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Dalam seminggu terakhir ini berita tentang hasil pemilihan gubernur Sumatra
Selatan banyak dikaitkan dengan hasil “perhitungan cepat” (quick count) beberapa
lembaga atau perusahaan. Ini karena lembaga-lembaga atau perusahaan konsultan itu
mengumumkan hasil Pilgub Sumsel hanya sekitar 1-2 jam setelah masa pencoblosan
ditutup. Ini sangat cepat dibanding kalau harus menunggu hasil pleno KPU kabupaten
yang memakan waktu setidaknya 7 hari.
Kontroversi
Namun demikian, quick count di Pilgub Sumut ini kontroversial. Hasil Quick
Count banyak diberitakan dan disorot oleh berbagai kalangan terutama karena tiga
lembaga yang menyelenggarakan quick count mengumumkan hasil yang bertentangan
(kontroversi). Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengumukan pasangan Aldy menang
dalam Pilgub tersebut dengan perolehan suara 52,12 persen. Dengan magin of error +/1%, maka angka paling buruk yang diperoleh Aldy, menurut LSI, 51,12% (52,12% – 1%).
Bahkan kalau margin of error-nya 2% seperti yang digunakan oleh Perseroan Terbatas
Lingkaran Survei Indonesia (PT. LSI) dan Pusat Kajian Strategis (Puskaptis), Aldy tetap
menang dengan perolehan suara 50,12% (52,12% - 2%). Ini berarti, menurut LSI, Aldy
dipastikan menang kecuali terjadi kecurangan secara berarti dalam rekapitulasi suara dari
TPS oleh petugas, atau terjadi kesalahan penghitungan oleh LSI sendiri.
KPU secara resmi telah mengumumkan hasil Pilgub Sumsel: Aldy memperoleh
suara 51,4%, dan Sohe 48,6%. Ini berarti hasil resmi KPU dan LSI tidak berbeda secara
statistik. Bedanya sebesar 0,8%, yang berarti dalam rentang margin of error LSI (+/- 1%).
Ini menunjukan bukan hanya LSI akurat tapi juga dalam rekapitualsi dari TPS oleh KPU,
tidak terjadi kecurangan secara berarti.
Sementara itu, pengumuman hasil quick count oleh PT. LSI milik Denny JA,
tidak begitu jelas. Angka hasil quick count-nya menunjukan Aldy mendapat 51,20%, dan
Sohe 48,80% (www.lsi.co.id). Tapi margin of error PT LSI ini diklaim +/- 2% sehingga
bisa saja dalam kenyataannya setelah suara dari seluruh TPS dihitung Sohe yang menang
dengan perolehan suara maksimal sebesar 50,78% (48,78 + 2). Atau sebaliknya Aldy
yang menang dengan perolehan suara maksimal 53,22% (51,22% + 2%). PT. LSI, karena
itu, tidak punya pendapat jelas siapa yang menang dalam Pilgub Sumsel (Sumatra
Ekspres, 5 September 2008). Tapi Media massa secara tidak teliti selalu melaporkan
bahwa “dua LSI memenangkan Aldy.”
Perlu dikasih catatan di sini, bahwa PT.LSI selama ini selalu menyatakan bahwa
margin of error quick count Pilgub yang dilakukannya, dengan metodologi dan jumlah
sampel yang sama, sekitar 1% atau bahkan di bawah 1%. Dan hasilnya memang kurang
lebih seperti itu. Sementara di quick count Pilgub Sumsel margin of error-nya dilipatkan
mejadi 2%. Ada inkonsistensi pada PT LSI di sini. Ini ikut menciptakan kontroversi.

Kalau PT. LSI konsisten dengan margin of errornya selama ini (1%), ia bisa mengatakan
Aldy pemenang Pilgub sumsel ini.
Berbeda dengan PT.LSI, Puskaptis “nekad” mengumumkan secara tegas bahwa
yang menang Pilgub Sumsel adalah Sohe dengan perolehan suara 51,12%. Sedangkan
Aldy mendapatkan 48,88%. Saya katakan “nekad” karena menurut lembaga ini margin of
error quick count-nya 1-2%. Ini berarti peluang Sohe kalah, dan Aldy menang, atau
sebaliknya, sama-sama terbuka. Dengan margin of error 1-2%, Aldy secara maksimal
bisa menang dengan angka 50,88% (48,88% + 2%). Karena itu harusnya Puskaptis
seperti halnya PT. Lingkaran memutuskan untuk tidak berpendapat. Puskaptis tidak bisa
mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi Puskaptis, secara keliru,
mengatakan bahwa Sohe menang. Puskaptis salah dalam menafsirkan angka-angkanya
sendiri.

Kompetensi, Integritas, dan Media

Pernyataan yang jelas bertentangan antara Puskaptis dan LSI tentang hasil Pilgub
Sumsel memunculkan kebingungan dan keresahan publik seperti terlihat di laporan media
massa. Salah satunya, LSI atau Puskaptis, pasti salah atau bohong. ”Salah”berkaitan
dengan kompetensi lembaga, sedangkan ”bohong” berkaitan dengan integritas dan etika
lembaga yang membuat quick count. Kalau kompetensi, masih ada ruang untuk
memaklumi. Quick count pada dasarnya kegiatan ilmiah, dan kegiatan ilmiah bisa salah
karena berbagai alasan. Misalnya salah metodologi, salah catat, dll. Tapi kalau
karena ”bohong”, dibuat salah dengan sengaja, sulit dimaafkan karena ada unsur
kesengajaan untuk menipu orang dan publik. Kebohongan dalam melaporkan hasil quick
count bisa disebut penipuan dan tindakan kriminal yang merugikan publik.
Media massa berperan besar dalam menyebarkan berita benar atau berita salah
dan palsu. Kalaupun ada lembaga atau perusahaan quick count yang mau menipu publik,
niatnya itu tidak akan tercapai bila tidak ada media massa yang memuat berita bohong itu.
Ada media yang melakukan penipuan dengan tidak sengaja karena tidak cukup
kompeten untuk menilai apakah hasil quick count dari sebuah lembaga layak untuk
diberitakan atau tidak. Sebenarnya media massa bisa mengecek kompetensi setiap
lembaga. Misalnya, siapa orang di balik penyelenggara itu. Apa latar belakang
pendidikannya, profesinya, pengalamannya dalam survei, dan lain-lain. Juga bisa dilihat
dari treck-record quick count yang dilakukannya selama ini. Lembaga yang bertanggung
jawab bersifat terbuka. Misalnya ada website-nya.
Tapi tidak sedikit media massa nasional maupun lokal yang melakukan penipuan.
Seperti lembaga atau perusahaan survei, media massa yang tak bermoral dapat dibayar
untuk memberitakan sesuatu sesuai dengan pesanan. Kalau terjadi ”kejahatan intelektual”
yang melibatkan lembaga riset dan media massa, maka masyarakat akan sangat dirugikan
karena dua lembaga itu selama ini menjadi sumber informasi penting bagi publik.

Pemilu Jurdil
Banyak di antara kita yang tidak mengerti hakekat dan tujuan utama quick count
itu sendiri. Di publik kita sekarang, quick count lebih dikenal sebagai cara untuk
mengetahui secara lebih cepat siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Pemilu
atau Pilkada. Pengrtian ini tidak salah, tapi bukan pengertian yang sebenarnya mengapa
quick count lahir.
Quick count lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar penghitungan suara pemilu
atau Pilkada tidak curang. Kalaupun ada kecurangan, diharapkan tidak merubah siapa
yang seharusnya menang atau kalah. Quick count menjaga suara pemilih; membantu agar
proses pemilu atau Pilkada berlangsung secara jurdil.
Quick count muncul di negara-negara yang baru membangun demokrasi pada
tahun 80-an, misalnya di Eropa Timur dan Afrika. Di negara-negara demokrasi baru ini
kecurangan dalam penghitungan atau tabulasi suara sering terjadi, terutama setelah dari
TPS, dan dalam rekapitulasi di PPS (kecamatan), kabupaten, dan provinsi. Dengan
adanya quick count dari tingkat TPS, dan kemudian diketahui hasilnya oleh publik, maka
kecurangan pasca-TPS dapat dipotong. Quick count kemudian menyediakan data
alternatif terhadap hasil penghitungan resmi KPU.
Kalau hasil quick count tidak berbeda secara berarti dengan hasil KPU maka kita
akan yakin bahwa penghitungan hasil pemilu atau Pilkada berlangsung secara benar.
Tidak ada kecurangan yang berarti. Tapi bila terjadi perbedaan yang signifikan antara
hasil quick count dengan hasil penghitungan KPU maka salah satunya pasti salah. Ini bisa
menjadi bahan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menegakan kebenaran
dari hasil pemilu atau Pilkada. Penyelenggara quick count dan proses penghitungan oleh
KPU harus diperiksa ulang dengan melibatkan ahli dan petugas berwenang.
Kalau KPU melakukan kecurangan, dan quick count tidak dilakukan, maka
kecurangan KPU tersebut tidak bisa diketahui. Hasil pemilu atau Pilkada yang tidak
benar itu diterima begitu saja sebagai hasil yang benar. Kita semua menjadi tertipu.
Rakyat dihianati. Tapi kalau ada quick count, peluang untuk terjadinya kecurangan oleh
aparat KPU tersebut dapat dicegah. Setidaknya ada alat yang bisa membantu untuk
menjaga agar pemilu dan Pilkada kita jurdil. Tujuan utama Quick count adalah
menegakan agar pemilu atau Pilkada kita jurdil, bukan soal siapa menang atau siapa
kalah.
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