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Salah satu hasil dari era reformasi adalah terwujudnya kebebasan berserikat.

Di lapangan politik hal itu melahirkan banyak partai politik yang berkompetisi

merebut kekuasaan pemerintahan melalui Pemilu. Pemilu pertama di era reformasi,

yaitu Pemilu 1999, telah diikuti oleh 48 parpol. Setelah sempat menurun pada

Pemilu 2004, yang diikuti oleh 24 parpol, jumlah parpol peserta Pemilu kembali

meningkat pada Pemilu 2009 mendatang, yaitu 44 parpol. Dapat dibandingkan

dengan masa Orde Baru yang membatasi dan menentukan peserta Pemilu hanya

terdiri dari PPP, PDI, dan Golkar.

Keberadaan sistem multipartai sesungguhnya beriringan dengan pluralitas

bangsa Indonesia. Hal itu juga terbukti dari banyaknya jumlah parpol sebelum

kemerdekaan dan di awal kemerdekaan sebelum dilakukan penyederhaan secara

paksa oleh Soekarno sebagai bagian dari upaya menegakkan demokrasi terpimpin.

Namun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sistem multipartai yang

tidak terkontrol mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan baik dalam sistem

parlementer, pada masa Presiden Soekarno, maupun sistem presidensiil, di era

reformasi. Hal itulah yang mendasari penyederhanaan partai politik baik di masa

Orde Lama, Orde Baru, maupun era reformasi.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penyederhaan dilakukan melalui

kebijakan negara yang represif dengan ukuran yang secara sepihak ditentukan oleh

pemerintah. Dapat dikatakan bahwa proses penyederhanaan pada dua periode

tersebut dilakukan melalui mekanisme yang bertentangan dengan demokrasi,

apalagi pada masa Orde Baru yang menutup kesempatan pembentukan parpol baru.

Pada era reformasi penyederhanaan dilakukan secara lebih sistemik sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi agar tidak melanggar kebebasan berserikat. Hal itu

dilakukan melalui penentuan syarat pembentukan (political engineering by legal

process), mekanisme verifikasi administrasi dan faktual (political engineering by



administrative process), serta ketentuan electoral treshold atau parliamentary

treshold (political engineering by electoral process).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mengadopsi

ketentuan parliamentary treshold menggantikan ketentuan electoral treshold yang

dianut pada UU Pemilu sebelumnya. Perubahan tersebut mengakibatkan

penyederhanaan yang sudah mulai berhasil dilakukan kembali ke titik awal karena

adanya ketentuan peralihan yang memberikan hak pada semua parpol yang memiliki

kursi di DPR dan putusan MK yang memberikan hak pada semua parpol yang lolos

verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2009.

Eksistensi parpol dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu eksistensi sosiologis,

eksistensi yuridis, dan eksistensi politis. Parpol yang telah eksis secara sosiologis dan

yuridis belum tentu dapat eksis secara politis. Parpol yang tidak eksis dari sisi politis

adalah parpol yang tidak dapat mengikuti Pemilu atau mengikuti Pemilu tetapi tidak

dapat memperoleh 2,5% suara pemilih sah. Inilah parpol yang gagal, karena tidak

berhasil memasuki wilayah yang seharusnya dimasuki sebagai organisasi politik.

Parpol yang gagal otomatis tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana

sosialisasi, komunikasi, rekrutmen, dan pengelola konflik politik.

Pemilu 1999 dan 2004 di samping menghasilkan parpol yang mendapat

dukungan rakyat juga telah membuktikan adanya parpol yang gagal memasuki

percaturan politik karena tidak mampu menempatkan seorangpun wakilnya di DPR.

Pada Pemilu 1999 hanya terdapat 21 parpol yang memperoleh kursi DPR sehingga

terdapat 27 parpol yang gagal. Sedangkan pada Pemilu 2004 terdapat 7 parpol yang

gagal menempatkan wakilnya di DPR. Jumlah parpol yang gagal tersebut akan

semakin besar jika diterapkan ketentuan parliamentary treshold pada Pemilu 2009

mendatang. Di Jerman, parpol-parpol semacam ini disebut sebagai partai serpihan

(splinters party) yang juga dikenai ketentuan electoral treshold sebesar 5%.

Namun, Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu menentukan bahwa parpol peserta Pemilu

sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya. Hal itu berarti terhadap

parpol yang gagal eksis di dunia politik, yaitu gagal memperoleh kursi DPR, tetap

dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Ketentuan ini tidak sejalan dengan keinginan

untuk menciptakan sistem multipartai sederhana karena parpol peserta Pemilu



kemungkinan besar tidak akan berkurang pada Pemilu berikutnya, tetapi akan

semakin bertambah.

Untuk mendukung langkah penyederhaan kepartaian menuju sistem

multipartai sederhana, dapat diterapkan mekanisme pembubaran terhadap parpol

yang gagal tersebut. Organisasi partai politik dibentuk untuk menjembatani antara

rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan organisasi negara dan pemerintahan.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, dukungan pemilih terhadap

partai yang ditransformasikan menjadi jumlah wakil rakyat adalah kekuatan utama

yang harus dimiliki. Tanpa kekuatan itu, partai tidak dapat berperan dalam

pembuatan keputusan-keputusan penting kenegaraan. Partai yang gagal tersebut

hanya dapat berperan di sektor pinggiran seperti halnya kelompok masyarakat lain

yang pendapatnya dapat dilihat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat

(representation in ideas).

Partai yang telah gagal berpolitik tentu sudah layak diakhiri eksistensinya dan

bahkan perlu demi menyederhanakan sistem kepartaian agar mekanisme pembuatan

keputusan dan pelaksanaannya lebih efektif. Yang perlu ditentukan adalah berapa

lama kesempatan yang diberikan kepada parpol untuk membuktikan kemampuannya

memasuki dunia politik, bisa dua atau tiga kali Pemilu. Mekanisme pembubaran ini

juga di anut di beberapa negara seperti di Rumania, Georgia, Moldova, Polandia, dan

Hungaria. Dengan demikian suatu parpol dapat dibubarkan tidak saja karena alasan

pelanggaran konstitusional tetapi juga dengan alasan parpol tersebut telah gagal

menjalankan aktivitas yang semestinya sebagai partai politik.

Terhadap pemikiran mekanisme pembubaran tersebut keberatan yang akan

muncul adalah dihadapkan dengan prinsip kebebasan berserikat. Terhadap

keberatan tersebut dapat dikemukakan pertama, bahwa pada prinsipnya

pembubaran ini adalah memang pembatasan, tetapi pembatasan yang memang

diperlukan dalam tertib masyarakat yang demokratis. Kebebasan berserikat juga

tetap diakui tetapi tidak dalam bentuk badan hukum parpol. Hal itu sesuai dengan

pedoman yang diadopsi Venice Commission yang mengakui pembatasan terhadap

parpol yang gagal, dengan ketentuan tetap diberi hak melanjutkan eksistensi

organisasi yang tunduk pada aturan hukum organisasi biasa, bukan organisasi partai

politik.



Kedua, parpol telah diberi kesempatan untuk berupaya menjalankan aktivitas

politiknya, dan ternyata gagal. Sudah seharusnya parpol mempersiapkan diri untuk

memenangkan Pemilu dengan berbagai perangkat organisasi yang harus ada. Parpol

yang berdiri hanya beberapa saat sebelum tenggat waktu pendaftaran parpol untuk

mengikuti Pemilu, kemudian hilang setelah pelaksanaan Pemilu, tentu niat dan

keseriusannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur politik sangat

diragukan.

Pembubaran parpol yang gagal berpolitik tidak dapat dilakukan oleh

pemerintah, tetapi harus tetap melalui mekanisme peradilan sesuai dengan prinsip

due process of law. Apalagi pembubaran tersebut adalah bentuk pembatasan

terhadap hak kebebasan berserikat. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi

penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang pada prinsipnya dibentuk oleh

parpol yang sedang berkuasa untuk secara sewenang-wenang membubarkan parpol

lain.

Mekanisme penyederhaan kepartaian melalui pembubaran parpol yang telah

terbukti gagal berpolitik dengan sendirinya akan membatasi euforia pembentukan

parpol dan hasrat untuk segera mengikuti Pemilu. Konflik internal parpol juga tidak

mudah berujung pada perpecahan dan pembentukan parpol baru karena harus

melalui seleksi untuk bisa mengikuti Pemilu, serta dapat dibubarkan jika terbukti

gagal. Dengan demikian tokoh yang hendak membentuk parpol harus melewati

penataan organisasi agar benar-benar kuat dan didukung keanggotaan yang cukup

besar terlebih dahulu sebelum memutuskan mengikuti Pemilu. Bukan sebaliknya,

menjadikan Pemilu sebagai satu-satunya momentum untuk meraup suara dengan

sekadar menjual ketokohan atau berharap ada masyarakat yang salah pilih.


