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Rabu, 21 April 2010 

Banda Aceh - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh tahun 2011 diperkirakan tak 

banyak calon yang bisa diusung karena terbentur regulasi, sehingga pesta demokrasi tersebut 

berpotensi rawan konflik. 

"Potensi terjadinya konflik pada Pilkada 2011 sangat besar. Melihat hasil pemilu legislatif 2009 

dengan kemenangan mayoritas partai tentu, maka bisa diperkirakan hanya dua calon yang bisa 

diusung," kata mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, M. Jafar di Banda 

Aceh, Rabu. 

Ia mengatakan, dengan dua calon yang hanya bisa diusung, maka akan tergambar jelas kubu 

kedua pasangan tersebut. Jika ini terjadi, maka akan terbuka peluang terjadinya konflik antara 

kedua kubu calon tersebut. 

M. Jafar menambahkan, potensi konflik juga terjadi karena kran calon independen di Aceh sudah 

tidak diperkenankan lagi, sehingga menutup peluang orang atau kelompok orang yang 

berkeinginan menjadi kepala daerah. 

Ia mengatakan, tidak diperkenankannya lagi calon independen diatur dalam pasal 256 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). 

Pasal itu mengatur calon perseorangan hanya berlaku pada Pilkada sejak UUPA diundangkan 

pada 11 Desember 2006. 

Oleh karena itu, ia menyarankan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 256 

UUPA tersebut. "Jika calon perseorangan ini bisa diterima, maka akan banyak calon yang maju 

pada Pilkada 2011, sehingga potensi konflik bisa ditekan," kata dia. 

Ia menyebutkan, peluang pencabutan pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi lebih besar 

ketimbang mengajukannya lewat jalur amandemen, karena harus melalui DPR RI, sehingga akan 

memakan waktu bertahun-tahun. 

Jika ini tidak dilakukan, maka demokrasi di Aceh akan mengalami kerugian, karena hanya 

diperkenankan sekali. Sementara, di provinsi lain yang dulunya tidak diperbolehkan, kini malah 

bisa mencalonkan kandidat lewat jalur perseorangan. 

"Aceh merupakan provinsi pertama yang memberi ruang bagi calon perseorangan. Ironisnya, 

jalur independen tak diperkenankan lagi dalam Pilkada mendatang. Ini tentu akan merugikan 

demokrasi di Aceh," ujar M. Jafar. (MNA-KAPANLAGI) 

 


