
Pemilu 
SUDAH banyak orang pandai berbin

cang soal teknis maupun sistem pemilih
an umum (pemilu). Maka izinkan kini sa
ya bicara sedikit yang lain. Buat apa pe
milu diadakan? Bukan soal bagaimana se
baiknya kegiatan itu diatur, dipersiap
kan, diselenggarakan, dan diawasi. 

Intisari sebuah pemilu adalah persoal
an serah terima pengakuan. Di satu pihak, 
pemilu merupakan upaya kaum berkuasa 
untuk mendapatkan pengakuan bagi ke
dudukannya yang empuk. Orang-orang 
hebat tidak dapat memerintah masyara

kat semata-mata karena kuat. Entah kuat secara jinansial, militer, 
teknologi atau keturunan. Tanpa legitimasi modern, sebuah peme
rintahan tak berbeda dari penjajahan, perbudakan, atau penyan
deraan. 

Legitimasi yang dibutuhkan penguasa itu tidak dapat dibikin di 
kamar sendiri. Atau dipesan dari luar negeri. Pemilu merupakan se
buah pengakuan rakyat merupakan satu-satunya sumber utama le
gitimasi bagi sebuah pemerintahan. Istilah "pemberi suara" tidak 
cukup menggambarkan hebat dan seriusnya kedudukan mereka 
yang sehari-hari menjadi WTS, TKW; pencopet, tukang loak, make
lar, gali, atau pengasong. 

*** 
DI beberapa negara ada pemerintahan yang sangat kuat. Pemilu 

diadakan berkali-kali, pemerintahan itu sama sekali bergeming di 
istana. Oposisi tidak pernah ada, atau tidak benar-benar ada. De
ngan mata terpejam pun partai yang berkuasa dapat selalu meme
nangkan mayoritas perolehan suara. 

Dalam situasi seperti itu, pemilu tidak lagi merupakan adu ke
kuatan politik antarsejumlah kontestan. Tidak ada keasyikan 
bertaruh tentang siapa yang akan menjadi pemenang, seperti hal
nya suasana menjelang pertarungan tinju atau sepak bola. Peme
nangnya sudah dapat dipastikan jauh-jauh hari sebelum tanggal 
pemungutan suara. 

Dalam situasi seperti itu wajar jika orang bertanya: perlukah 
pemilu diadakan? Buat apa? Betapa besar biaya, tenaga, dan wak
tu dibelanjakan untuk menyelenggarakan acara itu! 

Dalam situasi semacam itu, pemilu tampak mubazir. Kalau mau, 

dengan mudah pemerintah yang sedang berkuasa dapat memper
main-mainkan musuhnya. Kalau mau, dengan mudah pemerintah 
bertindak curang. Tetapi buat apa? Tanpa semua itu pun mereka 
akan menang. 

Keliru jika ada yang beranggapan semua pemerintah yang sangat 
kuat akan senang menyelenggarakan pemilu, karena selalu me
nang. Atau dengan seenak hati mereka bertindak curang. Kalau sa
ja boleh memilih, pemerintah yang paling otoriter akan lebih suka 
meniadakan pemilu ketimbang berkali-kali menang dalam pemilu 
atau mencurangi pemilu. Pemilu menjadi basa-basi yang terlalu 
bertele-tele. 

Ternyata pada masa ini di kebanyakan negara dengan situasi 
seperti di atas, pemerintah yang maha kuat sekali pun masih melak
sanakan pemilu. Mengapa? 

Mengapa mereka tidak menawarkan usulan kepada masyarakat: 
bagaimana kalau pemilu tahun ini dibatalkan saja, toh kami akan 
menang? 

Semua pertanyaan di atas terlalu rasional, realistis dan pragma
tis. Untunglah ada norma politika modern secara mutlak memper
syaratkan diadakannya pemilu. Norma itu memberikan hak dan 
kedaulatan berpolitik tertinggi kepada rakyat jelata secara semes
tao Bukan kepada rezim yang sedang berkuasa. 

*** 
PEMILU seharusnya merupakan sebuah ritual politik di mana 

pemerintah yang pernah bertugas mengakhiri masa tugasnya. Di 
situ mereka datang menyembah rakyat sang pemilik kedaulatan 
negeri, majikan, dan atasan pemberi tugas. Pemerintah mengemba
likan mandat yang pernah dipinjamkan rakyat. Pemilu merupakan 
acara di mana rakyat melakukan litsus, menghakimi, dan mem
berikan petunjuk lanjutan. 

Dengan mengingat esensi norma politik yang paling mendasar 
ini, tampak betapa absurd sejumlah kejadian, pengamatan atau be
rita yang santer belakangan ini. Misalnya nasib rakyat yang dilit
sus, bukannya melitsus. Ada batasan bagi rakyat untuk berpolitik 
praktis, padahal rakyat adalah sumber utama pemberi kewenangan 
bagi yang lain jika ingin berpolitik. 

Yang tak kalah absurd adanya pejabat yang merasa berwenang 
mengakui kontestan mana di kalangan rakyat yang berhak atau 
tidak berhak ikut dalam pemilu. Tidak terbalik? Siapa yang berhak 
memberikan pengakuan kepada siapa? Ada wakil rakyat diajukan 
ke pengadilan karena dianggap menghina pejabat yang dipinjami 
mandat oleh rakyat, dan bukan sebaliknya. 

Dalam situasi seperti itu, seakan-akan rakyat adalah tamu haram 
yang menumpang di negeri ini. Mirip situasi kerajaan di zaman-za
man sebelum berdirinya republik. Di sana pemilu tidak perlu di
adakan, betapa pun bersih, jujur dan adilnya! *** 
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