALITAS BIROKRASI 
Bahaya Laten Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ~ 103
Tunjung Sulaksono 



x

Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi 
Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi, dan Provinsi 
Kepulauan Riau ~ 125
Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, Eki Darmawan 

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 
Serentak 2020 ~ 143
Suswanta, M. Rafi 

BAB 3 CATATAN UNTUK PILKADA 2020 DALAM SOROTAN 
DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL 
Evaluasi Pilkada 2020: Transformasi Menuju                                                          
Pilkada Digital? ~ 164
Awang Darumurti

Framing Media Sosial dan Propaganda Politik: Studi Kasus Pilkada 
2020 di Kabupaten Bantul ~ 183
Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi 

Personal Branding Calon Bupati Yani Sunarno di Pilkada 2020 
Melalui Twitter ~ 204
Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani

BAB 4 CATATAN UNTUK ISU DIFABEL, PEREMPUAN, DAN 
PARTISIPASI
Pilkada dan Pemilih Difabel: Strategi dan Tantangan Pilkada Era 
Pandemi Covid-19 ~ 223
Azka Abdi Amrurobbi, Titin Purwaningsih

Strategi Pemasaran Politik dan Isu Perempuan dalam Pilkada              
Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pilkada Kabupaten                   
Sleman 2020 ~ 240
Dian Eka Rahmawati



xi

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di                                              
Jawa Timur ~ 262
Pita Anjarsari 

Tentang Editor ~ 287
Tentang Penulis ~ 290



xii

DAFTAR SINGKATAN 

APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD  : Alat Pelindung Diri 
ASN  : Aparatur Sipil Negara
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu
BMKG  : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
BNPB   : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Covid-19 : Coronavirus Disease 2019
CSO  : Civil Society Organization
DIY  : Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP  : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat
DPT  : Daftar Pemilih Tetap
FGD  : Focus Group Discussion 
HAM  : Hak Asasi Manusia
ICT  : Information Communication Technology
KASN  : Komisi Aparatur Sipil Negara
KISP  : Komite Independen Sadar Pemilu
KPPS  : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU  : Komisi Pemilihan Umum
KTP  : Kartu Tanda Penduduk
LSM  : Lembaga swadaya masyarakat
NU  : Nahdlatul Ulama
Panwascam : Panitia Pengawas Kecamatan 
PBNU  : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PERPPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pemilu  : Pemilihan Umum
PHK  : Pemutusan Hubungan Kerja



xiii

Pileg  : Pemilihan Legislatif
Pilkada  : Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres  : Pemilihan Presiden
PNS  : Pegawai Negeri Sipil
PP  : Pimpinan Pusat 
PPK  : Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS  : Panitia Pemungutan Suara
Prokes  : Protokol Kesehatan
SARA   : Suku, Ras, Agama, dan antar-Golongan 
SDM  : Sumber Daya Manusia
SIDALIH  : Sistem Pendaftaran Pemilih
SILON   : Sistem Informasi Pencalonan 
SIREKAP  : Sistem Informasi Rekapitulasi 
SITUNG  : Sistem Informasi Penghitungan Suara
TIK  : Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI  : Tentara Nasional Indonesia
TPS  : Tempat Pemungutan Suara
UUD  : Undang Undang Dasar
WFH  : Work from Home
WHO  : World Health Organization



xiv



1

PENDAHULUAN

Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda 
Demokratisasi Daerah di Indonesia  

Ridho Al-Hamdi 
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ridhoalhamdi@umy.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Pilkada Serentak 
2020 sebagai bentuk riil demokrasi lokal di Indonesia. Demokrasi 
lokal dipahami sebagai ruang yang paling dekat bagi rakyat untuk 
menentukan pilihan mereka sehingga pemimpin yang terpilih dapat 
menjadi jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meskipun 
pemerintah bersikukuh untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 
Tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan, pada kenyataannya 
ditemukan banyak pelanggaran yang tidak hanya berupa pelanggaran 
protokol kesehatan dan beragam kasus positif Covid baik yang dialami 
oleh penyelenggara, para calon kepala daerah, maupun masyarakat 
umum tetapi juga pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan 
pelanggaran hukum lainnya. Sejumlah catatan kritis juga diuraikan dalam 
artikel ini. Inti dari catatan kritis tersebut adalah: Meskipun pelaksanaan 
Pilkada era Pandemi diklaim oleh elite pemerintah sebagai Pilkada sukses, 
tidak bisa dipungkiri, bahwa banyaknya kasus Covid-19 dan pelanggaran 
lainnya menjadi bukti nyata, bahwa Pilkada 2020 tidak berhasil dan justru 
menyumbang besarnya kasus Covid. Ini menjadi evaluasi penting bagi 
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para pihak yang bertanggungjawab pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 
berikutnya. 

Kata Kunci: Demokratisasi daerah, Pilkada Serentak, Covid-19, protokol 
kesehatan

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 berbeda dengan momen 
Pilkada, Pemilu, dan agenda-agenda demokrasi sebelumnya selama 
perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia. Apa yang membedakannya? 
Perbedaannya adalah, bahwa Pilkada Serentak yang terjadi pada 09 
Desember 2020 diselenggarakan pada saat dunia sedang berada pada 
situasi bencana non-alam yang bernama Covid-19. Pandemi yang berasal 
dari Cina ini masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 di mana sejumlah 
rencana dan agenda Pilkada Serentak 2020 yang semula sudah ditata 
secara baik, bubar seketika. Rencana hari H Pilkada yang jatuh pada Juli 
2020 harus diundur. Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan Perppu No 2 
Tahun 2020 yang inti dari Perppu tersebut adalah posibilitas pengunduran 
waktu Pilkada karena faktor bencana non alam seperti Covid-19. 

Perppu tersebut mengundang reaksi publik terakait jadwal 
pengunduran di mana ada pihak yang tetap bersikukuh diadakan pada 
tahun 2020 dengan berbagai pertimbangan, tetapi ada juga pihak yang 
mengusulkan diundur pada tahun berikutnya dengan pertimbangan 
adaptasi pola hidup baru dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. 
Akhirnya, kesepakatan DPR RI dan para pihak di penyelenggara 
pemilu adalah pelaksaan Pilkada di penghujung tahun 2020, tepatnya 
09 Desember. Tentu keputusan tersebut tetap menuai kontroversi di 
masyarakat terutama dari organisasi/komunitas/asosiasi/serikat ke-
sehatan beserta sejumlah akademisi independen mengingat Pilkada 
Serentak dilakukan dalam waktu yang bersamaan di 270 daerah yang 
terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot. Keresahan para praktisi 
kesehatan adalah, jangan-jangan Pilkada Serentak 2020 menjadi kluster 
baru Covid-19 dan penyumbang terbesar penambahan kasus Covid di 
Indonesia. Masukan dari kekuatan sipil yang direpresentasikan oleh 
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Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pengunduran Pilkada 
pun tak digubris oleh pemerintah. Temuan riset PolGov UGM (2020) 
yang menunjukkan berbagai opini masyarakat yang muncul di media 
sosial seolah tak dijadikan dasar pemerintah dalam proses pengambilan 
keputusan. Akhirnya, Pilkada tetap dijalankan dan sudah terjadi. 

Atas dasar itulah, buku ini bertujuan untuk memotret penyelenggara-
an Pilkada sebagai wujud dari demokrasi lokal di era pandemi yang                    
dilihat dari berbagai perspektif. Apakah Pilkada berjalan secara efektif? 
Kasus-kasus apa saja yang ditemukan pada Pilkada 2020? Apakah 
para pemilih mematuhi protokol kesehatan? Apakah ada perbedaan 
pelanggaran yang terjadi pada Pilkada pandemi dan non pandemi? 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh artikel ini dan juga 
diulas dalam artikel-artikel berikutnya. 

B. MEMAHAMI APA ITU DEMOKRASI

Gelombang demokrasi Dunia Ketiga dimulai pada 1974 ketika rezim 
dikator Portugal berhasil dikudeta oleh para pemimpin militer. Sejak saat 
itulah, sejumlah negara lainnya yang berada di bawah rezim diktator 
ikut berubah menjadi negara demokratis (Huntington, 1991: 3, 6). Dalam 
konteks yang paling sederhana, proses demokratisasi terdiri dari tiga 
tahapan: runtuhnya rezim otoriter, instalasi perangkat sistem demokrasi, 
dan konsolidasi sistem demokrasi (Huntington, 1991: 9-12, 35). Dengan 
penerapan system demokrasi, rakyat memiliki beragam cara untuk 
mengekspresikan kepentingan dan pilihan-pilihan mereka tidak hanya 
mempengaruhi kebijakan tetapi juga mengontrol kekuasaan negara 
secara terus menerus Diamond (1999: 219). Selain itu, sistem demokrasi 
akan melahirkan sejumlah tujuan yang diharapkan, seperti tidak adanya 
rezim tirani, perlindungan hak-hak dasar rakyat dan kebebasan, mem-
perjuangkan keadilan politik, mengampanyekan pembangunan manusia, 
keadilan, serta kesejahteraan (Dahl, 2000: 45).

Konsolidasi demokrasi tidak hanya sekadar membutuhkan 
komitmen bahwa demokrasi adalah betuk terbaik pemernitahan, tetapi 
juga butuh keyakinan bersama di antara para elite politik, organsiasi 
politik, dan masyarakat luas, bahwa demokrasi itu layak untuk dipatuhi 
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dan dipertahankan, bukan sebaliknya (Diamond, 1999: 66). Karena 
itu, Huntington (1984: 214-215) menawarkan sejumlah syarat untuk 
mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pertama, transisi terjadi secara 
bertahap. Kedua, kekerasan dan konflik di antara kekuatan masyararakat 
dapat diminimalisir. Ketiga, tidak adanya ketimpangan secara ekstrim 
di masyarakat dalam hal ekonomi dan pendapatan. Keempat, adanya 
ekonomi berorientasi pasar. Kelima, pluralisme sosial yang tinggi. 
Keenam, berkembangnya budaya toleran. 

Karena itu, karakteristik dari demokrasi yang tidak terkonsolidasi 
adalah lemahnya lembaga-lembaga demokrasi, dominannya nilai-
nilainya patrimonialisme dalam hubungan bermasyarakat, penegakan 
hukum yang buruk, tidak adanya pembagian kekuasaan, penggunaan 
cara-cara kekerasan dalam kompetensi politik, dan instrumentalisasi 
sentimen keagamaan oleh para pemimpin politik (Hadiwinata & Schuck, 
2007: 12-15). Karena itu, konsekuensi dari proses transisi demokrasi tidak 
hanya apa yang disebut sebagai “embedded democracy” (makna secara 
bahasa adalah demokrasi yang tertempel, istilah lain dari kata konsolidasi 
demokrasi), tetapi juga bisa saja menjadi “declining democracy” yang 
terdiri dari disintegrasi dan kembalinya rezim otoriter atau stagnasi 
demokrasi yang bernama “defective democracy”. 

Konsep “embedded democracy” dapat tercermin ke dalam lima indikator. 
Pertama, adanya pelaksanaan pemilu yang dicirikan dengan adanya 
pemilu yang adil dan bebas, pejabat yang terpilih, hak pilih inklusif, 
dan hak untuk mencalonkan. Kedua, kebebasan politik yang ditandai 
dengan kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Ketiga, kebebasan 
sipil di mana negara dan sektor swasta harus melindungi kebebasan 
individual dari pelanggaran HAM dan menjamin keadilan sebelum 
hukum. Keempat, distribusi kekuasaan dan akuntabilitas horizontal yang 
dapat terlihat pada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Kelima, kekuasaan yang efektif untuk mengelola negara, di 
mana pejabat yang terpilih mempunyai kemampuan untuk mengelola 
pemerintah secara efektif. Indikator satu dan dua menunjukkan dimensi 
legitimasi dan kontrol vertikal. Indikator tiga dan empat menunjukkan 
dimensi konstitusionalisme liberal dan aturan hukum. Sementara itu, 
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indicator kelima merupakan dimensi kontrol agenda yang efektif. Secara 
internal, kemandirian masing-masing indikator dapat menyelamatkan 
keberadaan normatif dan fungsinya. Secara eksternal, indikator-indikator 
tersebut harus ditumbuhkembangkan dalam situasi demokrasi yang 
memungkinkan serta melindungi dari potensi luar yang merusak situasi 
tersebut. Jika salah satu indikator tersebut rusak, maka negara dapat 
mengarah pada situasi “defective democracy”. Karena itu, ada beberapa 
faktor yang menyebabkan situasi “defective democracy” dapat terjadi: model 
dan level modernisasi, tren ekonomi, modal sosial dan masyarakat sipil, 
pembangunan negara-bangsa, tipe rezim terdahulu yang otoriter, cara-
cara proses transisi, lembaga-lembaga politik, dan konteks internasional 
(Merkel, 2004; 2007; Merkel & Croissant, 2004).1 

Melihat prospek gelombang ketiga demokratisasi di dunia saat ini, 
Merkel & Croissant (2004: 207) berargumen, bahwa meskipun hampir 
seratus negara telah merubah sistem negara mereka dari otoriter ke 
demokrasi elektoral, mayoritas dari mereka tidak terkonsolidasi seperti 
konsep demokrasi liberal yang didasarkan pada aturan hukum. Pada 
awal-awal dari abad ke-21, prospek transisi demokrasi tersebut tidak 
begitu cemerlang karena banyak negara-negara demokrasi baru yang 
pada akhirnya mengarah pada bentuk “defective democracy”. Karena itu, 
Merkel & Croissant (2004: 207-211) menawarkan tiga skenario demokrasi 
yang mungkin bisa terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Pertama, 
regression scenario (skenario mundur) yang berada dalam lingkaran krisis 
politik. Hal ini ditandai dengan rusaknya beberapa indikator embedded 
democracy seperti yang terjadi di Belarus, Rusia, dan Chechnya. Kedua, 
stability scenario di mana kita tidak dapat berharap pada demokrasi yang 
terkonsolidasi secara baik dalam waktu dekat tetapi situasi demokrasinya 
tidak juga kembali pada skenario pertama (skenario mundur). Hal ini 
dapat terlihat pada Filipina, Thailand, Ukraina, Rusia (kasus perbatasan), 
dan mayoritas negara-negara Amerika Tengah. Ketiga, progression 
scenario. Ini merupakan skenario terbaik di mana pengalaman Slovakia 

1	Konsep	 “embedded	 democracy”	 dikembangkan	 dalam	 riset	 project	 “Defective	
Democracies”, didanai oleh German Science Foundation	(DFG)	dengan	ketua	tim	Wolfgang	
Merkel (Heidelberg/Berlin), Hans-Jürgen Puhle (Frankfurt am Main), Aurel Croissant 
(Heidelberg), dan Peter Thiery (Heidelberg).
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dapat dijadikan contoh sebagai negara yang berhasil bertransformasi dari 
negara “defective democracy” menjadi negara dengan demokrasi yang 
terkonsolidasi. Contoh lain dari skenario ketiga dapat dilihat di Taiwan 
dan Cili. Kita tidak tahu apa yang terjadi di negara-negara “Third Wave”. 

Di negara-negara berkembang, kualitas demokrasi tergantung 
pada kinerja kembaga-lembaga penting beserta prosedurnya dalam 
mewujudkan hal-hal tersebut: hak memilih generasi muda; pemilu 
yang bebas, adil, kompetitif, dan periodik; lebih dari satu partai politik; 
sumber informasi yang beragam; kebebasan politik dan sipil; kedaulatan 
rakyat berupa kontrol terhadap kebijakan publik dan kinerja para 
pejabat; keadilan politik (HAM dan kekuasaan) serta standard dari tata 
Kelola pemerintahan seperti transparansi, legalitas, dan aturan yang 
bertanggungjawab (Diamond & Morlino, 2004: 21). Kedourie (1994: 12-
14) menunjukkan demokrasi Dunia Ketiga dapat dicirikan oleh oriental 
despotism yang artinya, bahwa negara lebih kuat dari rakyat seperti yang 
terjadi di Cina, India, dan Kerajaan Ottoman sekitar Abad ke-19. 

C. DEMOKRASI DAN AGENDA DEMOKRATISASI DI INDONESIA 

Sejarah proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dapat 
dilihat sejak era demokrasi parlementer yang terjadi antara tahun 1949-
1957 (Feith, 1962: xi). Setelah itu, proses demokratisasi dibungkam oleh 
rezim Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno (1958-1966) dan Orde 
Baru di bawah kekuasaan Soeharto (1966-1998) dengan dalih stabilitas 
nasional. Proses demokratisasi di Indonesia meledak pada 1998 dengan 
ditandai tumbangya Soeharto dari kursi kekuasaannya sebagai hasil dari 
proses Gerakan reformasi yang dipimpin oleh figur-figur kekuatan sipil 
seperti Amien Rais (Muhammadiyah), Megawati Soekarnoputri (PDI 
Perjuangan), Nurcholish Madjid (cendikiawan Muslim) serta sejumlah 
gerakan mahasiswa dan pemuda lainnya. 

Jatuhnya rezim otoriter tersebut, menurut Schuck (2007: 158), 
disebabkan oleh tiga hal. Pertama, tingginya nepotisme Soeharto                       
dan kroni-kroninya. Kedua, besarnya ketidakpuasan rakyat terhadap 
kepemimpinan Soeharto yang dipimpin oleh berbagai kekuatan, baik 
kalangan nasionalis maupun Islamis, dengan target melengserkan 
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Soeharto. Ketiga, sejumlah elite Golkar mendukung gerakan reformasi 
yang muncul dari akar rumput. Jika elite-elite Golkar tidak mendukung 
reformasi tersebut, itu sama saja bunuh diri politik bagi mereka jika 
mereka tetap menginginkan Soeharto berkuasa. 

Perkembangan demokrasi Indonesia saat ini, jika diukur dengan 
teori Schumpeter (2008) yang menyatakan, bahwa standard demokrasi 
adalah “free competition for a free vote” dan kriteria Dahl (1972) terkait 
dengan kontestasi dan keterbukaan, maka demokrasi Indonesia sudah 
melampauinya, dan tentu juga sudah melampaui dua tahap dari 
teori tahapan demokrasi milik Huntington (1991). Namun demikian, 
Hadiwinata & Schuck (2007: 18-19) mengatakan, bahwa Indonesia ini 
terombang-ambing di antara ketidakpastian “defective democracy” dan 
“consolidated democracy”. Sejumlah perkembangan menunjukkan tanda 
positif konsolidasi, tetapi indikator lainnya juga menggambarkan 
kemunduran demokrasi. Karena itu, Indonesia masih membutuhkan 
energi besar untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan untuk 
meyakinkan rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan Winston 
Churchill, bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari pemerintahan 
karena bentuk lainnya adalah lebih buruk dari demokrasi. 

Mayoritas ilmuwan setuju, bahwa meskipun banyak perkembangan 
positif dari demokratisasi di Indonesia, sejumlah kekurangan terjadi 
di lima hal: masyarakat sipil, masyarakat politik, aturan hukum, 
kinerja birokrasi negara, masyarakat ekonomi, dan sejenisnya. Adapun 
perkembangan positif demokrasi Indonesia dapat terlihat pada tanda-
tanda berikut ini. Pertama, munculnya berbagai partai politik dengan 
karakteristik yang beragam. Kedua, penyelenggaraan pemilu yang bebas 
dan adil. Ketiga, terjadi amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 
Keempat, mendukung perempuan untuk terlibat dalam ruang public. 
Kelima, menghilangkan peran milter-polisi di parlemen dan control 
negara terahdap organisasi masyarakat. Keenam, kebebasan berserikat 
dan pers. Ketujuh, pembagian kekuasaan ke dalam trias politica: eksekutif, 
legislatif, yudikatif. Di samping perkembangan positif tersebut, tetap ada 
sejumlah kekurangan dari demokratisasi di Indonesia yang ditandai oleh 
sejumlah hal. Pertama, kekurangan kebutuhan dasar manusia di banyak 
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daerah. Kedua, korupsi dan suap yang merajalela di kalangan pejabat 
negara serta lemahnya pemerintah dalam menghukum para pejabat yang 
korup tersebut. Ketiga, ikatan patrimonial dan nepotsime yang masih kuat 
di lembaga-lembaga demorkasi Indonesia. Keempat, lemahnya toleransi 
masyarakat dalam hal agama dan suku. Kelima, ekonomi yang masih 
relatif stagnan. Keenam, lemahnya dukungan HAM untuk kelompok 
marjinal yang menindikasikan, bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul 
ke atas. Ketujuh, munculnya gerakan agama yang bersifat ekstrim-radikal, 
gerakan separatis, dan tindakan-tindakan teroris (Abuza, 2007: 35; Bünte 
& Ufen, 2009: 22-23; Ufen, 2009: 153; Aspinall, 2010: 103-123; Hilmy, 2010: 
65; Liddle & Mujani, 2013: 25-50). 

Maka dari itu, Magnis-Suseno (2013: pp.30-35) menyatakan, 
bahwa demokrasi Indonesia bisa sukses jika ia melaksanakan sejumlah 
komitmen, di antaranya menyelamatkan hak asasi manusia, aturan 
hukum, pluralisme dan kebebasan beragama, keadilan sosial, dan 
penjagaan terahdap stabilitas kekuatan nasional dan daerah. Karena 
itulah, demokrasi di Indonesia masih menghadapi lima tantangan: anti-
pluralisme, perjuangan melawan pelaku pelanggaran HAM, gerakan 
separatis daerah, ketidakadilan sosial, dan korupsi yang merajalela. 
Atas dasar itulah, Merkel (2007: 46-47) memberikan label pada Indonesia              
sebagai “domain democracy” yang mengindikasikan, bahwa kekuatan 
hak veto seperti militer, pengusaha, tuan tanah, atau perusahaan 
multinasional mengambil porsi lebih dominan dalam mengelola republik 
ini dibanding para pejabat yang resmi terpilih. Mietzner (2009: 124-146) 
mengategorikan Indonesia sebagai “low-quality democracies”. Sementara 
itu, Winters (2013: 11-33) memprediksi buramnya prospek konsolidasi 
demokrasi Indonesia karena semakin besarnya kekuatan kelompok 
oligarki dan semakin melemahnya para pejabat yang terpilih dalam 
banyak aspek politik. 

Namun demikian, sejumlah ilmuwan lain tetap optimis melihat 
demokrasi dan demokratisasi di Indonesia karena kalangan sipil                       
Islam di Indonesia masih mendukung budaya demokrasi dan pluralitas. 
Hefner (2000: xviii, 221; 2009 a: 27-28; 2009b: 281-298) termasuk ilmuwan 
yang yakin, bahwa Indonesia masih memiliki peran signifikan dalam 
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hal mewujudkan kewarganegaraan yang demokratis, moralitas sipil, 
dan partisipasi yang plural, meskipun sejumlah masyarakat yang 
tidak beradab juga masih ada di dalamnya. Sama halnya dengan 
Mujani (2003: ii-iii, 334-350) dalam temuan disertasi doktornya yang 
menyatakan, bahwa Islam dan Muslim tidak memiliki indikasi negatif 
terhadap nilai-nilai demokrasi. Hampir semua nilai-nilai Islam memiliki 
hubungan positif terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti keterlibatan 
kewarganegaraan, keterlibatan politik, dan partisipasi politik. Karena 
itu, Mujani yakin, bahwa Islam mendorong Muslim untuk aktif dalam 
politik dan hal ini sesuai dengan sistem demokrasi. Karena itu, Diamond 
(2010: 46) menyatakan, bahwa Indonesia antara 1998-2009 adalah negara 
demokratis yang kuat, stabil, dan legitimate. Aspinall (2013: 126-146) 
juga membuktikan kuatnya demokrasi Indonesia dengan adanya proses 
politik akomodasi etnis dan keberagaman daerah yang menjadi sumber 
perpecahan seperti yang ada pada kasus Aceh, Timor Leste, dan Papua. 
Karena itu, Mietzner (2014b: 435-449) menyatakan, bahwa demokrasi 
Indonesia lebih sukses jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di 
Mesir.

Tabel 1. Perkembangan Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia, 1998-2020
Tahun Status Rating Kebebasan Sipil Hak	Politik
1998 Semi-Demokratis 5 4 6
1999 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2000 Tidak ada data
2001 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2002 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2003 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2004 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2005 Semi-Demokratis 3.5 4 3
2006 Demokratis 2.5 3 2
2007 Demokratis 2.5 3 2
2008 Demokratis 2.5 3 2
2009 Demokratis 2.5 3 2
2010 Demokratis 2.5 3 2
2011 Demokratis 2.5 3 2
2012 Demokratis 2.5 3 2
2013 Demokratis 2.5 3 2
2014 Semi-Demokratis 3 4 2
2015 Semi-Demokratis 3 4 2
2016 Semi-Demokratis 3 4 2
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2017 Semi-Demokratis 3 4 2
2018 Semi-Demokratis 3 4 2
2019 Semi-Demokratis 3 4 2
2020 Semi-Demokratis 3 4 2

Catatan: Peringkat 1 untuk paling demokratis, peringkat 7 
untuk paling tidak demokratis. Sumber: Freedom House (1999 2020).

Sejumlah lembaga independen internasional memberikan catatan  
kritis terhadap perjalanan negara-negara demokratis di dunia. Berdasar-
kan data yang disajikan pada Tabel 1, Freedom House mengategorisasi-
kan Indonesia sebagai negara demokratis antara tahun 2006 dan 2013, 
bahkan menjadi negara demokrasi yang paling terkonsolidasi di Asia 
Tenggara pada rentang waktu antara 2006 dan 2015 serta menjadi negara 
Muslim paling demokratis dibanding negara-negara Muslim lainnya. 
Namun sejak 2014 hingga 2020, Indonesia tidak lagi menjadi negara full 
demokratis tetapi turun derajat menjadi negara semi-demokratis dengan 
semakin buruknya pada indikator kebebasan sipil. Ini menunjukkan, 
bahwa kepemimpinan militer yang disimbolkan pada sosok SBY jauh 
lebih demokratis jika dibandingan dengan kepemimpinan sipil yang 
disimbolkan pada sosok Jokowi. 

Gambaran demokrasi Indonesia yang disajikan oleh Freedom                          
House juga didukung kuat oleh rilis indeks demokrasi the Economist 
Intelligence Unit (EIU) yang mencatat, bahwa demokrasi Indonesia 
sejak 2007 hingga 2020 berada pada klasifikasi “flawed democracy”, yaitu 
negara tersebut sudah menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil 
tetapi sejumlah masalah masih ditemui seperti pelanggaran kebebasan 
media, buruknya tata kelola pemerintahan, budaya politik yang lemah, 
dan partisipasi yang rendah. Dalam bahasa yang sederhana berdasar-
kan pada ulasan di atas, artikel ini memberikan label pada demokrasi 
Indonesia adalah “Demokrasi Poco-Poco”, yaitu demokrasi maju-mundur 
seperti gerakan pada nyanyian lagu Poco-Poco asal Maluku. Demokrasi 
model ini tidak mengarah pada kemajuan yang positif tetapi juga tidak 
kembali secara total pada situasi otoriter. Dalam konteks teori Merkel & 
Croissant (2004), “Demokrasi Poco-Poco” Indonesia berada pada skenario 
stabilitas (stability scenario). Situasi demikian membutuhkan energi super 



11

besar (double energy), satu energi untuk menjaga agar tidak mundur ke 
belakang dan satu energi sisanya untuk bergerak melaju ke depan meski 
harus tergopoh-gopoh. 

D. PILKADA PANDEMI DAN DEMOKRASI LOKAL: CATATAN KRITIS 

Demokrasi lokal merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan 
pemerintahan yang terbaik agar mampu menyentuh aspirasi dan 
kepentingan masyarakat langsung di level paling bawah. Karena 
itu, untuk memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang 
perlu mendapatkan perhatian: partisipasi masyarakat, adanya proses 
musyawarah, perlunya pendidikan politik, pemerintah yang baik dan 
kesejahteraan sosial (Sisk dalam Al-Hamdi, 2012). Pilkada setidaknya 
mampu menjadi ruang untuk mewujudkan empat hal tersebut, mulai 
dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, adanya 
proses musyawarah di level paling bawah di antara sesama masyarakat 
untuk menentukan siapa pemimpin terbaik mereka, Pilkada dijadikan 
sebagai sekolah pendidikan politik sehingga menghasilkan pemimpin 
yang peduli pada kesejahteraan rakyat. 

Pilkada 2020 merupakan Pilkada Serentak keempat setelah 2015,               
2017, dan 2018. Adapun perbedaan Pilkada Serentak 2020 dengan tiga 
Pilkada Serentak sebelumnya adalah, bahwa jika Pilkada serentak 
sebelumnya terjadi pada situasi normal sehingga hanya menerapkan 
regulasi normal, sedangkan Pilkada Serentak 2020 selain mengerapkan 
regulasi normal, juga menerapkan standard regulasi protokol kesehatan 
karena terjadi pada situasi pandemi non alam, yaitu meluasnya virus 
Covid-19 hampir di seluruh lapisan planet bumi ini. Pada tahun 2020, 
Pilkada Serentak diselenggarakan di 270 daerah (provinsi dan kabupaten/
kota) yang terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot. Jumlah 
ini tidaklah sedikit mengingat Pilkada terjadi merata hampir di semua 
kawasan Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Persebaran Lokasi Penyelenggaraan Pilkada                           
Serentak Tahun 2020

Artikel ini memberikan sejumlah catatan penting terhadap 
penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan penyajian sejumlah fakta di 
lapangan di mana telah ditemukannya banyak pelanggaran protokol 
kesehatan sehingga berdampak pada banyak kasus Covid-19 yang terjadi 
di berbagai daerah. Di Jawah Tengah, terjadi pelanggaran protokol 
kesehatan yang dilakukan oleh salah satu pejabat dengan mengadakan 
pentas dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, pada 23                                    
September 2020 saat malam hari (Halim, 2020). Pelanggaran protokol 
kesehatan juga dilakukan oleh para calon kepala daerah di berbagai 
kawasan termasuk salah satunya adalah putra Presiden Jokowi, yaitu 
Gibran Rakabuming Raka (calon walikota Solo). 

Dalam hal kasus Covid klaster Pilkada, temuan di berbagai daerah 
juga membuktikan kenyataan, bahwa Pilkada menjadi bukti kasus Covid 
klaster Pilkada. Di Jawa Tengah, sebanyak kurang lebih 800 petugas KPPS 
ditetapkan positif Covid-19 setelah menjalani tes usab (swab test) dengan 
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kasus tertinggi di Kabupaten Wonosobo beberapa hari menjelang hari H 
pencoblosan (Farasonalia, 2020). Di Kalimantan Timur, ada 25 staf KPU 
Kota Samarinda yang juga terconfirmasi positif Covid-19 (Kaltim Today, 
2020). Di Sumatera Barat, tiga ribuan petugas KPPS terkonfirmasi reaktif, 
16 di antaranya dinyatakan positif Covid (Republika, 02 Desember 2020). 
Begitu juga dengan meninggalnya ketua KPU Tangerang Selatan, Banten, 
akibat terkonfirmasi positif Covid setelah hari H pencoblosan sehingga 
membuat kantor KPU tersebut ditutup untuk beberapa waktu kemudian 
setelahnya (Mashabi, 2020). 

Jauh sebelum hari H pencoblosan, kurang lebih 70-an Cakada 
juga terkonfirmasi positif Covid, banyak yang meninggal di antaranya, 
termasuk juga sejumlah kepala daerah yang meninggal dunia akibat 
Covid (Ruqoyah & Sadat, 2020). Terkonfirmasi positif Covid yang dialami 
oleh ketua dan anggota KPU RI, Arief Budiman dan Pramono Ubaid 
Tantowi, juga semakin menjadi simbol kuat bahwa Pilkada 2020 memang 
menjadi klaster kasus Covid. Hal ini diperkuat lagi oleh data yang dirilis 
oleh Bawaslu RI yang menyatakan, bahwa KPPS yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 dan masih tetap hadir ke TPS pada hari H pencoblosan 
di berbagai daerah terjadi di 1.172 TPS (CNN Indonesia, 2020). Sementara                 
itu, ada 1.454 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak 
menyediakan fasilitas cuci tangan (Aditya, 2020). 

Gambar 2. Dugaan Pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020 (per Tahapan)

Sumber: Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI 
(2021). 
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Selain ditemukannya kasus pelanggaran protokol kesehatan dan 
besarnya jumlah yang terkonfirmasi positif Covid, laporan yang dirilis 
oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu 
RI (2021) menunjukkan banyaknya dugaan pelanggaran pada Pilkada 
Serentak 2020. Pelanggaran tersebut terdiri dari 1.476 pelanggaran 
administrasi, 283 pelanggaran kode etik, 175 pelanggaran pidana, dan 
1.556 pelanggaran hukum lainnya. Gambar 2 menjelaskan, bahwa dugaan 
pelanggaran tertinggi selama tahapan Pilkada Serentak 2020 terjadi pada 
tahapan pelaksanaan kampanye. Dalam hal ini, temuan pelanggaran 
terlihat paling banyak dibandingkan aspek pelanggaran lainnya.

Gambar 3. Sepuluh Tren Pelanggaran Administrasi pada Pilkada Serentak 2020

Sumber: Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI (2021). 

Jika tren pelanggaran Pilkada Serentak 2020 dilihat per kelompok 
pelanggaran, dalam hal pelanggaran administrasi, pelanggaran 
pemasangan spanduk/baliho Paslon yang tidak sesuai dengan ketentuan 
APK berada pada pada kasus tertinggi. Banyaknya pola model 
pelanggaran seperti ini juga dijumpai pada saat Pemilu 2019. Menarik 
dicermati juga, bahwa pelanggaran kegiatan kampanye tatap muka 
Paslon yang melanggar protokol kesehatan berada pasa posisi empat. 
Ini artinya, bahwa calon pemimpin daerah saja tidak taat pada protokol 
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kesehatan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Jika para 
calon pemimpin saja tidak mengindahkan atau mentaati aturan yang 
sudah berlaku, apalagi masyarakat umum yang tentunya mereka lebih 
tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan. 

Gambar 4. Sepuluh Tren Pelanggaran Kode Etik pada Pilkada Serentak 2020

Sumber: Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI (2021). 

Gambar 4 menunjukkan, bahwa kasus tertinggi dalam hal pelanggaran 
kode etik adalah berupa pelanggaran Panwascam terhadap kode etik 
dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Jika dilihat dari 10 tren 
pelanggaran kode etik seperti pada Gambar 4, mayoritas pelanggaran 
dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di berbagai level struktur. 
Hal ini menandakan, perlunya evaluasi serius terhadap kinerja para 
penyelenggara Pemilu terutama mereka yang bertugas secara langsung 
di lapangan baik di tingkat TPS, desa hingga kecamatan. Ketentuan dan 
proses rekuritmen menjadi hal penting yang harus dievaluasi karena itu 
merupakan pintu masuk profesionalitas para penyelenggara Pemilu. 
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Gambar 5. Sepuluh Tren Pelanggaran Hukum Lain pada Pilkada Serentak 2020

Sumber: Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI (2021). 

Gambar 5 secara nyata menjelaskan kepada kita tentang buruknya 
perilaku ASN di dalam setiap momentum demokrasi, apakah itu Pemilu 
maupun Pilkada. Hampir mayoritas pelanggaran hukum lain adalah 
berupa ketidaknetralan ASN dan arapat desa selama proses Pilkada 
Serentak 2020. Pemberian dukungan ASN melalui media sosial terhadap 
para calon kepala daerah menjadi kasus terbanyak dibandingkan kasus 
lain meskipun mayoritas kasus tetap menunjukkan ketidaknetralan ASN. 
Ini perlu upaya besar untuk mengevaluasi sekaligus mereformasi perilaku 
para ASN yang beragam posisinya di pemerintahan untuk tidak terlibat 
dalam politik praktis serta tetap menjalankan fungsi utama mereka 
sebagai abdi dalem negara dalam melayani tugas-tugas pelayanan publik. 
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Gambar 6. Data Pelanggaran Per Provinsi pada Pilkada Serentak 2020 

Sumber: Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI (2021). 

Jika model pelanggaran diklasifikasikan per provinsi, maka temuan 
terbanyak terjadi di Jawa Timur (442 temuan), laporan terbanyak ada di 
Sulawesi Selatan (144 laporan), pelanggaran administrasi terbanyak di 
Jawa Timur (356 kasus), pelanggaran kode etik terbanyak di Sulawesi 
Selatan (25 kasus), pelanggaran pidana terbanyak di Sulawesi Selatan (21 
kasus), dan pelanggaran hukuman lainnya terbanyak di Maluku Utara 
(178 kasus). Data tersebut secara umum menggambarkan, bahwa semakin 
luas area sebuah provinsi, probabilitas pelanggaran semakin besar seperti 
yang terjadi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang selalu memiliki 
pelanggaran banyak dibandingkan provinsi lainnya. 
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Data pelanggaran yang diklasifikasikan baik secara model kasus 
maupun provinsi sebagaimana disajikan pada Gambar 2 hingga                     
Gambar 6 menunjukkan, bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 
2020 tidak bisa diberikan predikat baik apalagi predikat berhasil. 
Demokrasi lokal yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi tersebut 
telah meninggalkan beragam catatan kritis yang harus dievaluasi secara 
komprehensif karena fakta dan data menunjukkan, bahwa demokrasi 
yang telah terjadi pada 09 Desember 2020 beserta tahapan-tahapan 
sebelumnya hanya menunjukkan eksistensi demokrasi Indonesia sebagai 
praktik demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Karena itu, 
label “Demokrasi Poco-Poco” seperti yang telah diuraikan di atas pada 
artikel ini masih tetap relevan untuk menggambarkan situasi demokrasi 
lokal yang terjadi pada 2020. 

Namun demikian, Menkopolhukam Mahfud MD, dengan yakin 
mengklaim tidak ada klaster Covid di Pilkada Serentak 2020 (Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, 2020). Begitu juga dengan wakil ketua 
DPR RI, Aziz Syamsuddin, yang mengatakan, bahwa Pilkada Serentak 
2020 bisa menjadi contoh bagi dunia (Maharani, 2020). Pernyataan 
Menkopolhukam dan wakil ketua DPR RI tersebut justru menimbulkan 
pertanyaan: Apakah mereka tidak menghiraukan fakta-fakta tersebut? 
Atau, mereka menganggap kasus-kasus di atas kurang menjadi bukti, 
bahwa Pilkada 2020 memang menjadi kluster Covid? Dalam sebuah 
diskusi virtual bertajuk “Refleksi Akhir Tahun” pada 15 Desember 2020 
yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMY di mana 
penulis berada dalam satu sesi dengan Mahfudz MD, profesor tata negara 
tersebut mengatakan, bahwa jumlah kasus Covid yang telah dipaparkan 
oleh para pembicara adalah benar tetapi itu tidak menjadi dasar dalam 
pengambilan keputusan bahwa Pilkada menjadi kluster Covid. Mahfud 
menegaskan, bahwa kasus-kasus tersebut jumlahnya hanya sedikit 
dibandingkan dengan jumlah secara keseluruhan nasional. Ini artinya, 
pemerintah seakan tidak menghiraukan jumlah nyawa warga negaranya. 
Meskipun prosentase dalam jumlah kecil, tetapi jika prosentasenya dari 
jumlah ratusan juta nyawa, satu nyawa tetaplah berharga.



19

E. KESIMPULAN

Dari data dan uraian di atas, artikel ini menegaskan ulang sekaligus 
menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan pada bagian awal dari 
artikel ini, bahwa Pilkada Serentak 2020 jelas tidak berjalan secara efektif 
karena banyaknya beragam pelanggaran termasuk pelanggaran protokol 
kesehatan maupun banyaknya pihak yang terkonfirmasi positif Covid. 
Bukti-bukti pelanggaran tersebut telah disajikan di atas terutama data 
yang telah dirilis oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 
Bawaslu RI (2021). Apakah para pemilih mematuhi protokol kesehatan? 
Jangankan pemilih, para calon pemimpinnya saja banyak yang melanggar 
protokol kesehatan. Karena itu, perbedaan pelanggaran yang terjadi pada 
Pilkada era pandemi jauh lebih banyak dibandingkan denga Pilkada 
era non pandemi karena selain kasus yang sering terjadi pada era non-
pandemi, kasus pelanggaran prokes banyak terjadi di berbagai daerah. 

Pilkada Serentak 2020 hanya menjadi pelengkap cerita, bahwa 
demokrasi Indonesia hanyalah mengulang cerita demokrasi prosedural 
tanpa substasi yang menghasilkan para pemimpin terbaik. Selain 
banyaknya pelanggaran seperti yang telah diuraikan di atas, ditemukannya 
sejumlah Pilkada dengan calon tunggal maupun gerakan pendukung 
Kota Kosong menjadi bukti, bahwa demokrasi kita memang “Demokrasi 
Poco-Poco” alias demokrasi maju mundur. Belum lagi putra dan menantu 
Presiden Jokowi yang terlibat menjadi calon walikota Solo dan Medan 
semakin memperkuat fenomena munculnya politik kekerabatan yang 
tidak baik dalam iklim demokrasi substansial. Karena itu, penyelenggaran 
Pilkada Serentak 2020 harus ditataulang pengelolaannya agar menjadi 
bahan referensi pada pelaksanaan Pilkada Serentak berikutnya. 
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