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Pentingnya IKP 

Bawaslu telah merilis data hasil riset indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020. Tradisi 

riset ilmiah terhadap kerawanan pemilu bukan hal baru bagi Bawaslu. Sejak tahun 2015, 

Bawaslu telah menerbitkan IKP sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran pemilu. IKP 

diharapkan menjadi instrument para pengambil kebijakan dalam menghadapi Pemilu.  

Bawaslu mendefenisikan IKP sebagai segala hal yang mengganggu atau menghambat 

proses Pemilu/Pilkada yang demokratis. IKP disusun untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

ciri, karateristik, dan kategori kerawanan serta pemetaan, pengukuran, potensi, prediksi dan 

deteksi dini  pelanggaran dan kerawanan Pemilu/Pemilihan. IKP Pilkada 2020 secara 

strategis memiliki empat manfaat: (1) penguatan kebijakan fungsi dan strategi pengawasan 

(2) penguatan organisasi masyarakat sipil (3) Berorientasi kebijakan lembaga internasional  

dan (4) pemetaan potensi kerawanan Pemilu untuk pencegahan.  

IKP PIlkada 2020 di Sulawesi Barat 

IKP Pilkada 2020 di Provinsi Sulbar menjadi sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Berbeda karena dari 4 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, 3 diantaranya termasuk 

dalam kategori 10 besar rawan tertinggi secara nasional. Adapun kabupaten yang 

menyelenggarakan PIlkada di Provinsi Sulbar ialah Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan 

Pasangkayu. Secara nasional, dari 216 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 

2020, Kabupaten Mamuju dengan  (78,01) menduduki skor kerawanan tertinggi kedua 

setelah kabupaten Manokwari. Kabupaten Mamuju Tengah  (71,02) berada pada peringkat 

7 paling rawan nasional. Sementara Kabupaten Pasangkayu (70,20) menduduki peringkat 

10. Jika melihat data yang tersaji, ketiga kabupaten di Sulawesi Barat tersebut digolongkan 

rawan level 6 atau level tertinggi berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dalam 

membaca data kuantitatif yang terkumpul. Sedikit berbeda ialah kabupaten Majene (48,10) 

dan berada pada rawan level 3 atau sedang.   

Dua Kerangka 

Melihat angka IKP Pilkada 2020 di Sulawesi Barat yang dominan berada pada level 6, publik 

dan stakeholder pemilu dibuat bertanya bagaimana substansinya sehingga secara nasional 

dianggap rawan level tertinggi. Padahal, baru saja Provinsi Sulawesi Barat melewati Pemilu 

2019 tanpa kendala yang berarti. Untuk memahaminya, kita perlu memperhatikan dua 



kerangka penting dalam membaca sajian datanya. Dua kerangka tersebut ialah konseptual 

dan sistematika IKP Pilkada 2020.  

Pertama, secara konseptual, kehadiran IKP Pilkada 2020 hendak mengidentifikasi segala 

bentuk potensi kerawanan sehingga dapat diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah. Dengan 

demikian, kerangka pikirnya ialah semakin terdeteksi secara dini maka akan semakin mudah 

diantisipasi/dicegah sehingga kerawanan tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, jika pada 

saatnya nanti semua kerawanan yang telah diidentifikasi ternyata tidak terjadi, maka fakta 

tersebut menjadi bukti pentingnya kehadiran IKP Pilkada 2020. Data – data yang menyusun 

skor IKP Pilkada 2020 merujuk pada kejadian-kejadian dalam Pemilu/Pemilihan 5 tahun 

terakhir sehingga hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan dan bukan 

berdasar persepsi. Angka IKP Pilkada 2020 untuk seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat 

menunjukkan Bawaslu telah secara sangat rinci dan detail mengindetifikasi seluruh kejadian 

yang pernah terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Identifikasi secara cermat ini sangat 

membantu bagi Bawaslu dan seluruh stakeholder pemilu untuk secara bersama mendesain 

kerangka pencegahan yang tepat sasaran.  

Kedua, secara sistematis, IKP  Pilkada 2020 terbagi dalam dimensi-dimensi, sub dimensi, 

sub-sub dimensi dan indikator. IKP Pilkada 2020 diukur dengan 4 dimensi yakni (1) dimensi 

konteks social politik, (2) dimensi Pemilu yang Bebas dan Adil, (3) dimensi Kontestasi dan 

(4) dimensi Partisipasi. Analisis IKP Pilkada 2020 dihitung dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. 

Metode ini memungkinkan suatu kabupaten dipandang rawan tinggi pada satu dimensi 

tetapi rawan rendah pada dimensi lainnya. Jika melihat angka IKP Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat termasuk skor dimensi yang menyusunnya, maka 3 Kabupaten dengan 

kategori tingkat kerawanan yang  tinggi, juga ternyata rawan tinggi untuk keseluruhan 

dimensi yang diukur. 

Dimensi paling menonjol menopang tingkat kerawanan tinggi  untuk kabupaten Mamuju dan 

Mamuju Tengah ialah dimensi Partisipasi Politik masing-masing dengan skor 94,89 dan 

86,32. Dimensi Partisipasi Politik diukur dengan setidaknya 3 sub dimensi dan beragam indikator. 

Ketiga subdimensi tersebut yakni partisipasi  pemilih, partisipasi partai politik dan partisipasi 

publik. Kerawananan dimensi partisipasi politik diakumulasi dari tingkat partisipasi pemilih di 

hari H, jumlah suara tidak sah serta terutama kondisi geografis yang kurang mendukung,  

ketaatan partai politik/kandidat dalam mematuhi prosedur administratif dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta aktifitasnya dalam proses edukasi/pendidikan politik 

warga negara. Hal lain yang dipotret ialah partisipasi/inisiasi masyarakat dalam pengawasan 



pemilu serta akses masyarakat sipil/media massa terhadap pemantauan proses tahapan 

pemilu.   

Dimensi paling menonjol menopang tingkat kerawanan tinggi untuk kabupaten Pasangkayu 

ialah dimensi Kontestasi dengan (79,13). Dimensi Kontestasi juga diukur dengan setidaknya 

3 sub dimensi yakni hak politik, proses pencalonan dan kampanye. Kerawanan ketiga sub 

dimensi diakumulasi dari diantaranya keterwakilan kelompok rentan (gender, minoritas 

maupun kelompok disabilitas) dalam pencalonan. Hal lain terkait kontestasi yang dipotret 

pada pemilu di masa lalu ialah kepengurusan/keanggotaan ganda partai politik, keabsahan 

dokumen persyaratan calon, sengketa pencalonan, identifikasi hubungan kekerabatan calon 

dengan penyelenggara bahkan mahar politik.  

Meskipun secara kumulatif skor IKP Pilkada 2020 Kabupaten Majene berada pada level 

sedang, namun jika dilihat secara lebih detal, dimensi Partisipasi Politik tergolong rawan 

tinggi (66,55). Kerawanannya ditopang oleh berbagai sub dimensi sebagaimana yang terjadi 

di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. 

Kesimpulan 

IKP Pilkada 2020 memberi kerangka dasar bagi para pengambil kebijakan untuk mendesain 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Sulawesi Barat. Tingkat kerawanan yang tinggi  

bukanlah indikator bahwa Pemilu di Sulawesi Barat tidak berhasil dikelolah dengan baik. 

Sebaliknya, IKP sebagai alat bantu deteksi dini untuk memastikan bahwa kedepan pemilu di 

Sulawesi Barat  akan semakin baik dengan mengantisipasi masalah-masalah yang pernah 

menjadi kerikil di masa lalu. Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu 

dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada dimensi partispasi perlu secara intens saling  

berkoordinasi untuk pencegahan terutama mengantisipasi kendala geografis, pendidikan 

politik serta akses masyarakat sipil yang menyumbang kerawanan terbesar pada aspek 

partisipasi. Tentu saja tanpa mengabaikan pencegahan dimensi kerawanan yang lainnya.  

Selanjutnya secara lebih luas secara bersama-sama perlu diperkuat koordinasi pencegahan 

kerawanan oleh seluruh stakeholder Pemilu baik partai politik, penyelenggara, forkopimda, 

FKUB, Kepolisian, TNI, Intelijen Daerah, Pemerintah Daerah, Ormas bahkan seluruh 

masyarakt sipil dengan core issue dan dimensi kepentingannya masing-masing. Dengan 

pencegahan yang maksimal, Demokrasi di Sulawesi Barat dapat semakin maju dan 

berdampak positif bagi seluruh warga masyarakat.  


