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Salah satu permasalahan yang menjadi polemik dalam perundingan RI-GAM

adalah masalah pembentukan partai lokal di NAD. Masalah berawal dari keberatan

beberapa anggota DPR terhadap pembentukan partai lokal karena dipandang tidak

sesuai dengan bentuk negara kesatuan dan bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Parpol Lokal dan Bentuk Negara
Salah satu argumen yang dikemukakan untuk menolak keberadaan partai lokal

adalah ketidaksesuaiannya dengan bentuk negara kesatuan. Keberadaan parpol lokal

dikhawatirkan akan menjadi sarana perjuangan politik separatisme.

Secara teoritis, tidak ada kaitan antara sistem kepartaian dengan bentuk negara.

Partai lokal memang biasanya terdapat di negara federal karena terkait dengan sejarah

asal-usul kedaulatan di negara bagian. Namun, seperti di Amerika Serikat, partai-partai

di masing-masing negara bagian tidak sepenuhnya bersifat lokal karena pada

umumnya berafiliasi dengan partai nasional. Di sisi lain banyak pula terdapat negara

kesatuan yang memiliki partai lokal seperti di Inggris, khususnya untuk wilayah-wilayah

dengan status khusus seperti Scottish dan Irlandia Utara.

Masalah sistem kepartaian adalah masalah politik hukum, apakah menjidikan

partai politik semata-mata sebagai instrumen politik negara untuk stabilitas dan

agregasi kepentingan, atau menempatkan partai politik sebagai hak politik warga

negara yang harus dilindungi. Kedua pilihan politik hukum tersebut dapat diterapkan

tanpa melihat apakah bentuk negaranya kesatuan atau federasi. Maka mengaitkan

antara pembentukan partai politik lokal dengan bentuk negara adalah sebuah ilusi

politik.
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Aspek Hukum Positif
Untuk melihat apakah aturan hukum positif Indonesia memungkinkan

pembentukan partai lokal atau tidak, ketentuan hukum yang harus dilihat adalah UU No.

31/2002 tentang Partai Politik, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.

18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, dan dibandingkan dengan UU No. 21/2001

tentang Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan Pasal 2 UU Parpol, Parpol yang akan dibentuk harus memiliki

kepengurusan sekurang-kurangnya 50& dari jumlah propinsi, 50% di setiap

kabupaten/kota dari propinsi tersebut, dan 25% dari jumlah kecematan di tiap-tiap

kabupaten/kota tersebut. Selain itu, Pasal 13 UU Parpol menyebutkan bahwa partai

politik memiliki kepengurusan tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut menutup kemungkinan pembentukan partai lokal untuk

Aceh. Mungkin saja didirikan partai nasional yang beridentitas atau berbasis Aceh

dengan memenuhi semua persyaratan tersebut. Namun partai ini tidak akan mendapat

perlindungan secara khusus dan akan segera hilang berhadapan dengan ketentuan

electoral trashold.

Ketentuan selanjutnya yang harus dilihat adalah UU No. 32/2004 tentang

Pemda, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan UU No. 21/2001 tentang

Otonomi Khusus Papua. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilihat terutama untuk

masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) di mana masuk dalam rejim hukum

pemerintah daerah dan bukan rejim hukum pemilu yang diatur dalam UU pemilu.

Pertanyaannya adalah, apakah untuk kepentingan pilkada dapat dibentuk partai

lokal di Aceh? UU No. 32/2004 tidak mengatur masalah pembentukan partai politik.

Sepanjang berkaitan dengan masalah pilkada (seperti tata cara pencalonan) yang

dimaksud dengan partai politik adalah sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Sehingga

secara umum dalam pelaksanaan pilkada juga tidak memungkinkan dibentuknya partai

lokal.

Namun pertanyaan selanjutnya terkait dengan adanya otonomi khusus Aceh,

apakah ketentuan dalam UU Pemda tersebut juga berlaku di Aceh? Harus diingat

bahwa UU Pemda dan UU Otonomi Khusus Aceh lahir dari ketentuan konstitusi yang

berbeda. UU Pemda lahir berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur



tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Sedangkan UU Otonomi Khusus lahir berdasarkan ketentuan Pasal 18B UUD 1945

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan

istimewa.

UU Pemda kedudukan hukumnya sama dengan UU Otonomi Khusus karena

masing-masing lahir dari ketentuan konstitusi. UU Otonomi Khusus adalah lex specialis

dari UU Pemda sehingga keberadaan UU Pemda yang lebih baru tidak menghapuskan

UU Otonomi Khusus. Maka untuk daerah dengan status otonomi khusus (misalnya

Aceh dan Papua) yang berlaku adalah UU Otonomi Khusus dan bukan UU Pemda,

kecuali dalam UU Otonomi Khusus tersebut menyatakan tunduk pada ketentuan

tertentu dari UU Pemda.

Ketentuan Pasal 14 UU Otonomi Khusus Aceh tidak menyebutkan bahwa

pencalonan gubernur dan bupati atau walikota hanya dilakukan oleh parpol. Pasal ini

sesungguhnya membuka ruang bagi munculnya partai lokal ataupun calon independen

dengan cara menerbitkan peraturan pelaksananya (Qanun).

Jika dibandingkan dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua,

jelas disebutkan dalam Pasak 28 ayat (1) bahwa penduduk Papua dapat membentuk

partai politik. Walaupun ketentuan pasal tersebut tidak diikuti dengan tata cara

pembentukannya, namun telah memberikan hak hukum untuk membentuk partai lokal.

Pada saat hak hukum untuk membentuk parpol sudah diberikan, maka peraturan

pelaksananya tidak boleh menghilangkan hak tersebut.

Analisis terhadap ketentuan Otonomi Khusus Aceh dan Papua di atas

menunjukkan bahwa otonomi yang diberikan kepada kedua daerah tersebut juga

meliputi kekhususan dalam hal tata cara pemilihan lembaga-lembaga pemerintahan

daerah yang berbeda dengan tata cara yang diatur dalam UU Pemda. Jika dalam UU

Pemda ditentukan bahwa calon kepala daerah dicalonkan oleh parpol, maka

berdasarkan UU Otonomi Khusus dapat saja diatur secara berbeda bahwa pencalonan

calon kepala daerah dilakukan oleh partai lokal ataupun calon independen. Jelas bahwa

tidak ada hambatan hukum apapun untuk memberikan hak membentuk partai lokal bagi

rakyat Aceh.



Penutup
Kekhawatiran keberadaan partai lokal akan menjadi alat perjuangan disintegrasi

dan adanya efek domino bagi daerah lain dapat diatasi dengan memberikan koridor

hukum yang jelas dan sistem kepartaian yang responsif. Menjadikan partai politik

sebagai alat perjuangan disintegrasi dapat dibatasi dengan ketentuan bahwa kesetiaan

parpol terhadap NKRI merupakan salah satu ukuran untuk membubarkan partai yang

kewenangannya di tangan MK. Daerah lain juga tidak akan menuntut pembentukan

partai lokal jika sudah ditentukan bahwa partai lokal adalah khusus untuk daerah

dengan status otonomi khusus.

Selain batasan-batasan hukum, langkah yang lebih strategis adalah reorientasi

sistem kepartaian dari yang saat ini sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi. Tuntutan

adanya partai lokal di daerah lain tidak akan terjadi jika peraturan partai politik

memberikan otoritas yang besar kepada pemilih dan organisasi partai di tingkat lokal.
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