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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Permasalahan Simpulan 

1 Abdurrohman Presidential 

Threshold 

dalam Pemilu 

di Indonesia, 

Perspektif 

Imam Al-

Mawardi 

1) Bagaimanakah 

konsep 

pembatasan 

calon 

pemimpin 

menurut 

pemikiran 

Imam-Al-

Mawardi dalam 

pengangkatan 

kepala Negara 

2) Bagaimanakah 

relevansi 

konsep 

Presidentia 

Threshold 

dalam pemilu 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

di Indonesia 

dengan 

pemikiran 

Imam Al-

Mawardi 

1) Imam Al-

Mawardy 

mendasari 

pemikirannya 

terkait 

pengangkatan 

kepala Negara 

dengan 

mengacu pada 

fakta sejarah 

tentang 

pengangkatan 

Khulafaurrasy

idun dalam 

menggantikan 

Nabi 

Muhammad 

saw sebagai 

pemimpin 

ummat Islam 

2) sistem 

pemilihan 

umum 

presiden dan 

wakil presiden 

di Indonesia 

dan konsep 

pengangkatan 

kepala Negara 

(Imam) 

menurut 

pemikiran 

Analisis Putusan Mahkamah... Ninda Gustia Pratiwi, Fakultas Hukum UMP, 2018 



  8 
 

Imam Al-

Marwardy 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

komparatif 

(Comparative 

Approach), 

sehingga 

menemukan 

beberapa 

persamaan 

dan perbedaan 

dalam proses 

pemilihan 

pemimpin 

maupun 

persyaratan 

formalnya. 

2 M. Siddiq 

Armia 

Penghapusan 

Presidential 

Threshold 

sebagai 

Upaya 

Pemulihan 

Hak-Hak 

Konstitusionl 

Analisi Kelebihan 

dan kelemahan 

Penghapusan 

Presidential 

Threshold sebagai 

Upaya Pemulihan 

Hak-Hak 

Konstitusional 

Dengan adanya 

PT akan lebih 

mempermudah 

presiden untuk 

melaksanakan 

tugas 

pemerintahan, 

disebabkan tidak 

terjadinya 

intervensi partai 

lainnya yang 

dominan dalam 

parlemen. Akan 

tetapi dampak dan 

kelemahan dari 

penghapusan PT 

juga patut untuk 

dipertimbangkan. 

Penghapusan PT 

juga akan 

mengakibatkan 
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rawannya 

kepentingan 

individu yang 

bisa diperoleh 

melalui 

pencalonan 

presiden, seperti 

seorang yang 

ingin 

mencalonkan diri 

sebagai presiden 

hanya untuk 

mencari 

popularitas. 

 

3 Sunny 

Ummul 

Firdaus  

 

Pembatasan 

Hak Politik 

dalam Sistem 

Demokrasi di 

Indonesia  

1) Bagaimanakah 

pembatasan 

(threshold) 

dalam sistem 

hukum pemilu 

di Indonesia ? 

2) Bagaimanakah 

ketentuan 

besaran angka 

threshold 

(pembatasan) 

dalam sistem 

demokrasi di 

Indonesia 

 

1) pembatasan 

(threshold) 

dalam sistem 

hukum pemilu 

di Indonesia 

2) membahas 

dan mengakaji 

secara 

kompresensif 

tentang 

ketentuan 

besaran angka 

threshold 

(pembatasan) 

dikaji sesuai 

ketentuan 

konstitusi 

beserta 

dampaknya 

terhadap 

keberlangsung

an sistem 

demokrasi di 

Indonesia.  
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1. Abdurrohman dengan judul Presidential Threshold dalam pemilu di 

Indonesia (perspektif Imam Al-Mawardi). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis dari penelitian ini adalah Hukum Normatif 

yang disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah : Pertama, Urgensitas pengaturan Presidential 

Threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

tertanggal 23 Januari 2014 dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 

2019, Kedua, Pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden 

melalui Presidential Threshold oleh Partai Politik dalam pelaksanaan 

Pemilu serentak tahun 2019. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sama-sama mengkaji mengenai konsep presidential threshold 

dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Adapun 

perbedaannya adalah Abdurrohman mengkaji mengkomparasikannya 

dengan pemikiran Imam Al-Mawardy tentang pemilihan/pengangkatan 

kepala negara8. 

2. M. Siddiq Armia dengan judul Penghapusan Presidential Threshold 

sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional, Hasil dari penelitian 

ini adalah Penghapusan Presidential Threshold di satu sisi telah 

memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi 

                                                           
8  Abdurrohman. “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-

Mawardy”. Pasca Sarjaa UIN Sunan Ampel Studi Hukum Tata Negara. 2018. 
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Indonesia. Kebijakan ini bisa menjadi pemulihan terhadap hak-hak 

konstitutional yang sebelumnya terlukai dengan adanya Presidential 

Threshold (remedy of constitutional rights). Banyak keuntungan yang 

akan diperoleh khususnya dari partaipartai kecil untuk mengusung calon 

presidennya masing-masing, disamping itu pilihan presiden pun makin 

beragam. Dengan adanya Presidential Threshold akan lebih 

mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, 

disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam 

parlemen. Akan tetapi dampak dan kelemahan dari penghapusan 

Presidential Threshold juga patut untuk dipertimbangkan.  

Penghapusan Presidential Threshold juga akan mengakibatkan 

rawannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan 

presiden, seperti seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden 

hanya untuk mencari popularitas. Disamping itu, dari aspek keamanan 

nasional akan berakibat pada perluasan potensi konflik dan pelanggaran 

pemilu dikarenakan banyaknya calon. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran 

pemilu akan semakin membengkak (high cost election). Setidaknya 

alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat 

meningkat kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu 

dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana 

kampanye. Dari segi dasar hukum juga harus dipahami bahwa 
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penghapusan Presdiential Threshold belum mempunyai landasan hukum 

yang kuat 9. 

3. Sunny Ummul Firdaus dengan judul Pembatasan Hak Politik dalam 

Sistem Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

dipadu dengan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan 

analitis, serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, 

semakin besar angka ambang batas, akan memperbanyak suara terbuang. 

Banyaknya suara terbuang mengakibatkan banyak suara rakyat yang tidak 

terwakili.. Kedua, Tingginya persentase presidential threshold yang 

diterapkan mengakibatkan suara yang terbuang akan menjadi cukup 

banyak sehingga hasil pemilu tidak proporsional, hal ini tentu tidak sesuai 

dengan asa demokrasi. 

Adapun perbedaan Penelitian Sunny Ummul Firdaus membahas 

tentang pembatasan (threshold) dalam sistem hukum pemilu di Indonesia 

sedangkan peneliti membahas tentang kedudukan hukum presidential 

threshold dalam pemilu 2019. Sunny Ummul Firdaus membahas dan 

mengakaji secara kompresensif tentang ketentuan besaran angka threshold 

(pembatasan) dikaji sesuai ketentuan konstitusi beserta dampaknya 

terhadap keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Sedangkan 

penelitian peneliti menekankan terhadap penerapan presidential threshold 

                                                           
9   Armia, Siddiq, M. “Penghapusan Presidentia Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak 

Konstitusional”. UIN Ar-Raniry : Fakultas Syariah dan Hukum. 2016 
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dalam pemilu 2019. Dan semua dikaji pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dalam 

pelaksanaan Pemilu serentak tahun 201910. 

 Landasan Teori 

1. Pengertian Presidential Treshold 

Pengertian presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang 

batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara 

(ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai 

politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik 

tersebut atau dengan gabungan partai politik 11. Secara tekstual, Pasal 6A 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan ruang kepada semua 

partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil 

Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan 

penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga 

negaranya (the citizens).  

Pengaturan presidential threshold secara yuridis tertuang di dalam 

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang ini ditegaskan 

bahwa : “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 

                                                           
10  Firdaus, Ummul, Sunny. “Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”. 

Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2016. 
11Pamungkas, Sigit. “Perihal pemilu”. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fisipol UGM. Yogyakarta. 2009. hlm 19. 
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memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam 

pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden”  

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan presidential threshold 

terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau parlementary 

threshold yang menggantikan electoral threshold12. Presidential threshold 

ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui 

penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang 

stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami 

kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. 

Penerapan presidential threshold menurut penilaian Mahkamah 

Konstitusi merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak 

mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Presidential threshold dianggap tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan 

prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku 

untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai presidential 

threshold dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal 

policy) dari pembentuk Undang-undang. Istilah kebijakan hukum terbuka 

                                                           
12   Ghaffar, Janedri. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Kostitusi Pers. hlm.33 
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dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-undang 

untuk mengambil kebijakan hukum13. 

Namun penerapan presidential threshold mengandung konsekuensi 

hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang 

tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan 

calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip 

demokrasi dalam penentuan ambang batas besaran presidential threshold 

tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. 

Penentuan ambang batas presidential threshold harus memperhatikan 

keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.  

Penentuan presidential threshold perlu dilakukan secara 

proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum 

penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap keragaman politik. 

Penentuan besaran ambang batas presidential threshold tidak boleh 

dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan 

didapat oleh partai politik. 

 

2. Bentuk Pemerintahan Negara 

a. Bentuk Pemerintahan 

Pemerintahan berasal dari kata perintah, dimana kata perintah 

tersebut mempunyai empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, 

yang kedua pihak tersebut saling terkait atau memiliki hubungan, pihak 

                                                           
13   Mardian, Wibowo.Menakar Konstitualitas sebuah kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian 

Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. Vol.12. 2015. hlm.211 
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yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah 

memiliki ketaatan14. Apabila dalam suatu negara kekuasaan 

pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara 

pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. 

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang 

mengurusi pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), 

sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk 

lembaga yang membuat peraturan perUndang-undangan (disebut 

legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) 15. 

Dikutip menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political 

Constitution mengatakan16 : 

Government in the broader sense, is changed with the 

maintenance of the peace and security of state with in and with 

out. It must therefore, have first military power or the control 

of armed forces, secondly legislative power or the means of 

making law, thirdly financial power of the ability to extract 

sufficient money from the community to defray the cost of 

defending of state and of enforcing the law it makes on the state 

behalf. 

 

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk 

memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. 

Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau 

kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus 

                                                           
14   Pamuji, S. Perbandingan Pemerintahan. Bina Aksara.Jakarta. 2008. hlm.3 
15  Syalle, I. K. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Cetakan ketiga Reflika Aditama.Bandung. 2005. 

hlm.21-22 

16C. F. Strong. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk 

Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduce to the 

Comparative Study of Their History and Existing Form,.Nuansa dengan Nusa Media. Bandung. 

2004.hlm.22 
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mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-

undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau 

kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka 

membiayai biaya keberadaan negara dalam menyelenggarakan 

peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan 

negara.  

Sementara itu dikutip dari Samuel Edward Finer dalam bukunya 

Comperative Government, menyatakan bahwa istilah government, 

paling sedikit mempunyai empat arti17: 

1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan 

kontrol atau pihak lain (the activity or the process of of roverning). 

2) Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau 

proses di atas dijumpai (states of affairs). 

3) Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-

tugas untuk memerintah (people changed with the duty of 

governing). 

4) Menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu 

masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by 

witch a particular society is governed). 

Adapun pemerintahan dalam arti luas menurut adalah segala 

urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Lebih 

                                                           
17   Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia. PT.Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar. Jakarta. 

hlm 3-4 
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lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa pemerintahan sematamata tidak hanya 

sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas 

lainnya termasuk legislatif dan yudikatif18. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah diketahui bahwa 

pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang 

dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, 

yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, 

sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan 

memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka 

mencapai tujuan pemerintahan negara. 

Sehingga bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur 

organisasi dan fungsi pemerintahan saja dan tidak menyinggung 

struktur daerah maupun bangsanya. Dengan kata lain, bentuk 

pemerintahan melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh 

organ-organ itu mengikuti ketentuan yang tetap. Klasifikasi bentuk 

negara dan sistem pemerintahan negara dapat dilihat pada tabel 

berikut19 : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18   Tutik, T. T.Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Prestasi pustaka.Jakarta. 2005.hlm.97 
19  Tutik, T. T. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana 

Prenada Media Group.Jakarta.2011. hlm 140 
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Tabel 1.1 Klasifikasi Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Negara. 

Bentuk Negara 
Susunan Pemerintahan 

Negara 

Sistem 

Pemerintahan 

1. Negara Kerajaan 

(Monarchie),deng

an sistem antara 

lain: 

a) sistem 

absolutisme; 

b) sistem 

terbatas; 

c) sistem 

konstitusional. 

 

2. Negara Republik, 

dengan sistem 

antara lain: 

a) sistem 

referendum; 

 

b) sistem 

parlementer; 

c) sistem 

presidensial. 

3. Aristokrasi 

(Oligarki); 

4. Demokrasi, 

meliputi: 

a) demokrasi 

langsung; 

1. Negara Kesatuan 

(unitarisme), negara yang 

bersusunan tunggal; 

 

2. Negara Serikat (federasi); 

Bundesstaat; negara yang 

bersusunan jamak; 

 

3. Perserikatan Negara-

Negara, atau Gabungan 

Negara-Negara 

(staatenverbindingen) 

atau Bentuk Kenegaraan, 

antara lain: 

1) Serikat Negara; 

2) Negara Uni, yaitu: 

 

(a) Uni Personel 

(personele unie); 

(b) Uni riil (reele 

unie). 

3) Negara dibawah 

pengawasan, yaitu: 

a. Protektorat 

(vazal), 

b. Koloni; 

c. Mandat 

1. Presidensial; 

2. Parlementer; 

3. Quasi; 

4. Referendum

. 
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Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 

yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik”. Dari kalimat tersebut tergambar bahwa the 

faunding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi 

negara kesatuan sebagai defenisi hakiki negara Indonesia. Bentuk dari 

negara kesatuan Indonesia tersebut adalah republic, jadi jelaslah bahwa 

konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik merupakan 

pilihan lain dari kerajaan (monarchie) yang telah ditolak oleh para 

anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk 

Indonesia modern. 

b. Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara 

1) Monarchie 

Monarchie (kerajaan, kesultanan atau kekaisaran), adalah 

negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun 

dan menjabat untuk seumur hidup.Selain raja, kepala negara 

b) demokrasi 

 tidak 

langsung. 

5. Autokrasi 

(autokrasi 

terpimpin/autorit

aren 

Fuhrerstaat/autor

ithi re leiderstaat) 

d. Perwakilan 

(Trusteeship). 

4) PBB 

(Staatnenbaund). 

5) Dominion. 

Sumber : www.goodreads.com diakses pada 20 januari 2018 
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Monarchie dapat berupa kaisar (kaisar Jepang atau China sebelum 

dijajah oleh Inggris), Syah (Syah Iran) dan Sultan (Sultan Brunei). 

Contoh negara Monarchie antara lain: berbentuk kerajaan, yaitu: 

Belanda, Inggris, Norwegia, Arab Saudi, Yordania, Muang Thai; 

berbentuk kekaisaran, yaitu: Jepang; berbentuk kesultanan, yaitu: 

Brunei Darussalam; dan berbentuk Syah, yaitu; Iran.Beberapa 

macam bentuk Monarchie antara lain: Pertama, Monarchie mutlak 

(absolut), yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja, raja 

mempunyai kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (mutlak). 

Contoh, Perancis di bawah Louis XIV dan Louis XVI, Spanyol di 

bawah Raja Phillip II, rusia dibawah Tsar Nocholas dan sebagainya. 

Kedua, Monarchie terbatas (konstitusional/Monarchie dengan 

Undang-Undang) yaitu suatu Monarchie dimana sang raja dibatasi 

oleh konstitusi (UUD). Contoh, Kerajaan Inggris dengan 

konstitusinya yang bersumber pada kebiasaan (konvensi). Ketiga, 

Monarchie Parlementer yaitu suatu Monarchie, dimana terdapat 

suatu parlemen (DPR), terhadap dewan mana para menteri baik 

perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggungjawab 

sepenuhnya. Contoh, Kerajaan Belanda. 

2) Republik  

Republik berasal dari bahasa latin: respublica yang artinya 

“kepentingan umum”, adalah negara dengan pemerintahan rakyat 

yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang 
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dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu, missal 

USA selama 4 tahun, Indonesia selama 5 (lima) tahun. Contoh 

negara Republik misalnya, Republik Indonesia, Republik Rakyat 

China, Republik Filipina, dan lain-lain. Macam-macam bentuk 

pemerintahan negara republik terdiri atas: Pertama, republik dengan 

sistem pemerintahan rakyat secara langsung (sistem referendum). 

Misalnya, Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Bentuk ini meliputi: (1) 

Republik dengan sistem pemerintahan perwakilan rakyat (sistem 

parlementer).Misalnya Negara Republik Indonesia pada saat 

berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan (2) 

Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan (sistem presidensial) 

misalnya Negara Republik Indonesia.  

a) Aristokrasi (Oligarki)  

Aristokrasi adalah negara dengan pemerintahan yang 

pemimpin tertingginya terletak di tangan beberapa orang biasanya 

dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa (oligo 

artinya beberapa). Golongan orang yang memegang kekuasaan 

dapat dibedakan menurut kelahiran (kebangsawanan), umur, hak 

milik atas tanah, kekayaan kerajinan, pendidikan, fungsi-fungsi 

militer, dan lain-lain.  

b) Demokrasi  

Demokrasi adalah suatu negara dengan pemerintahan yang 

pimpinan tertinggi terletak di tangan rakyat (demos=rakyat, 
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cratein=kekuasaan). Jadi suatu pemerintahan negara apabila 

kekuasaan negara di tangan rakyat, dimana gerak langkah negara 

ditentukan oleh kehendak rakyat. Menurut R. J. Gettel, suatu 

bentuk pemerintahan disebut demokrasi apabila memenuhi syarat-

syarat demokrasi, antara lain:  

(1) Harus didukung oleh persetujuan umum (general consten);  

(2) Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang 

dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilu;  

(3) Kepala Negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui 

pemilu, dan bertanggungjawab kepada dewan legislatif;  

(4) Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas 

dasar kesederajatan; 

(5) Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh 

segenap lapisan rakyat.  

Macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi meliputi: 

Pertama, demokrasi langsung, yaitu negara demokrasi dimana 

semua warga negara secara langsung memilih serta ikut 

memikirkan jalannya pemerintahan, bahkan semua orang ikut 

memerintah. Contoh, Negara Yunani Kuno, New England, dan 

negara-negara bagian Swiss (appenzell, gelarus, uri, dan  

unterwalden). Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu suatu negara 

dimana tidak semua warga negara ikut serta secara langsung 

dalam pemerintahan, tetapi mereka itu memilih wakil-wakil 
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diantara mereka yang duduk dalam badan perwakilan 

(parlemen).Contoh negara demokrasi perwakilan, USA dengan 

parlemen, Indonesia dengan DPR.  

c) Autokrasi  

Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh 

kekuasaan negara, yang berdasarkan atas pandangan autokrat 

negara. Dimana pengangkatan atau penunjukan kepala negaranya 

tidak menggunakan sistem pewarisan (sebagaimana negara 

monarki dengan asas ketidaksamaan walaupun tidak sama persis) 

tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepala negara 

(sebaimana negara republik dengan asas kesamaan walaupun 

tidak sama persis). Contoh negara aotukrasi yang berubah 

menjadi negara tirani, Monarkhi Mutlak Perancis di bawah Louis 

XIV dan dictator Jerman di bawah Adolf Hitler.  

c. Sistem Pemerintahan 

Menurut S. Pamuji bahwa suatu sistem adalah kebulatan atau 

keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau 

perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan 

atau keseluruhan yang kompleks atau utuh20.Yang kemudian 

disempurnakan menjadi suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, 

dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada 

                                                           
20   Pamuji, S. Perbandingan Pemerintahan. Bina Aksara.Jakarta. hlm 66. 
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gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi 

masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lainnya menurut 

pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang 

mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian yang 

akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan 

mempengaruhi keseluruhannya itu. Melihat pengertian antara sistem 

dan pemerintahan di atas maka sistem pemerintahan pada dasarnya 

adalah berbicara tentang bagaimana pembagian kekuasaan serta 

hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan 

kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, dalam rangka menyelenggarakan 

kepentingan rakyat. 

Secara garis besar bahwa sistem pemerintahan yang dilakukan 

pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer (Sistem 

parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen 

memiliki peranan penting di dalam pemerintahan). Dalam hal ini 

parlemen memiliki wewenang di dalam mengangkat Perdana Menteri 

dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara 

mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem 

Presidensial, di mana sistem parlementer dapat memiliki seorang 

presiden dan seorang Perdana Menteri, yang berwenang terhadap 

jalannya pemerintahan.  
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Dalam Presidensial, Presiden berwenang terhadap jalannya 

pemerintahan, namun di dalam sistem parlementer Presiden hanya 

menjadi symbol kepala negara saja) atau presidensial (Sistem 

Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara Republik di mana 

kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah 

dengan kekuasaan legislatif) ataupun bentuk variasi yang disebabkan 

situasi atau kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk 

semu (kuasi), misalnya kuasi parlementer maupun kuasi presidensial.  

Adapun jenis-jenis sistem pemerintahan dapat dilihat perbedaan 

dan kesamaan dari berbagai sistem pemerintahan tersebut, yaitu dengan 

mengetahui tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara 

terhadap rakyat yang diurusnya. Sistem-sistem pemerintahan tersebut 

adalah sebagai berikut21.   

1) Sistem Pemerintahan Parlementer  

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana 

hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat 

erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri 

terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus 

memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari 

parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet 

tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. 

                                                           
21  Syafii, I. K.. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Bumi Aksara.Jakarta. 

2010. hlm 12 
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Berangkat dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini 

merupakan kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di 

mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem 

parlementer, Presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala 

negara. Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer 

adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-

menteri yang bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada 

parlemen. Karena itulah Inggris dikenal istilah “The King can do no 

wrong”.Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut 

dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan 

mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak lagi 

mempercayai kabinet. 

2) Sistem Parlementer dengan Dua Partai  

Sistem Parlementer dua partai yaitu di mana ketua partai 

politik yang memenangkan pemilihan umum yang sekaligus ditunjuk 

sebagai formatur kabinet dan langsung sebagai perdana menteri. 

Seluruh menteri di dalam kabinet adalah mereka yang terpilih 

sebagai anggota parlemen, dengan konsekuensi setelah diangkat 

menjadi menteri harus non aktif dalam parlemen (kabinet 

parlementer). Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah 

sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di House of 

Commons maka kedudukan kabinet sangat kuat, sehingga jarang 
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dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakannya pemilihan umum 

berikutnya. Misalnya, sistem parlementer di Inggris. 

3) Sistem Parlementer dengan Multipartai  

Sistem parlementer multipartai adalah dimana parlemen tidak 

satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara 

mayoritas, maka pembentukan kabinet di sini sering tidak lancar. 

Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak 

sebagai pembentuk kabinet/formatur. Dalam hal ini, formatur harus 

mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap 

kabinet yang dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan 

dari beberapa partai politik).  

Berdasarkan hal tersebut dikarenakan koalisi didasarkan pada 

kompromi, kadang-kadang terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan 

yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan 

cara menarik menterinya (kabinet mengembalikan mandatnya 

kepada kepala negara). Sehingga dalam sistem parlementer dengan 

multipartai sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan (sering terjadi 

pergantian kabinet). Misalnya, republik Indonesia tahun 1950-1959, 

di mana terjadi 7 kali pergantian kabinet. 

Sistem ini mengisyaratkan bahwa lembaga legislatif dan 

eksekutif hampir tidak pernah terlibat konflik serius, mungkin pada 

akhirnya eksekutif tidak hanya mewakili kehendak lembaga legislatif 

yang permanen, tetapi juga pemikiran dan keinginannya yang tidak 
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tetap, juga pemikiran dan keinginan para pemiliknya, sehingga 

eksekutif ini bahkan dapat dikatakan labil22. Adapun ciri-ciri umum 

dari sitem pemerintahan parlementer yaitu: 

a) Kebinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau 

atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai 

parlemen.  

b) Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota 

kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya 

dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.  

c) Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada 

parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau 

beberapa anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada 

parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari 

padanya harus mengundurkan diri.  

d) Sebagai perimbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala 

negara (Presiden,Raja atau Ratu) dengan saran atau nasehat 

perdana menteri dapat membubarkan parlemen.  

e) Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada 

lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah 

intimidasi dan intervensi lembaga lain.  

                                                           
22   C. F. Strong.Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk 

Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduce to the 

Comparative Study of Their History and Existing Form,. Nuansa dengan Nusa Media.Bandung. 

2004. hlm 318 
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4) Sistem Pemerintahan Presidensial  

Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan di 

mana kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada Badan 

Perwakilan Rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar 

pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, Presiden memiliki 

kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai 

kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan Menteri).Oleh 

karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan 

check and balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut 

checking power with power. 

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif 

kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti 

rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk 

mengontrol Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, 

penghianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi 

Presiden bisa dijatuhkan. Bila Presiden diberhentikan karena 

pelanggaran-pelanggran tertentu, biasanya seorang Wakil Presiden yang 

akan menggantikan posisinya23. Presiden bertanggungjawab kepada 

pemilihnya (kiescollege). Sehingga seorang Presiden diberhentikan atas 

tuduhan House of Representattives setelah diputuskan oleh senat. 

Misalnya, sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat. 

                                                           
23   www.wikipedia.com , diakses tanggal 24 November 2017 
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Dengan demikian, pertama, sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan 

eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut 

adanya kekuasaan tak terbatas, demi kebaikan negara, setidak-tidaknya 

selama periode tertentu; kedua, orang yang berada di posisi ini menjadi 

suatu keseluruhan yang tidak lebih baik dari anggotanya yang paling 

rendah, dan semua menjadi buruk dari anggota terendahnya. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada Sembilan karakter 

sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut24: 

1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. 

2) Presiden merupakan eksekutif tunggal, Presiden tidak terbagi dan 

yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja.  

3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 

yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai 

bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.  

5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 

begitu pula sebaliknya.  

6) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.  

7) Jika di dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 

parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi 

                                                           
24   Asshiddiqie, J.Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Buana Ilmu 

Populer.Jakarta. 2007. hlm 316 
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konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggungjawab 

kepada konstitusi.  

8) Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 

9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti di dalam sistem 

parlementer yang terpusat pada parlementer.  

Kesembilan prinsip sistem presidensial yang diuraikan tersebut di 

atas juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia.  

5) Sistem Pemerintahan Kuasi  

Sistem pemerintahan kuasi pada hakekatnya merupakan bentuk 

variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 

presidensial. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang berbeda 

sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari 

sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan kuasi bukan 

merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem pemerintahan ini dikenal 

dengan bentuk sistem pemerintahan kuasi parlementer dan sistem 

pemerintahan kuasi presidensial.  

3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 

a. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum 

Amandemen 

Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut sistem 

pemerintahan Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan 

penanggungjawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah 

Presiden, sedangkan para menteri hanyalah pembantu Presiden, dalam 
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artian Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan, hal ini tertuang dengan tegas di dalam:  

1) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut 

Undang-undang Dasar dan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dalam 

menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden.  

2) Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh 

menteri-menteri negara”, sedangkan ayat (2) berbunyi “Menteri-

menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Hal ini 

memperkuat penjelasan bahwa Presiden dalam UUD 1945 memiliki 

kewenangan di dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-

menteri negara, dengan kata lain bahwa menteri-menteri negara 

tersebut tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

melainkan kepada Presiden sebagai pembantu Presiden.  

3) Penjelasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara UUD 

1945 yang menyatakan bahwa Presiden ialah kepala kekuasaan 

eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan Undang-undang, Dia 

mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah 

(pouvoir reglementair). 

Dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 

1945 menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan 

mengangkat Presiden dan secara otomatis maka pertanggungjawaban 
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Presiden adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan 

memilih Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) menyatakan 

bahwa Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan legislatif, 

dengan kata lain bahwa Presiden sendiri berhak menciptakan hukum 

untuk mengatur pertanggungjawaban kepada MPR atas dasar Pasal-

Pasal yang bersangkutan, dan Presiden bekerja sama dengan DPR 

dalam menjalankan proses legislasi.  

Presiden dapat menolak Rancangan Undang-undang hasil inisiatif 

dari DPR, maka artinya bahwa kekuasaan legislatif dalam pembentukan 

Undang-undang bukan berada di tangan DPR melainkan berada di 

tangan Presiden. Kekuasaan Presiden itupun ditambah dengan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung, yang 

menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat 

dan memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung, sehingga itu 

menyatakan bahwa Presiden juga memiliki kekuasaan secara yudikatif.  

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar (executive 

heavy) karena disamping memiliki kekuasaan eksekutif, juga memiliki 

kekuasaan dalam legislatif dan yudikatif sehingga mengakibatkan tidak 

adanya pemisahan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 

1945.  
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b. Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 Setelah Amandemen. 

Terjadinya gerakan mahasiswa pada Tahun 1998 atas nama 

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal 

dengan reformasi, kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 

1945 melalui Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali 

menyebabkan struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. 

Khusus untuk sistem pemerintahan tersebut merupakan perbincangan 

hangat dalam kalangan pengamendemen UUD 1945. Hal tersebut 

disebabkan ada kalangan yang menginginkan untuk mempertahankan 

sistem pemerintahan dan ada juga yang menginginkan sistem 

pemerintahan tersebut diubah dan dipertegas kedudukan dan fungsinya. 

Perubahan atas terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 dapat 

dilihat dengan tidak bertanggungjawabnya Presiden kepada MPR, 

secara tidak langsung bahwa MPR bukan lagi sebagai mandataris MPR. 

Ini dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah 

amandemen, yang menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” 

Akibat dari konsekuensi dimana Presiden dan Wakil Presiden secara 

kedudukan itu dipilih langsung oleh rakyat, maka menyebabkan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih bertanggungjawab langsung 
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kepada rakyat dan bukan lagi kepada MPR. Dan ini juga merupakan ciri 

umum dari sistem pemerintahan Presidensial25. 

Kemudian MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara 

dan kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR tetapi secara langsung 

berada di tangan rakyat.Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 setelah amandemen bahwa, “kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Tetapi 

walaupun demikian bahwa, sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya 

belum mencirikan sistem Presidensial pada umumnya.Ini disebabkan 

karena masih adanya beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang sampai 

sekarang belum mengalami perubahan secara signifikan dalam 

mengatur kedudukan lembaga negara. Hal tersebut dapat kita lihat 

dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:  

“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama.”Kemudian pada Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 yang 

berbunyi bahwa “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak 

mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu 

tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu”. 

Pasal ini sebenarnya menandakan tidak tegasnya pemisahan 

kekuasaan (separation of power) yang dianut di Indonesia.Sedangkan 

salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah tegasnya konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga-lembaga 

negara baik secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal tersebut 

                                                           
25   Armia, Siddiq , M. “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak 

Konstitutional”. UIN Ar-Raniry :Fakultas Syariah dan Hukum. 2016. hlm 134 
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juga menjelaskan bahwa antara Presiden dan DPR dituntut bekerjasama 

dan saling terkait dalam hal pembuatan regulasi.  

4. Pemilihan Umum (Pemilu) 

a. Konsep Dasar Pemilihan Umum 

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri 

sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang 

dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari 

demokrasi26. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi 

dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di 

samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang 

dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang 

dianggap akan melahirkan suatu refresentatif aspirasi rakyat yang tentu 

saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui 

pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga 

negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi 

publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol 

daripada kedaulatan rakyat.  

Dikutip menurut menurut M. Rusli Karim27, “pemilu merupakan 

salah satu saran utama untuk menegakkan tatanan demokrasi 

(kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat yang menyehatkan dan 

menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”  

                                                           
26 Mashad, D. “Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca-Orba Baru”. Ghalia 

Indonesia.Jakarta. 1999.hlm 12 
27    Tutik, T., T. “Konstruksi Hukum Tata Negar Indonesia pasca Amandemen UUD 1945”. 

Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011. hlm 331 
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b. Tujuan Pemilihan Umum 

Menurut Parulian Donald28 terdapat dua manfaat yang sekaligus 

sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan 

pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau 

pemupukan kekuasaan yang sah (otoritas) dan mencapai tingkat 

keterwakilan politik (political representativeness). 

Sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut merupakan 

tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses 

pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari 

keseluruhan aktifitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses 

pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam 

kurun waktu relatif lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan 

politik. Dalam arti lebih sederhana tujuan langsung berkaitan dengan 

hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses 

pencapaian hasil tersebut29. 

Pemilu pada dasarnya memiliki 4 (empat) fungsi utama yaitu:  

1) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.  

2) Pembentukan perwakilan politik rakyat.  

3) Sirkulasi elite penguasa.  

4) Pendidikan politik.  

                                                           
28    (www.politik.news.viva.co.id diakses pada 24 november 2017) 
29  Delviana, Anita. “ Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial 

Indonesia”.Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 

Makasar.  2014. hlm 52. 
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Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan 

Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan 

antara lain:  

1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan 

tertib. 

2) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.  

3) Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara. 

Memang harus diakui bahwa tujuan pemilu secara signifikan 

berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi 

sistem politik liberal pemilu memiliki 4 (empat) tujuan pokok. Pertama, 

membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa 

persaingan terbuka diantara kekuatan sosial dan kelompok politik dalam 

menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi.Kedua, pemilu 

melegitimasikan sistem politik. Ketiga, menabsahkan kepemimpinan 

politik. Keempat, Pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di 

negaranegara demokrasi Barat.    

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pembukaan dan 

Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia menganut asas 

kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang 

dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu 

dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk 

memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan 

haknya, dengan tujuan:  
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1) Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan 

yang dipunyai.  

2) Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam Badan 

Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan kepada para 

pemilihnya. 

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam 

partai, politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena 

bermanfaat:  

1) Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para 

pendukungnya.  

2) Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya. 

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting 

artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi 

pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah 

itu mendapat dukungan yang sebenarnya darirakyat, tetapi sebaliknya, 

jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat 

tersebut hanya bersifat semu.  

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat 

tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga 

negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya.  

c. Ciri Sistem Pemilu 

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang 

bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik 
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yang menggunakan pemilih sebagai parameter pelaksanaan 

demokratisasi suatu negara. Beberapa alasan mengapa pemilu sangat 

penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu 

memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan 

secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan 

konflik.  

Secara konseptual, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat 

dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu:  

1) Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih 

ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (electoral 

system).  

2) Menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip 

demokrasi (electoral process). 

Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu pemilu 

yang benar-benar bebas, meliputi:  

1) Diselenggarakan secara regular.  

2) Pilihan yang benar-benar berarti.  

3) Kebebasan menempatkan calon.  

4) Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan.  

5) Hak pilih orang dewasa yang universal.  

6) Perlakuan yang sama dalam pemberian suara.  

7) Pendaftaran pemilih yang bebas.  

8) Penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat. 
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Berbagai sistem pemilihan dengan variasi masing masing 

menunjukkan indikasi keunggulan dan kelemahan30.  

1) Sistem Pemilihan Mekanis  

Secara substansial sistem pemilihan mekanis memiliki ciri-ciri 

antara lain:  

a) Partai-partai yang mengorganisasi pemilihan-pemilihan dan 

memimpin pemilih berdasarkan sistem Bi Party atau Multy party 

(liberalism, sosialisme) atau Uni Party (komunisme).  

b) Badan Perwakilan Rakyat bersifat badan perwakilan kepentingan 

umum rakyat seluruhnya.  

c) Badan Perwakilan yang dihasilkan disebut parlemen.  

d) Wakil-wakil yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat langsung 

dipilih. 

2) Sistem Organis  

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah 

individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam 

persekutuan hidup berdasarkan: geneologis (rumah tangga, 

keluarga), fungsi tertentu (ekomoni, industri), lapisan-lapisan sosial 

(buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial 

(universitas). Masyarakat dipandang sebagai satu organisme yang 

terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi 

                                                           
30   Delviana, Anita.“ Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia”. 

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.Makasar. 2014. 

hlm 56 
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tertentu dalam totalite organisme itu, sebagai persekutuan-

persekutuan hidup tersebut di atas. Berdasarkan pandangan ini 

persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai 

pengendali hak pilih, atau dengan kata lain pengendali hak untuk 

mengurus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat. Pemilihan 

organis secara substansial memiliki ciri-ciri:  

1) Organis, Partai-partai politik itu tidak perlu dikembangkan, 

karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap 

persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri.  

2) Badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-

kepentingan khusus persekutuan hidup itu.  

3) Pemilihan organis menghasilkan  dewan korporatif.  

4) Wakil-wkil dalam badan perwakilan berdasarkan pengangkatan31. 

  

                                                           
31 Ibrahim, M. d. “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”. Sinar Bakti.Jakarta. 2013. hlm 336 
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 Kerangka Penelitian 

 

  Analisis Putusan MK 

No.14/PUU-XI/2013 
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presidential threshold 

dalam Pemilu 2019 
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Mahkamah Konstitusi No. 

14/PUU-XI/2013 

 

Penerapan presidential 

threshold pada Pemilu 

2019 

 

• Sebelum Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013  

• Setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013  

 

• Pendapat Ahli  

• Kelebihan dan 

Kekurangan penerapan 

presidential threshold 

 

Presidential threshold berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 

tetap digunakan pada pemilihan umum 

serentak 2019 
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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. Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 

memerintahkan bahwa Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan 

secara serentak. Adapun dalam pertimbangan putusannya yang mendasari 

Pemilu dilakukan dalam waktu yang bersamaan ada 3 dasar, yakni pertama 

penguatan sistem pemerintahan presidensial, kedua sesuai dengan sisi 

original intent dan penafsiran sistematik, serta ketiga dalam rangka 

penyelenggaraan Pemilu yang lebih efisien. Adapun terkait dengan alasan 

yakni dalam rangka penguatan sistem presidensil maka sudah barang tentu 

pula presidential threshold diperlukan. Hal ini dikarenkan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden yang menang dalam Pemilu agar 

berkesesuaian pula dengan pemenang di legislatif. Maka dari itu dasar 

legitimasi yang kuat dari dukungan partai-partai pendukung sangat 

diperlukan dan hanya dapat dilihan melalui presidential threshold.  

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum”. Telah dinyatakan secara terang dan secara jelas dalam 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa calon presiden dan calon 
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wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Hal ini secara rasional pula menujukkan bahwa dibutuhkan suatu koalisi 

tertentu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tertentu. 

Adapun disebutkan pula disitu bahwa partai politik atau gabungan partai 

politik yang dapat mencalonkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden ini adalah hasil dari sebelum ini, yaitu pada Pemilu tahun 2014.  

Penyatuan UU Pemilu kedalam satu naskah bersama ini pun 

didasari atas Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu DPR, DPD, 

dan DPRD padat tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Hal inilah yang 

kemudian mendasari dorongan bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu 

disederhanakan menjadi dua peristiwa pemilu, maka undang-undangnya 

juga harus disederhanakan (dikodifikasikan).  

Dalam rangka mengkodifikasikan sejumlah undang-undang yang 

terkait dengan kepemiluan tersebut, maka pembentuk undang-undang 

diberikan kebebasan untuk membentuk suatu norma sesuai dengan 

kebutuhan hukum yang ada. Adapun salah satu norma yang saat ini 

berlaku di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini adalah 

mengenai ambang batas presiden sebesar 20% kursi atau 25% suara sah. 

Norma ini pula yang saat ini sedang ramai diuji oleh sejumlah pihak ke 

Mahkamah Konstitusi karena dianggap merupakan pelangaran konstitusi. 

Lebih kurang pada saat ini (sampai tercatat pada tanggal 11 bulan 9 tahun 
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2017) telah terkumpul kurang lenbih 9 (sembilan) gugatan mengenai UU 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu kiranya para pihak yang 

menguji keabsahan norma tersebut memahami Pendapat Mahkamah pada 

point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan 

sebagai berikut:  

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal 

konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-undang atau 

sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi 

kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh 

pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-

Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold 

dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap 

tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu 

berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-

jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang 

intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 

2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan 

hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak 

merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata 

bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian 

tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.  

 

Dengan demikian, sebenarnya adalah terang dan jelas, apalagi 

ekplisit disebutkan langsung dalam putusan tersebut yakni presidential 

threshold atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum 

terbuka (open legal policy). Adapun jikalau para pihak menilai hal ini 

adalah buruk dan lain sebagainya maka para pihak juga bisa melihat 

bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar 

konstitusi, kecuali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, 
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rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Mudah-mudahan hal ini 

mencerahkan berbagai pihak yang saat ini berpolemik mengenai hal ini. 
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