
  1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen 

penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Indonesia sebagai 

negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu 

sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara 

demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang 

termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi 

dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sebagai 

negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam 

pemilu adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak 

asasi setiap warga Negara1. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang 

menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan umum 

untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik 

                                                           
1  Sardini, N. H. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press. 

Yogyakarta.2011. hlm.1 
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di pusat maupun di daerah2. Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana 

penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam 

menggunakan hak pilihnya. Teori demokrasi minimalis, sebagaimana 

dijelaskan oleh Joseph Shumpeter, menyebutkan bahwa pemilihan umum 

merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik 

yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan 

serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara3. 

Pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada 

hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik 

rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat 

kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan 

pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam 

pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan 

pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pemilu sebagai 

perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam 

rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan 

penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam 

suatu negara akan dapat berjalan dengan baik 4. 

Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara 

yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga 

negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin 

                                                           
2   Fadjar, A. M. “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran 

Pemilu dan PHPU”. 2013. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 
3   P. Antonius Sitepu, Y. G. Studi Ilmu Politik. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. hlm.177 
4   Tutik, T. T. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group.2011. hlm 133 
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terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang 

ditentukan 5. Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk 

dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun dalam praktiknya selama 

ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah 

dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. 

Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan 

diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden6. 

Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi 

yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, 

besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh 

penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam 

waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar 

pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu 

legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara 

terpisah. Maka dari itu muncullah konsep pemilu serentak dengan 

menggunakan aturan ambang batas atau Presidential Threshold. 

 Pengaturan mengenai Presidential Threshold terdapat di dalam Pasal 9 

Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

                                                           
5    Asshiddiqie, J.. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT Raja Grafindo Utama. Jakarta. 2010. 

hlm.416 
6   Simamora, J. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1. 

2014. hlm. 3 
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Wakil Presiden. Terdapat ketidaksetujuan dengan peraturan mengenai 

Presidential Threshold tersebut. Permohonan pengujian Presidential 

Threshold pernah dilakukan namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, 

karena menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-

undang Republik Indonesia tahun 1945. Terbitlah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009. Lalu 

setelah itu, Effendy Ghazali meminta judicial review kembali terhadap Pasal 

9 Undang-undang No.42 tahun 2008, namun tetap ditolak oleh Mahkamah 

Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusu Nomor 14/PUU-XI/2013. 

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan 

pemilu seterusnya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 

dalam perkara pengujian Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI 

Tahun 1945). 

Mahakamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-

undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), 

Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak 

mengabulkan uji materi Pasal 9. Pasal 9 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 
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menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam 

pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden”. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara 

bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon 

Presiden dan Wakil Presiden7 atau yang lebih dikenal dengan istilah 

presidential threshold. Pada awalnya pengaturan presidential threshold oleh 

pembentuk Undang-undang adalah dalam rangka penguatan sistem 

presidensial. Maka dari itu pemilu legislatif didahulukan dari pada pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. Hal inilah yang menarik untuk dikaji relevansi 

presidential threshold dalam pemilu serentak.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:  

“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang 

Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimakah kedudukan hukum mengenai presidential threshold setelah 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ? 

2. Bagaimanakah penerapan presidential threshold pada pemilu 2019?  

                                                           
7    Sodikin. “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan 

Penguatan Sistem Presidensiil”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 , No. 1. 2014. hlm. 21 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

menurut penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mengenai presidential 

threshold setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan presidential threshold pada 

pemilu 2019. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh 

almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata Negara.  

b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya 

terutama ilmu Hukum Tata Negara.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan memberikan 

gambaran mengenai penerapan presidential threshold dalam pemilu di 

Indonesia bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan kesejahteraan 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
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