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Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan  

Penetapan Caleg Terpilih (2) 

Oleh MIFTAKHUL HUDA* 

 

B. Pemilu Anggota DPD 

Dalam artikel sebelumnya telah dijelaskan singkat Cara Menghitung Perolehan 

Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (1) untuk Pemilu Anggota DPR. Pada 

artikel kali ini akan dijelaskan secara sederhana bagaimana cara dan prosedur yang 

digunakan setelah masing-masing caleg anggota DPD memperoleh suara dan 

ditetapkan peringkat suaranya. 

Berbeda dengan pemilu DPR dan pemilu DPRD provinsi dan DPR kabupaten/kota, 

pada pemilu anggota DPD, pemilih memberikan hak suaranya kepada calon 

perseorangan calon anggota (baca: caleg) DPD tersebut. Pemilu untuk memilih para 

anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Menurut UU 

8/2012, untuk setiap provinsi ditetapkan sebagai satu dapil dengan alokasi masing-

masinng empat kursi. Dengan demikian pada setiap provinsi ditetapkan empat 

orang sebagai representasi daerah.  

Bagaimana tata cara penetapan caleg DPD terpilih? 

Tidak serumit cara menghitung perolehan kursi parpol untuk DPR atau DPRD, 

untuk pemilu anggota DPD dengan pesertanya adalah perseorangan calon anggota 

DPD. Untuk pemilu anggota DPD, setelah diketahui perolehan suara sah caleg DPD 

setiap dapil dan peringkat perolehan suara sahnya, tahap selanjutnya yaitu 

langsung menetapkan caleg terpilih.  

Penetapan Caleg Terpilih 

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang 
memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang 
bersangkutan.  
 
Dengan demikian, hanya peringkat pertama sampai keempat saja di provinsi (dapil) 
saja yang terpilih sebagai anggota DPD sehubungan dengan alokasi kursi di masing-
masing dapil hanya empat kursi. 
 
Misalkan saja, di Dapil Jawa Timur dengan banyaknya 40 calon, masing-masing 
caleg mendapatkan suara: 

1. Caleg A: 10.000 suara 
2. Caleg B: 9.0000 suara 
3. Caleg C: 20.000 suara 
4. Caleg D: 25.0000 suara 
5. Caleg E: 30.000 suara 
6. Caleg F: 9.0000 suara 
7. Caleg G: 11.000 suara 
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8. Caleg H: 15.0000 suara 
9 s/d 40 ...Dst.. 

 
Maka dengan perolehan suara dari 40 caleg tersebut, nama calon yang memperoleh 
suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditetapkan sebagai caleg 
terpilih, yaitu:  

1. Caleg E: 30.000 suara: terbanyak pertama 
2. Caleg D: 25.0000 suara: terbanyak kedua 
3. Caleg C: 20.000 suara: terbanyak ketiga 
4. Caleg H: 15.0000 suara: terbanyak keempat 

 
Ada kemungkinan perolehan suara pada peringkat keempat jumlahnya sama. Ada 
beberapa kondisi yang tata cara menetapkan caleg DPD terpilih, yaitu sebagai 
berikut: 
 

 Perolehan suara calon terpilih keempat jumlah suaranya sama, calon yang 
memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh 
kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih (UU 
8/2012). 
 
Apabila terdapat dua atau lebih caleg DPD yang memperoleh suara sah sama 
pada peringkat terbanyak keempat, maka nama caleg anggota DPD terpilih 
ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh 
kabupaten/kota di provinsi tersebut (PKPU 29/2013). 
 
Dari rumusan antara UU 8/2012 dengan PKPU 29/2013 diatas terlihat secara 
jelas ada perbedaan. UU menegaskan syarat dukungan pemilih dengan 
sebaran lebih merata, sedangkan menurut PKPU hanya menyebutkan 
berdasar persebaran perolehan suara. 
 
Apabila mendasarkan UU 8/2012, dapat diketahui, perolehan suara caleg 
keempat dimungkinkan terdapat dua calon atau lebih dengan jumlah suara 
sama. Dengan kondisi ini caleg yang terpilih adalah caleg yang memperoleh 
dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh 
kabupaten/kota di dapil tersebut. Aturan ini menegaskan lebih atau paling 
merata dan bukan paling banyak sebaran suaranya. 
 
Contoh:  
1.... 
2.... 
3.... 
4. Caleg H: 15.0000 suara: terbanyak keempat (dukungan pemilih merata di 

10 kabupaten) 
     Caleg I: 15.0000 suara: terbanyak keempat (dukungan pemilih merata di 

15 kabupaten) 
 
Maka, caleg terpilih yaitu caleg I, karena sebaran dukungan pemilih lebih 
merata. 
 

 Apabila dua calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki, maka 
calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPD (PKPU 
29/2013). 



3 

 

 
Aturan ini tidak mengatur terpilihnya seorang caleg berdasarkan sebaran 
dukungan pemilih, apakah lebih merata atau lebih banyak? Apabila dua caleg 
mendapatkan suara yang sama besar, faktor yang menentukan keterpilihan 
caleg yaitu berdasar jenis kelamin perempuan. 
 
Contoh: 
1.... 
2.... 
3.... 
4. Caleg H: 15.0000 suara: terbanyak keempat 
    Caleg I: 15.0000 suara: terbanyak keempat (perempuan) 
 
Maka, caleg terpilih adalah caleg I karena perempuan. 
 

 Apabila dua calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan 
atau laki-laki dengan laki-laki persebarannya masih sama, maka nama calon 
terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak 
persebarannya (PKPU 29/2013). 
 
1.... 
2.... 
3.... 
4. Caleg H: 15.0000 suara: terbanyak keempat (perempuan, dukungan 

pemilih tersebar di 10 kabupaten) 
    Caleg I: 15.0000 suara: terbanyak keempat (perempuan, dukungan 

pemilih tersebar di 15 kabupaten) 
 
Maka, caleg terpilih adalah caleg I, oleh karena sebaran suaranya caleg I 
tersebut lebih banyak yaitu di 15 kabupaten. 

 
 
KPU setelah menetapkan nama calon terpilih anggota DPD diatas sesuai form KPU 
yang ada, juga menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama 
calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di 
provinsi yang bersangkutan. (Bersambung) 

 
Medan Merdeka Barat, 23 April 2014 

 

* Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara 
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