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PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya, Jurnal Rechtsvinding (JRV) Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2014 ini dapat diterbitkan dengan menyajikan artikel-artikel bertema ”Refleksi dan Evaluasi 
Sistem Pemilu di Indonesia”. Tema ini dipilih mengingat tahun 2014 adalah tahun dilaksanakannya 
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik untuk anggota legislatif di DPR, DPD, DPRD maupun 
Presiden dan Wakil Presiden.  

Beberapa Penulis dalam edisi kali ini seperti  Janpatar Simamora dan Sodikin melihat putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilu dapat dilaksanakan 
secara bersamaan atau serentak antara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif 
pada tahun 2019 sebagai isu yang menarik untuk dibahas. Janpatar Simamora memandang bahwa 
langkah penting yang harus dilakukan menyongsong Pemilu serentak adalah menyatukan undang-
undang pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden. Namun yang tak kalah penting 
dilakukan adalah membangun budaya politik yang lebih baik dalam rangka mengefektifkan partisipasi 
politik warga negara. Sedangkan Sodikin melihat bahwa Pemilu serentak ini sebagai peluang untuk 
memperkuat sistem presidensiil yang secara tegas telah disebutkan dalam Konstitusi. Meski demikian 
dibahas juga beberapa kelemahan dalam Putusan MK ini seperti waktu pelaksanaan yang diundur 
pada tahun 2019, serta tidak dipermasalahkannya ambang batas (presidential threshold) yang 
terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Yogo Pamungkas membahas lebih 
jauh mengenai ambang batas ini. Menurutnya, penerapan atas ambang batas perolehan suara ini 
tidak tepat karena hanya diterapkan pada tataran nasional saja, karena sebaiknya penerapan ambang 
batas perolehan suara diterapkan di setiap jenjang.

Selanjutnya M. Faishal Aminuddin dan Dian Agung Wicaksono membahas secara mendalam 
mengenai berbagai metode konversi suara menjadi kursi dalam Pemilu Legislatif. M. Faishal 
Aminuddin mengelaborasi metode interpretasi konstitusi dan hubungannya dengan uji konstitusi 
antara tradisi Kelsenian dan Madisonian. Dengan mengeksplorasi uji kadar keterwakilan tinggi dengan 
indeks Galagher dan Pukelsheim dari putusan Mahkamah terhadap sengketa alokasi kursi terlihat 
bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap metode interpretasi Mahkamah. Hal ini dikuatkan Dian 
Agung Wicaksono yang melihat kompleksitas perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan 
sistem multipartai perlu dievaluasi termasuk mengevaluasi pula metode konversi sebagai upaya 
penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia. 

Setelah pembahasan mengenai berbagai metode penghitungan suara ini, Marulak Pardede dan 
Muhamad Doni Ramdani serta Fahmi Arisandi membahas mengenai dampak dari sistem Pemilu di 
Indonesia. Marulak Pardede melihat bahwa sistem pemilihan langsung di Indonesia telah melahirkan 
tindak pidana korupsi dan politisi korup. Oleh karenanya dimasa mendatang sistem pemilihan umum  
ini perlu ditinjau ulang. Hal senada diungkapkan  Muhamad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi yang 
memandang bahwa meskipun persoalan sistem Pemilu legislatif dengan sistem proporsional daftar 
terbuka sudah berakhir melalui putusan MK pada tahun 2008. Namun dengan putusan MK tersebut 
biaya politik menjadi semakin mahal. Hal ini  berdampak pada banyaknya para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang terbukti korupsi mengingat modal untuk menjadi anggota legislatif yang 
sangat tinggi. Ju
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Sedangkan M. Lutfi Chakim dalam tulisannya lebih tertarik membahas Pemilihan kepala daerah 
(pilkada) secara langsung sebagai mekanisme yang berfungsi menjadi pelaksanaan demokrasi. 
Ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara 
langsung dianggap menjadi masalah yang sangat serius, karena berpotensi mengingkari kedaulatan 
rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Menurutnya sistem pemilihan gubernur secara perwakilan oleh 
DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi. 

Pada tulisan terakhir,  Benedictus Sahat melihat bahwa kompleksitas permasalahan pada setiap 
tahapan Pemilu sangat dipengaruhi oleh masalah pengarsipan. Menurutnya pengarsipan memiliki 
peran penting dalam menunjang proses Pemilu yang demokratis, karena dokumen yang telah 
diarsipkan tersebut menjadi alat bukti yang sah dan otentik. Oleh sebab itu manajemen arsip yang 
baik dan pengintegrasian dengan teknologi informasi secara nasional dan terpadu ke dalam arsip 
elektronis akan meningkatkan keamanan dan kemudahan, otentitas dan akurarasinya.

Semoga gagasan-gagasan yang dituangkan melalui berbagai judul artikel di Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2014 ini dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum dan sekaligus bermanfaat bagi 
pengembangan pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Redaksi
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.84

Janpatar Simamora

Menyongsong Rezim Pemilu Serentak

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 1-18

Meskipun pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sama-sama termasuk 
dalam rezim pemilihan umum menurut UUD NRI Tahun 1945, namun dalam praktiknya, keduanya diselenggarakan 
secara terpisah. Kondisi semacam ini menimbulkan sejumlah implikasi yang kurang mendukung bagi upaya pelembagaan 
demokrasi itu sendiri. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan digelarnya 
pemilu secara serentak patut diapresiasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan demokrasi di tanah air. Tulisan ini 
membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyongsong rezim pemilihan umum secara serentak 
atau simultan yang akan digelar sejak pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, diperoleh kesimpulan bahwa langkah-langkah yang harus 
segera dilakukan dalam menyongsong pemilu serentak adalah menyatukan undang-undang pemilu legislatif dan pemilu 
presiden serta wakil presiden. Langkah lain yang penting untuk dilakukan adalah membangun budaya politik yang 
lebih baik dalam rangka mengefektifkan partisipasi politik warga negara. Dengan demikian, maka upaya membangun 
demokrasi yang lebih berkualitas, efektif dan efisien akan lebih mudah untuk diwujudnyatakan.
Kata Kunci: Demokrasi, Rezim Pemilu, Pemilu Serentak

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. 
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.84

Janpatar Simamora

Induction of the Simultaneous Election Regime

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 1-18

Despite legislative election together with President and vice President election include to the regime of election under the 
Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, but in practice, both are implemented separately. These conditions improve 
many unfavorable implications for attempts to institutionalize democracy it self. Hence, the birth of the Constitutional 
Court’s verdict number 14/PUU-XI/2013, who ordered the election to implement simultaneously should be appreciated 
in order to streamline the implementation of its democracy. This paper discusses the steps that must be performed 
in order to welcome the regime of simultaneous elections to be held since the elections in 2019. With using research 
normative analytical descriptive, it is concluded that steps should be done in facing election simultaneously, namely 
brings together elections law in legislative and the president and vice president’s. Another important step to do is build 
a better political culture in order to make effective political participation of citizens. Thus, the effort build the quality of 
democracy, effective and efficient will be easier to manifested.
Keywords: Democracy, Electoral Regime, Simultaneous Election
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.84

Sodikin

Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem 
Presidensial

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 19-31

Permasalahan ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memutuskan uji 
materi norma Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal 
tersebut, kecuali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga pemilu 
dapat dilaksanakan secara bersamaan atau serentak antara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif 
tahun 2019. Terjadinya polemik atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena pemilu serentak dapat dilaksanakan 
pada 2019, bukannya dilaksanakan pada 2014 sekarang ini. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan 
ambang batas (presidential threshold) yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, karena 
masalah tersebut dikembalikan kepada pembentuk Undang-Undang. Permasalahannya dalam tulisan ini adalah apakah 
pemilu serentak pada 2019 dapat meniadakan atau masih mempergunakan ambang batas (presidential threshold) 
dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Ada perbedaan pendapat terhadap ambang batas (presidential threshold) 
karena akan mempengaruhi penguatan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. UUD 1945 menganut sistem 
presidensial murni yang mempunyai kedudukan yang kuat, sehingga presiden dalam menjalankan pemerintahannya 
mempunyai posisi yang kuat, meskipun tidak didukung oleh mayoritas parlemen, karena presiden tidak bertanggung 
jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
Kata Kunci: Pemilu, Sistem Presidensial, Ambang Batas

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. 
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.84

Sodikin

The Simultaneous of Election (Legislative Election, President and Vice President’s election)  
and Strengthening of The Presidential System

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 19-31

This problem is motivated from the Constitutional Court’s verdict that decide to judicial review norms of Article 3 verse 
(4), Article 9, Article 14 verse (2) and Article 112 of Law Number 42 Year 2008 on the Election of President and Vice-
President under the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. The Constitutional Court decided all that articles except 
article 9 in Law Number 42 Year 2008 did not have legal bonding to make the President and Vice President’s election 
run alongside the legislative’s election in 2019. Problems comes because the President and Vice President’s election 
run alongside the legislative’s election will run in 2019 not in this 2014’s election. Besides, The Constitutional Court did 
not matters the presidential threshold contained in Article 9 of Law No. Number 42 Year 2008, because that matter 
returned to the legislators. The problem in this paper is whether simultaneous election in 2019 may negate or still 
using presidential threshold election for president and vice president. There are different opinions on the presidential 
threshold because it will affect the strengthening of the presidential system adopted in the Republic of Indonesia’s 
1945 Constitution. the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution adheres pure presidential system that has a strong 
position, so the president in running his government has a strong position, even  though not supported by a majority of 
the parliament, because the president is not responsible to parliament, but responsible  to the people who choose him.
Keywords: Election, Presidential System, Presidential Threshold
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.847.1

Yogo Pamungkas

Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 33-50

Ambang batas perolehan suara adalah usaha memperoleh hasil pemilihan umum yang berkualitas dengan pengisian 
kursi di parlemen dan juga untuk menghasilkan pengelolaan pemerintah yang stabil. Namun cara ini selalu terbentur 
atau dibenturkan dengan persoalan demokrasi, disproporsionalitas pemilihan umum dan persoalan aspirasi rakyat. 
Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini  adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi 
tentang Ambang batas perolehan suara pemilu 2014 sudah tepat dan bagaimana penerapan yang tepat atas ambang 
batas perolehan suara pada pemilu 2014? Untuk menganalisis masalah ini menggunakan tipe penelitian normatif 
dengan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penetapan ambang batas perolehan suara ditentukan sebesar 3.5% suara nasional hanya berlaku di jenjang 
nasional saja. Penetapan ambang batas perolehan suara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Penerapan atas ambang batas perolehan suara ini juga tidak tepat karena hanya diterapkan pada tataran nasional saja, 
karena sebaiknya penerapan ambang batas perolehan suara diterapkan di setiap jenjang. 
Kata Kunci: Ambang Batas Perolehan Suara, Pemilihan Umum, Partai Politik

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. 
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.847.1

Yogo Pamungkas

A Legal Analysis on Electoral Threshold  in Law Number 8 Year 2012 On The Election for Members of House 
of Representative, House of Regional Representative  and Local House of Representative against the Republic 
of Indonesian 1945 Constitution

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 33-50

Basically, Electoral threshold is the effort to achieve high quality election result by choosing representative person to 
represent political party. Besides, in order to achieve secure governance management. Unfortunately electoral threshold 
is often opposed with the issues of democracy, proportional principles of election and people’s aspiration. There are 
questions in this research: is the verdict of constitutional court about parliamentary threshold has been right? How 
the application of parliamentary threshold in the election 2014? This research use normative research method with 
secondary data. This research finds that: first, Electoral threshold is 3.5% of total national votes and it is only enforce 
within national scope; second, electoral threshold is in accordance within the Republic of Indonesia’s 1945 constitution; 
third. It is not ideal to enforce electoral threshold only within national scope instead of local scope. Therefore, it is 
suggested that Electoral threshold must be enforce within both national and local scopes.
Keywords: Electoral Threshold, Election, Political PartyJu
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.847.1

M. Faishal Aminuddin

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Derajat Keterwakilan Tinggi Dalam Sengketa Alokasi 
Kursi Pemilu

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 51-68

Demokratisasi Indonesia menghasilkan sengketa politik-pemilu dalam tensi yang tinggi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 
kewenangan untuk mengadili setiap perkara gugatan sengketa pemilu dan pilkada. Sejauhmana putusan Mahkamah 
terkait dengan sengketa pemilu dapat dinilai? Secara umum, dari berbagai putusan yang dihasilkan, Mahkamah masih 
menghadapi problematika terkait dengan metode interpretasi yang menjadi hal krusial dalam menghasilkan kualitas 
putusan yang bisa diterima dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi metode interpretasi konstitusi 
dan hubungannya dengan uji konstitusi antara tradisi Kelsenian dan Madisonian. Lalu menekankan pada logika inter-
konektivitas antara legislasi, metode interpretasi dan hasil putusan mahkamah. Berbagai aspek yang bisa dilihat dari 
sengketa pemilu, diantaranya  perhitungan suara, alokasi kursi, kecurangan penyelenggaraan dan manipulasi lainnya 
dalam proses pemilu. Tulisan ini melakukan eksplorasi terhadap satu aspek yaitu alokasi kursi dimana akan dilakukan 
pengujian kritis atas putusan mahkamah tentang derajat keterwakilan tinggi. Metode yang digunakan adalah uji kadar 
keterwakilan tinggi dengan indeks Galagher dan Pukelsheim dari putusan Mahkamah terhadap sengketa alokasi kursi. 
Hasilnya, kualitas putusan tersebut tidak lebih baik dari putusan Komisi Pemilihan Umum yang mereka batalkan. Dari 
ulasan tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap metode interpretasi Mahkamah. 
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Derajat Keterwakilan Tinggi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. 
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.847.1

M. Faishal Aminuddin

Problems of Constitutional Court Verdict on High Proportional Degree In the Allocation of Election Seats 
Dispute

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 51-68

Democratization in Indonesia yield high tension of political-election dispute. Constitutional Court has authority to 
judge any lawsuit on both election and local government election dispute.  How good The Constitutional Court verdicts 
on election?  Refers to yielding of any verdict, The Constitutional Court itself facing problems with the methods of 
interpretation and became crucial point to yield good and acceptable verdict. This article aim to elaborate method 
of interpretation of constitution connecting to review of constitution between Kelsenian and Madisonian’s tradition. 
Furthermore it emphasize the logic of inter connection among legislation, method of interpretation and The 
Constitutional Court’s verdict. Review to election disputes in the constitutional court, many aspects such as counts of 
vote, seat allocation, election fraud and technical manipulation in the election process happened. This paper focus on 
exploring the aspect of seat allocation. It will examine with  critical review those issues of degree of proportionality 
in The Constitutional Court verdicts. The method used is the Index Gallagher and Pukelsheim to explain the degree 
of proportionality in the Constitutional Court’s verdicts  against the allocation of seats. As result, the quality of the 
Court’s verdicts is not better than the Election Commission’s verdicts that they canceled. From those evidence, The 
Constitutional Court’s method of interpretation should be improved.  
Keywords: Constitutional Court’s Verdict, Election Dispute, Proportionality DegreeJu
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Kata Kunci Bersumber dari artikel.
Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.847.1

Dian Agung Wicaksono

Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 69-83

Salah satu bagian dari sistem pemilihan umum (pemilu) yang terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir tidak 
diperhatikan secara khusus adalah metode konversi suara pemilih menjadi kursi anggota legislatif. Sejatinya pengaturan 
mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam UU, setidaknya sejak tahun 2004. Muncul pertanyaan 
mendasar bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia? 
Bagaimana politik hukum metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu legislatif? Bagaimana evaluasi 
dan alternatif solusi terhadap penerapan metode konversi terhadap upaya penyederhanaan sistem multipartai di 
Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Tentu perdebatan 
yang dibangun dalam konteks hukum tata negara bukanlah mana yang benar dan mana yang salah, namun lebih pada 
konteks implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks 
kompleksitas perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai, sudah selayaknya 
apapun pilihan kebijakan yang dibangun dalam kerangka politik hukum sistem pemilu di Indonesia haruslah mendukung 
terciptanya efektivitas sistem presidensial.
Kata Kunci: Reformulasi, Metode Konversi Suara, Pemilu Legislatif
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Reformulation of Vote Conversion into Seat Method in Legislative Election System of Indonesia

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 69-83

The simple part of election system is vote conversion method. The method to convert the total amount of votes into the 
seats of legislator almost abandoned.  Actually, the method should be regulated in 2004 Legislative Election Act. Arise a 
basic question, how the implication of combination between presidentialism and multiparty system in Indonesia? How 
the regulation on vote conversion method in legislative election system? And, how the evaluation and solution alternative 
toward the implementation of vote conversion method in order to simplify the multiparty system in Indonesia? This is a 
normative legal research that collect secondary data. In the context of constitution law debate whether what is right or 
what is wrong, but rather in the context of the implications from the legal policy. In the context of complexity of fusion 
presidentialism and multi-party system, that is proper that any legal policy is built within the framework to support 
presidentialism effectiveness.
Keywords: Reformulation, Votes Conversion Method, Legislative Election
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Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia
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Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era 
reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan 
sebelum penyelenggaraan pemilu dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode 
sebelumnya. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang 
penyelenggara pemilu dan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-undang ini juga biasa disebut 
paket perubahan undang-undang politik. Kelemahan pada legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan 
yang memunculkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan 
sistem pemilu proporsional terbuka terbatas menjadi terbuka penuh, menunjukan regulasi penyelenggaraan pemilu 
yang belum sempurna. Melalui pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi tumpuan 
perubahan untuk menjadi lebih baik. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem pemilihan umum 
di Indonesia; serta bagaimana dampak pelaksanaan sistem pemilihan langsung di Indonesia. Dengan menggunakan metode 
yuridis normatif dengan analisis data kualitatif disimpulkan bahwa dampak dari sistem pemilihan langsung di Indonesia 
telah melahirkan tindak pidana korupsi dan politisi korup. Oleh karenanya dimasa mendatang sistem pemilihan umum ini 
perlu ditinjau ulang.
Kata Kunci: Refleksi, Evaluasi, Sistem, Pemilihan Umum
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The Implication of Indonesia Election System
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The legal basis for the implementation of election in Indonesia, as outlined in the Law, since the reform era until now, 
always changing. Any changes to the election law, always made before the election for next period run. And changes in 
election law justified as evaluation for the election results in the previous period. Changes in election law also always 
carried as a package of changes to electoral administration law and the law of political parties, commonly this package 
of changes also called the package of changes in political law. Weaknesses in legislation and regulation led to a number 
of provisions which is rise different interpretations in its implementation. The Constitutional Court (MK) verdict that 
cancelled limited open proportional election system to be fully open, shows that election regulations are rudimentary. 
Through this parliament, the House of Representatives and the President / Vice President election in 2014, we’re expect 
to become the foundation of change for the better election system. The problems need to research are: How does setting 
of legal basis for the implementation of elections in Indonesia? How does evaluation of election systems in Indonesia? 
How the implication of implementation election system directly in Indonesia? Using normative juridical method with 
descriptive type and method of qualitative data analysis can be described the negative impact of election system directly 
in Indonesia has causing corruption action and corrupt politicians. Therefore, in the future, this election system need to 
be reviewed.
Keywords:  Reflection, Evaluation, System, ElectionJu
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Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 101-111

Persoalan sistem pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka memang 
sudah berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Namun dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, persoalan baru muncul, semakin tingginya biaya politik serta munculnya persaingan para calon 
anggota legislatif  saling berlomba untuk menarik simpati dari masyarakat tidak hanya persaingan antar partai politik 
tetapi juga dalam satu partai  yang sama. Pengaruh yang timbul dari penerapan sistem pemilu proporsional daftar 
terbuka menjadi menarik untuk dikaji kembali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa pengaruh yang timbul 
dari penerapan sisten pemilu proporsional daftar terbuka, selain biaya politik yang menjadi mahal berdampak pada 
banyaknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terbukti korupsi mengingat modal untuk menjadi anggota 
legislatif yang sangat tinggi. Persoalan tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih  para calon memungkinkan parpol 
yang pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan duduk di parlemen.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Proporsional Daftar Terbuka
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The Effect of Using Open List Proportional  of Legislative Election System

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 1, April 2014, page 101-111

The issue of election system for member of House of Representatives with an open list proportional system is already 
over, after it was decided by the Constitutional Court in 2008. Yet with that verdict of the Constitutional Court, another 
problems emerging, it increases high cost of political competition and the emergence of the legislative candidates 
competing to attract the sympathy of the community is not only competition between political parties but also within 
the same party. Influence arising from the application of open list proportional election system becomes interesting to 
study again. This writing method is normative legal research, which is research based on secondary data. The results 
showed there were some influences arising from the application of the election systems of proportional open list, in 
addition political costs being expensive it have an impact on the number of members of the House of Representatives 
has proved to be corrupted regarding the capital to be members of the House of Representatives is very high. The 
issue of insufficient numbers of dividers voters for candidates of House of Representatives allows political parties who 
ultimately has the authority to determine which candidates will sit in parliament.
Keywords: The General election, the House of Representatives, the Open List Proportional
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Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 113-127

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan 
demokrasi. Namun, dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem 
pemilihan gubernur secara langsung. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengusulkan sistem 
pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Undang-undang tentang 
Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Usulan perubahan sistem tersebut merupakan topik yang sangat serius, karena 
berpotensi mengingkari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pemilihan secara langsung merupakan satu-satunya cara yang 
paling efektif untuk memaknai frasa ”dipilih secara demokratis” sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 
Kedua, sejarah pemilihan kepala daerah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan 
terkait dengan pemerintahan daerah mulai sejak masa kolonial hingga reformasi. Ketiga, sistem pemilihan gubernur 
secara perwakilan oleh DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil 
pelajaran dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Setelah itu, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali 
kebijakannya tentang sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tertuang dalam RUU Pilkada.
Kata Kunci: Perubahan, Sistem Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi
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Local government election directly is a mechanism of democracy implementation. However, it doesn’t work as 
expectation while disappointing parties urge to not use governor election system directly anymore. That’s the basis 
for the Government to propose Governor election system by House of representatives through Draft Law About the 
local government elections. The proposal to change the system of the local government elections is a very serious 
topic, because it has to deny the sovereignty of the people in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution potentially. 
Using normative legal research method approach, it could be concluded that, first, government election directly is 
the most effective way to interpretate  the phrase ”democratically elected” as mentioned in article 18 verse (4) of the 
Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. Second, the history of local government elections marked by the enactment 
of various regulations on Local Government since the colonial era to the reform. Third, the Governor election system by 
House of representatives is a setback for democracy. Therefore, the Government needs to learn from the history of local 
government election. After all, the government expected to review its policy about local government election system by 
House of representatives in draft Law About the local government elections.
Keywords: Change, Local government Election System, DemocracyJu
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Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu Dalam Menunjang Pemilu Yang Jujur Dan Adil 

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 129-143

Pelaksanaan Pemilu dalam perjalanannya bukan tanpa permasalahan, kompleksitas permasalahan sering kali muncul 
pada setiap tahapan Pemilu, salah satu permasalahan yang muncul tetapi sering luput dari pengamatan adalah mengenai 
pengarsipan, oleh karena itu melalui penelitian ini mengangkat peran pengarsipan arsip Pemilu dalam menunjang 
pelaksanaan Pemilu yang demokratis, yang kemudian menginventarisir kelemahan pengarsipan arsip Pemilu saat 
ini, dan menganalisa tolak ukur pengarsipan yang baik bagi Pemilu. Melalui studi kepustakaan penelitian ini memiliki 
kesimpulan bahwa pengarsipan memiliki peran penting dalam menunjang proses Pemilu yang demokratis, karena 
sebagai salah satu bentuk kontrol atas jalannya Pemilu, di samping itu dokumen yang telah diarsipkan dapat menjadi 
alat bukti yang sah dan otentik. Oleh sebab itu manajemen arsip yang baik dan pengintegrasian dengan teknologi 
informasi secara nasional dan terpadu ke dalam arsip elektronis yang komprehensif akan meningkatkan keamanan dan 
kemudahan pengaksesan data Pemilu secara cepat, otentik dan akurat oleh masyarakat.
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Progress of election as long as its journey not without causing many problems. Problems complexity comes in any 
grade of election, one of problems comes to surface but often unseen from our vision is archives, This research want 
to lift up the role of archives in election records in order to support democratically election then to classify weaknesses 
of election archives nowadays and to analyze the indicator of good archives for the election. Through library research 
this research described that archives have important role in order to support democratically election, as its function as 
control mechanism to the election, besides all the documents can be authentic and original prove if there any disputes 
in election. Since regularly archives management with integration to information technology national widely and 
integrated to comprehensive electronically archives will increase secure and easy to access of election documents fast, 
authentic and accurate by society.
Keywords: Archives, Election, Democracy
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Abstrak
Meskipun pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sama-sama termasuk 
dalam rezim pemilihan umum menurut UUD NRI Tahun 1945, namun dalam praktiknya, keduanya diselenggarakan 
secara terpisah. Kondisi semacam ini menimbulkan sejumlah implikasi yang kurang mendukung bagi upaya pelembagaan 
demokrasi itu sendiri. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan digelarnya 
pemilu secara serentak patut diapresiasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan demokrasi di tanah air. Tulisan ini 
membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyongsong rezim pemilihan umum secara serentak 
atau simultan yang akan digelar sejak pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, diperoleh kesimpulan bahwa langkah-langkah yang harus segera dilakukan 
dalam menyongsong pemilu serentak adalah menyatukan undang-undang pemilu legislatif dan pemilu presiden serta 
wakil presiden. Langkah lain yang penting untuk dilakukan adalah membangun budaya politik yang lebih baik dalam 
rangka mengefektifkan partisipasi politik warga negara. Dengan demikian, maka upaya membangun demokrasi yang lebih 
berkualitas, efektif dan efisien akan lebih mudah untuk diwujudnyatakan.
Kata Kunci: Demokrasi, Rezim Pemilu, Pemilu Serentak

Abstract
Despite legislative election together with President and vice President election include to the regime of election under the 
Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, but in practice, both are implemented separately. These conditions improve 
many unfavorable implications for attempts to institutionalize democracy it self. Hence, the birth of the Constitutional 
Court’s verdict number 14/PUU-XI/2013, who ordered the election to implement simultaneously should be appreciated in 
order to streamline the implementation of its democracy. This paper discusses the steps that must be performed in order 
to welcome the regime of simultaneous elections to be held since the elections in 2019. With using research normative 
analytical descriptive, it is concluded that steps should be done in facing election simultaneously, namely brings together 
elections law in legislative and the president and vice president’s. Another important step to do is build a better political 
culture in order to make effective political participation of citizens. Thus, the effort build the quality of democracy, effective 
and efficient will be easier to manifested.
Keywords: Democracy, Electoral Regime, Simultaneous Election
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A. Pendahuluan

Sejalan dengan semakin dikokohkannya 
pengakuan terhadap kedaulatan rakyat di tanah 
air yang ditandai dengan pengaturan tentang 
kedaulatan rakyat melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945,1 maka seiring dengan itu pula, 
pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) kian 
mendapat perhatian yang lebih serius dari 
berbagai kalangan. Pemilu sebagai perwujudan 
dari sistem demokrasi yang belakangan 
mendapat respons dari berbagai negara sebagai 
sarana atau mekanisme ideal dalam rangka 
proses peralihan kekuasaan secara damai dan 
tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka 
diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan 
dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan 
baik.

Dalam praktik sistem pemilu yang 
dijalankan di Indonesia belakangan ini, fakta 
telah mencatat bahwa model pemilu secara 
langsung telah membawa sejumlah dampak 
positif. Salah satunya adalah lahirnya pemimpin 
bangsa, baik presiden maupun sejumlah kepala 
daerah yang didasarkan atas pilihan mayoritas 
masyarakat Indonesia. Jadi bukan seperti yang 

terjadi pada era orde baru bahwa begitu banyak 
pemimpin yang lahir, khususnya ketika proses 
demokrasi lokal masih didominasi dan bahkan 
berada di bawah kendali legislatif yang justru 
tidak seirama dengan pilihan dan kehendak 
rakyat. Bahkan sejarah telah mencatat 
bahwa terpilihnya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono selama dua periode merupakan 
wujud nyata dari sistem demokrasi secara 
langsung yang dijalankan di Indonesia. Apabila 
proses pemilihan presiden dan wakil presiden 
masih berada di bawah kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana 
yang pernah dijalankan pada masa-masa 
silam, maka kemungkinan Susilo Bambang 
Yudhoyono, khususnya pada saat pemilu 2004 
mungkin tidak akan menjadi Presiden, karena 
parpol yang mengusungnya ketika itu hanya 
mampu menempatkan beberapa orang saja 
perwakilannya di parlemen.2 

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, 
yang termasuk dalam rezim pemilu adalah 
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)3 dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)4 
serta pemilihan presiden dan wakil presiden.5 

1 Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

2	 Janpatar	Simamora,	”Pasang	Surut	Model	Demokrasi	Lokal	dan	Implikasinya	Terhadap	Efektifitas	Pemerintahan	
di Daerah”, Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Vol. IX No. 2 Agustus (2012): 243-244.

3 Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selain itu, penegasan 
anggota DPR dipilih melalui pemilu ditegaskan pula dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta penegasan 
pemilihan anggota DPD melalui pemilu disebutkan dalam Pasal 22C ayat (1).

4 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Pemerintahan daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum”.

5 Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi 
”presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan ayat (2) yang berbunyi 
”pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.Ju
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Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota 
DPR,  DPD dan DPRD ditempatkan dalam satu 
rezim yang sering diistilahkan dengan pemilu 
legislatif. Demikian juga dengan pemilihan 
presiden dan wakil presiden juga ditempatkan 
serta diselenggarakan secara tersendiri dalam 
rezim pemilihan presiden dan wakil presiden.

Digulirkannya proses pemilihan anggota 
legislatif dan pemilihan presiden dan wakil 
presiden secara terpisah pada akhirnya telah 
menimbulkan konsekuensi tersendiri selama ini. 
Konsekuensi dimaksud lebih mengarah pada hal-
hal yang kurang mendukung bagi pelaksanaan 
demokrasi yang lebih efisien dan efektif. 
Beragam kelemahan dari mekanisme pemilu 
secara terpisah dapat dilihat dari persoalan 
waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan 
juga tenaga yang harus dicurahkan oleh 
penyelenggara pemilu dalam rangka menghelat 
pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda.

Atas dasar besarnya beban pengeluaran 
yang harus dipikul oleh negara dalam rangka 
menyelenggarakan perhelatan demokrasi 
langsung dengan jadwal dan waktu berbeda, 
khususnya pelaksanaan pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden serta pemilihan 
umum anggota legislatif, maka sejumlah pihak 
yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil 
untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materi 
terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilu presiden 
dan wakil presiden serta pemilu anggota 

legislatif secara terpisah dipandang telah 
menimbulkan porsi pengeluaran yang cukup 
besar bagi keuangan negara, sehingga menjadi 
teramat layak untuk dikaji ulang.

Alokasi anggaran pemilu 2014 yang 
dibutuhkan mencapai Rp. 16 triliun. Besarnya 
anggaran dimaksud membuat pemerintah 
harus menyisihkan sebagian APBN sejak tahun 
2013 lalu. Melalui APBN 2013 lalu, pemerintah 
telah menyisihkan dana sebesar Rp. 8,1 triliun 
sebagai biaya persiapan tahapan pelaksanaan 
pemilu 2014, dan kekurangan dari anggaran 
dimaksud dimasukkan dalam APBN 2014. 
Langkah yang sama pada tahun 2008 lalu juga 
pernah digulirkan. Ketika itu, pada tahun 2008 
pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 
6,67 triliun sebagai biaya persiapan tahapan 
pemilu tahun 2009, hanya saja kemudian yang 
terealisasi adalah Rp 1,9 triliun. Kemudian 
pada tahun 2009, pemerintah kembali 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 13 triliun 
dan yang terealisasi adalah Rp 8,5 triliun.6

Nilai anggaran sebesar ini yang kemudian 
dipandang cukup membebani porsi anggaran 
negara. Mahkamah Konstitusi (MK) pun 
tampaknya punya pandangan yang sama dalam 
memaknai proses penyelenggaraan pemilu yang 
selama ini cukup membebani APBN. Tepatnya 
pada tanggal 23 Januari 2014, MK mengabulkan 
sebagian permohonan uji materi atas Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang 
diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

6 Janpatar Simamora, ”Rezim Pemilu Serentak”, Harian Waspada, Edisi Rabu, 29 Januari (2014), http://www.
waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32736:rezim-pemilu-serentak&catid=
59:opini&Itemid=215 (diakses 24 Februari 2014). Ju
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Pemilu Serentak. Permohonan yang dikabulkan 
MK adalah judicial review atas Pasal (3) ayat (5),7 

Pasal 12 ayat (1) dan (2),8 Pasal 14 ayat (2)9 dan 
Pasal 11210 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008. Sedangkan terkait dengan judicial review 
atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 yang pada intinya mengatur masalah 
besaran batas minimal perolehan suara partai 
politik untuk dapat mengajukan pasangan 
calon presiden dan wakil presiden (presidential 
treshold) tidak dikabulkan oleh MK.

Selanjutnya, MK menyatakan bahwa putusan 
dimaksud hanya berlaku untuk pelaksanaan 
pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.11 
Sementara untuk pelaksanaan pemilu 2014, 
ketentuan yang sudah dibatalkan itu tetap 
menjadi pedoman penyelenggaraannya. 
Putusan MK kali ini patut diapresiasi sebagai 
langkah bijak dalam rangka menyelenggarakan 
perhelatan demokrasi dengan lebih efisien 
dan efektif. Karena bagaimanapun juga bahwa 

proses demokrasi langsung yang digelar selama 
ini, khususnya dengan rentang waktu dan 
proses penyelenggaraan yang berbeda-beda 
akan menelan biaya yang sedemikian besar.

Dikeluarkannya putusan MK Nomor 14/
PUU-XI/2013 menimbulkan konsekuensi 
tersendiri terkait dengan upaya penyerentakan 
pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu 
presiden dan wakil presiden di tanah air. 
Sebagaimana diketahui bahwa kedua rezim 
pemilu dimaksud selama ini digelar secara 
terpisah (selalu didahului dengan pelaksanaan 
pemilu legislatif) dan berada di bawah naungan 
regulasi yang berbeda pula. Oleh sebab 
itu, upaya penyerentakan pemilu dimaksud 
membutuhkan langkah lanjutan agar kemudian 
pelaksanaan pemilu serentak yang dimulai 
sejak 2019 mendatang dapat berjalan dengan 
baik serta berkontribusi besar dalam rangka 
membangun kualitas demokrasi yang lebih baik.

7 Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
berbunyi ”Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD”.

8 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden adalah berbunyi: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat  mengumumkan bakal calon 
Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota  DPR, DPD, dan 
DPRD; (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis 
dari bakal calon yang  bersangkutan.

9 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
berbunyi ”Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”.

10 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 
berbunyi ”Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah pengumuman  hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

11 Amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, antara lain berbunyi: a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian; Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan b) Amar putusan tersebut di 
atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.Ju
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang 
sebagaimana tersebut di atas, maka masalah 
yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah 
apakah langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam rangka menyongsong rezim pemilihan 
umum secara serentak yang akan digelar sejak 
pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 
mendatang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu 
bagian terpenting dalam penelitian. Hal ini 
dilatarbelakangi peran besar metode penelitian 
yang merupakan arah dan petunjuk bagi suatu 
penelitian.12 Oleh karena itu, maka dalam 
penelitian ini juga diuraikan metode yang 
dipergunakan dalam rangka merampungkan 
atau menjawab permasalahan yang diteliti. 
Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif 
analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif 
analisis adalah merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan atau 
memberikan gambaran secara sistematis, 
faktual dan akurat terhadap sesuatu populasi 
atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau 
faktor-faktor tertentu.13 

Jenis penelitian ini adalah merupakan 
penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto 
dan Mamudji, penelitian yuridis normatif 
mencakup beberapa bagian, diantaranya: 
pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; 

kedua, penelitian terhadap sistematik hukum; 
ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi 
vertikal dan horizontal; keempat, perbandingan 
hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.14 

Karena penelitian ini menitikberatkan pada 
jenis penelitian yuridis normatif, maka yang 
menjadi kajian utama penelitian ini adalah 
berupa bahan hukum atau bahan kepustakaan 
yang merupakan data sekunder.15 Menurut 
Sukanto,16 bahan hukum yang dapat dijadikan 
sebagai objek dalam studi kepustakaan adalah 
bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang 
erat kaitannya atau yang mengikat terhadap 
permasalahan yang akan diteliti. Kemudian 
ada pula bahan hukum sekunder, yaitu bahan 
hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut 
mengenai bahan hukum primer. Terakhir adalah 
bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 
dapat menunjang keterangan dan data yang 
terdapat dalam bahan-bahan hukum primer 
dan sekunder.

Pada penelitian hukum normatif, analisis 
data adalah merupakan kegiatan pengolahan 
data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan 
hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis 
tersebut untuk memudahkan menganalisisnya. 
Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai 
dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka 
teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, 
kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan 
rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan 

12 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama (Yogyakarta: 
Pustaka Relajar, 2010), hlm. 104.

13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum	(Jakarta:	RajaGrafindo	Persada,	1997),	hlm.	3.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat	(Jakarta:	Raja	Grafindo	

Persada, 2007), hlm. 14.
15 Maria SW Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah) (Yogyakarta: UGM, 2007), hlm. 13.
16 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 23.Ju
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sebagai rujukan dalam membenahi persoalan 
yang diteliti. 

D. Pembahasan 

1. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi

Salah satu ciri utama dari negara yang 
menganut sistem demokrasi dalam peme rin-
tahannya adalah diselenggarakannya pemilihan 
umum secara periodik. Sebagaimana diketahui 
bahwa konsep dasar dalam negara demokrasi 
adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi. Demokrasi menempatkan manusia 
dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik 
sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian 
dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.17 
Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat 
yang menentukan corak dan cara serta tujuan 
apa yang hendak dicapai dalam kehidupan 
kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa 
rakyat berkuasa secara independen atas 
dirinya sendiri.18 Sedangkan terkait dengan 
unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu 
negara demokrasi, Lymant Tower Sargent19 

mengemukakan beberapa unsur, diantaranya: 
citizen involvement in political decision making, 
some degree of equality among citizens, some 
degree of liberty or freedom granted to or 
retained by citizens, a system of reprentation, 
dan an electoral system majority rule. Hanya saja, 
untuk mewujudkan konsep dasar dalam negara 
demokrasi itu bukanlah pekerjaan mudah. 

Sangat sulit untuk memberikan keleluasaan 
kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan 
tertinggi itu20 tanpa dibarengi dengan dengan 
mekanisme dan kontrol pelaksanaan yang jelas 
dan tegas.

Dalam suatu negara kecil saja yang mana 
penduduknya masih tergolong sedikit serta luas 
wilayah yang tergolong kecil, konsep kedaulatan 
rakyat tidak akan mungkin dijalankan secara 
murni dan konsekuen. Apalagi bila kemudian 
suatu negara justru terdiri dari jumlah penduduk 
yang demikian besar dan wilayah negara 
yang begitu luas, maka harapan mewujudkan 
kedaulatan rakyat secara langsung menjadi 
sulit untuk direalisasikan. Artinya bahwa tidak 
mungkin untuk meminta pendapat rakyat 
orang per orang dalam rangka menentukan 
jalannya pemerintahan. Karena bagaimanapun, 
berbeda orangnya akan berbeda pula kehendak 
dan keinginannya. Belum lagi bila kemudian 
ditambah dengan tingkat kecerdasan rakyat 
yang semakin matang. Oleh karena itulah, maka 
kedaulatan rakyat tidak mungkin digulirkan 
secara murni dengan meminta pandangan dan 
pilihan masing-masing orang dalam menentukan 
jalannya pemerintahan sebuah negara.21

Sebagai solusi atas persoalan dimaksud, 
maka pilihan untuk melaksanakan kedaulatan 
rakyat melalui sistem perwakilan menjadi salah 
satu solusi yang sering diimplementasikan. 
Dalam demokrasi dengan sistem perwakilan 
(representative democracy) atau sering 

17 Jimly Asshiddiqie, ”Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, (Materi yang disampaikan dalam studium general pada 
acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005), 
hlm. 2.

18 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32.
19 Lymant Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies (Chicago: The Dorsey Press, 1984), hlm. 32-33.
20 Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia (Medan: UD.Sabar, 2011), hlm. 137-

138.
21 Ibid.Ju
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diistilahkan dengan demokrasi tidak langsung 
(indirect democracy), maka pihak yang 
menjalankan kedaulatan bukan lagi diserahkan 
kepada rakyat, namun yang menjalankannya 
adalah wakil-wakil rakyat di mana keberadaannya 
bersumber dari pilihan rakyat melalui suatu 
proses yang bernama pemilihan umum. Wakil-
wakil rakyat itu dipilih melalui pemilihan umum 
dengan harapan bahwa wakil-wakil itulah 
nantinya yang akan mengusung aspirasi dan 
memperjuangkan kepentingan rakyat dalam 
menentukan jalannya roda pemerintahan.22

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di 
berbagai negara, pada umumnya diselenggarakan 
sekali dalam empat tahun atau lima tahun. 
Misalnya, Indonesia menyelenggarakan 
pemilihan umum sekali dalam lima tahun. 
Sedangkan Amerika Serikat menyelenggarakan 
pemilu sekali dalam empat tahun. Dalam negara 
demokrasi, pemilu adalah merupakan salah 
satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. 
Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat juga 
dapat menjamin peran serta masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan, sehingga 
setiap peraturan perundang-undangan yang 
diterapkan dan ditegakkan benar-benar 
mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.23

Oleh karenanya, bila suatu negara tidak 
menyelenggarakan pemilu, maka dapat 
dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia 
dan juga telah melakukan pelanggaran terhadap 
prinsip demokrasi itu sendiri. Pada masa kini, 
tentu sering terdengar ucapan para pejabat 
pemerintah maupun wakil rakyat di parlemen 

yang selalu mengatasnamakan kepentingan 
rakyat. Hal itu tidaklah salah, sebab keberadaan 
dan kedudukan mereka dalam jabatannya 
memang benar-benar berawal dan bersumber 
dari pilihan rakyat. Persoalan apakah perbuatan 
dan watak yang ditunjukkan nantinya benar-
benar telah mencerminkan kepentingan dan 
kehendak rakyat, hal itu menjadi urusan lain. 
Persoalan itu lebih tepat ditempatkan sebagai 
kegagalan yang bersangkutan dalam rangka 
menjaga dan memelihara kepercayaan rakyat 
yang telah diberikan lewat pemilu.

Di sinilah pentingnya sebuah proses pemilu 
dalam rangka melaksanakan kedaulatan 
rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui 
keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan 
lewat pemilu dalam rangka menentukan 
orang-orang yang berhak menduduki kursi 
pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat di 
parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan 
melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, 
maka pelaksanaan pemilu secara langsung 
merupakan pilihan yang lebih tepat, karena 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat 
langsung berperan serta dalam menentukan 
para pemimpinnya.24 Kalaupun kemudian 
ditemukan sejumlah persoalan dalam 
pelaksanaannya, seperti membengkaknya 
biaya yang harus ditanggung pemerintah serta 
kebutuhan teknis lainnya, hal ini dapat dimaknai 
sebagai konsekuensi yang harus diterima 
sebagai implikasi dari pilihan sistem demokrasi 
secara langsung. 

22 Ibid., hlm. 138-139. 
23 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 3.
24 Ibid., hlm. 140.Ju

rn
al 

Re
ch

tsV
ind

ing
 BP

HN



8 Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 1-18

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

2. Dilema Putusan MK Nomor 14/PUU-
XI/2013

Dalam praktik pelaksanaan demokrasi di 
tanah air selama ini, terdapat dua jenis pemilihan 
yang termasuk dalam kategori pemilu menurut 
UUD NRI Tahun 1945. Kedua rezim pemilu 
dimaksud adalah pemilu legislatif dan pemilu 
presiden dan wakil presiden. Kedua pemilu 
tersebut selalu diselenggarakan secara terpisah 
dan dalam waktu berbeda sehingga dianggap 
kurang efektif karena selain membutuhkan 
dana yang begitu besar, juga terkesan mubajir 
dan sangat menyita banyak waktu, tenaga serta 
pikiran.

Hal demikian memang merupakan konse-
kuensi lanjutan dari mekanisme demokrasi 
langsung, terlebih bagi suatu negara dengan 
luas wilayah dan cakupan penduduk yang 
begitu besar seperti Indonesia. Hanya saja, 
bila kemudian proses demokrasi semacam 
ini dibiarkan terlalu lama menelan dana yang 
cukup besar, maka tidak tertutup kemungkinan 
bahwa proses demokrasi yang diadopsi 
di tanah air justru lebih menonjolkan sisi 
negatifnya dibanding sejumlah kemaslahatan 
yang semestinya diraih dari proses demokrasi 
itu sendiri. Sebab bagaimanapun bahwa 
seluruh biaya penyelenggaraan pesta demo-
krasi adalah bersumber dari uang negara 
yang diakumulasikan dari berbagai bentuk 
penerimaan negara seperti pajak dan hasil 
eksploitasi sumber daya alam serta sejumlah 
sumber daya ekonomi lainnya.

Hal inilah yang menjadi salah satu 
pertimbangan banyak pihak untuk 
mengapresiasi putusan MK Nomor 14/PUU-
XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dengan pola penyelenggaraan pemilu 
seefisien mungkin, maka akan semakin terbuka 
ruang bagi pemerintah guna mengalokasikan 
sejumlah pendapatan negara bagi upaya 
peningkatan kesejahteraan rakyat negeri ini. 
Selain itu, proses penyelenggaraan pemilu, baik 
pemilihan presiden dan wakil presiden maupun 
pemilu anggota legislatif akan turut mengurangi 
pemborosan waktu serta juga sangat berpeluang 
mengurangi timbulnya gesekan horizontal di 
tengah-tengah masyarakat luas.

Sekalipun putusan MK kali ini cukup layak 
diapresiasi, namun harus diakui pula bahwa 
terdapat beberapa catatan penting yang 
kemudian membuat putusan dimaksud menjadi 
sangat dilematis. Pertama, terdapat keganjilan 
logika hakim MK dalam memutus perkara yang 
satu ini. Sebagaimana tertuang dalam bagian 
akhir putusan dengan nomor 14/PUU-XI/2013 
itu, bahwa perkara dimaksud diputuskan 
pada hari Selasa, 26 Maret 2013 dalam Rapat 
Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud 
MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad 
Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, 
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria 
Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, 
masing-masing sebagai Anggota, namun 
putusan tersebut diucapkan pada Sidang Pleno 
MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 
Januari 2014 oleh delapan Hakim Konstitusi 
yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap 
Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, 
Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, 
Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-
masing sebagai Anggota, artinya ditemukan 
rentang waktu sekitar 8 bulan putusan dan 
pengucapannya. Hal ini kemudian menjadi 
teramat ganjil sebab putusan dimaksud justru 
diucapkan pada saat menjelang pelaksanaan Ju
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pemilu legislatif yang dijadwalkan akan 
berlangsung pada 9 April 2014 mendatang.

Atas dasar itu pula maka menjadi cukup 
beralasan bagi MK untuk menyatakan putusan 
dimaksud mulai berlaku pada pelaksanaan 
pemilu 2019 dan pemilu seterusnya, bukan 
sejak pemilu 2014. Namun demikian, patut 
dicatat dan dimaknai bahwa mengulur-ulur 
suatu putusan pengadilan, apalagi uluran waktu 
itu hingga mencapai 8 bulan sangatlah tidak 
beralasan dan bahkan tidak logis. Hal ini justru 
menimbulkan tanda tanya besar. Sebab kalau 
seandainya putusan dimaksud dibacakan pada 
saat diputuskan, yaitu 26 Maret 2013 lalu, besar 
kemungkinan pelaksanaan pemilu serentak 
akan dapat digelar sejak tahun 2014 ini.

Kedua, sebagaimana lazimnya putusan MK 
selama ini dan sesuai dengan ketentuan yang ada 
bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat 
(final and binding) sejak diputuskan, artinya 
keberlakuannya bersifat prospektif dan tidak 
berlaku surut (retroaktif). Jika dikaitkan dengan 
putusan MK terkait pemilu serentak justru 
berpotensi mengundang perdebatan dalam 
tataran implementasi. Sekalipun kemudian 

ditemukan sejumlah dalil yang menguatkan 
pemberlakuan prospektif terhadap putusan 
MK kali ini, namun sebagai implikasinya, tetap 
saja terbuka ruang untuk mempersoalkannya. 
Sebab bisa jadi MK sendiri justru dianggap 
tidak taat hukum  dan tidak konsisten dalam 
menelurkan suatu putusan karena mengadakan 
pengecualian terhadap pelaksanaan pemilu 
tahun 2014 dalam putusannya.

Ketiga, putusan MK yang membatalkan 
sejumlah pasal pokok yang menjadi acuan 
pelaksanaan pemilu 2014 sangatlah dilematis. 
Pasalnya, MK telah menyatakan bahwa Pasal 
(3) ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 
ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945, artinya bahwa sejumlah pasal 
dimaksud adalah inkonstitusional. Sementara 
penyelenggaraan pemilu 2014 ini justru 
berpedoman pada pasal-pasal dimaksud dan 
MK berusaha pula untuk menegaskan bahwa 
sejumlah pasal dimaksud masih konstitusional 
sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 
2014.25 

25 Hal ini dapat dilihat dalam point (3.20) pendapat Mahkamah dalam putusan tersebut yang berbunyi:
 Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus 

mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:
a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu 

pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu, 
baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian 
rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan 
peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila 
Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan 
pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilu tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang 
berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat 
menyebabkan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945;

b. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan 
dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum Ju
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Sesungguhnya, dilihat dari substansi 
putusan tersebut, cukup terlihat dengan jelas 
bahwa MK sendiri masih terkesan ragu dan 
gamang dalam memutuskan persoalan ini. Di 
satu sisi mengakui bahwa sejumlah pasal yang 
telah diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945. Namun di sisi lain, juga menegaskan 
bahwa sejumlah pasal dimaksud konstitusional 
sekalipun untuk jangka waktu tertentu (sampai 
dengan berakhirnya pelaksanaan pemilu 
tahun 2014). Fakta inilah yang kemudian 
mengakibatkan terjadinya pro kontra di kalangan 
masyarakat luas dalam menyikapi putusan MK 
tersebut.

Dengan kondisi putusan yang demikian, 
maka legitimasi pelaksanaan pemilu 2014 justru 
akan mengundang polemik berkepanjangan 
di kemudian hari. Keabsahan pemilu presiden 
dan wakil presiden tahun 2014 akan berpotensi 

digugat oleh sejumlah pihak, khususnya 
pihak-pihak yang berada dalam posisi yang 
kurang beruntung dalam pelaksanaan 
pemilu dimaksud. Hal inilah yang kemudian 
membuat putusan MK kali ini menjadi sangat 
dilematis. Di satu sisi, sangat dibutuhkan dalam 
rangka mengefisienkan dan mengefektifkan 
pelaksanaan pemilu di tanah air. Namun di sisi 
lain, justru melahirkan konsekuensi hukum yang 
kurang baik bagi keabsahan pemilu 2014.

3. Urgensi Pemilu Serentak

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 patut 
diapresiasi sebagai langkah awal menuju rezim 
pemilu serentak yang lebih efektif dan efisien. 
Memang lazimnya yang terjadi dalam sistem 
pemerintahan presidensil adalah terdapat 
dua pemilu yang terpisah yaitu pemilu untuk 
memilih eksekutif (kepala pemerintahan) dan 

untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 
22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika 
aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka 
waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk 
peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;

c. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan 
dengan UUD 1945 suatu Undang-Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-
019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga 
tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, 
bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari 
putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan;

d. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 
tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hokum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan 
pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan 
waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun 
bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan;

e.  Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan 
segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.Ju
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legislatif. Namun demikian, justru perbedaan 
waktu pemilu inilah yang menyebabkan 
munculnya konflik antara dua lembaga ini 
dibandingkan dengan sistem pemerintahan 
parlementer. Penyelesaian konflik diantara 
kedua lembaga ini salah satunya adalah pada 
metode pemilihan umumnya. Perbedaan 
waktu pemilihan ini berimplikasi pada sebaran 
kekuatan di parlemen dan juga berpengaruh 
pada governability (efektifitas) pemerintahan 
karena menyangkut hubungan kerja di antara 
kedua lembaga.26

Bercermin dari pengalaman yang ada 
selama ini, setidaknya terdapat sejumlah alasan 
yang cukup untuk mengatakan bahwa pemilu 
serentak memiliki tingkat urgensitas untuk 
segera diwujudnyatakan. Pertama, dari sisi 
efisiensi anggaran yang dibutuhkan. Melalui 
penyelenggaraan pemilu serentak, akan sangat 
diyakini bahwa anggaran yang dibutuhkan 
dalam rangka penyelenggaraan pemilu dapat 
dihemat sedemikian rupa. Dengan demikian, 
maka beban anggaran negara akan berkurang. 
Pengurangan beban anggaran dimaksud pada 
prinsipnya akan sangat membantu pemerintah 
dalam mewujudkan dan mendanai sejumlah 
program-program lain guna kepentingan rakyat 
banyak.

Kalau pelaksanaan demokrasi di suatu negara 
justru berjalan tanpa adanya perimbangan 
antara ”ongkos” yang harus dikeluarkan dengan 
manfaat yang diperoleh, maka situasi semacam 
ini akan melahirkan defisit demokrasi. Ongkos 
demokrasi dalam arti finansial adalah dana 

atau uang yang harus dikeluarkan oleh rakyat 
maupun negara dalam rangka melangsungkan 
pemilu, termasuk juga belanja yang harus 
dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah untuk 
menggaji para politisi di lembaga-lembaga 
negara, menyubsidi partai politik, atau uang 
yang dikeluarkan para pendukung partai untuk 
membiayai partai dan kampanye politik mereka. 
Sementara ongkos dalam arti nonfinansial 
adalah kekerasan atau kerusakan fisik atau 
ketidaknyamanan yang dialami masyarakat di 
setiap peristiwa politik (kampanye, demonstrasi 
massa), pengelompokan masyarakat menurut 
partai atau ideologi yang berakibat pada 
lemahnya keharmonisan dan kohesi sosial. 
Sementara itu, perolehan atau manfaat yang 
seharusnya diterima masyarakat dengan adanya 
demokrasi adalah rasa aman, kemakmuran 
ekonomi, pemerintahan yang bersih dari 
korupsi, dan kuatnya penegakan hukum di 
masyarakat.27 

Dalam perepektif kekinian, dapat dikatakan 
bahwa ongkos demokrasi yang dipikul bangsa 
ini tidak jarang justru jauh lebih besar dari 
manfaat yang diperoleh rakyat dari perhelatan 
demokrasi itu sendiri. Ongkos yang menjadi 
beban masyarakat ternyata jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan manfaat yang 
diterima masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 
situasi demokrasi yang begitu sering tidak 
melahirkan rasa aman, kemakmuran ekonomi, 
pemerintahan yang bersih, dan penegakan 
hukum yang adil. Ironisnya, di tengah situasi 
defisit ini, pemerintah justru acap kali melakukan 

26 August Mellaz Dan Khoirunnisa Agustyati, ”Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu 
Nasional”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Volume 5 Februari (2013): 191.

27 Muhadjir M Darwin, ”Revitalisasi Nasionalisme Madani dan Penguatan Negara di Era Demokrasi” (Pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 
11 April 2007, hlm. 20).Ju
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divestasi (investasi negatif) politik dengan 
membuat keputusan politik yang memperparah 
defisit demokrasi.28 Kebijakan-kebijakan politik 
yang ditempuh justru kerap mengarah pada 
upaya memuluskan kepentingan sejumlah pihak 
yang berada dalam pusaran kekuasaan.

Kedua, dari sisi efektifitas penyelenggaraan 
pemilu. Dengan dilakukannya pemilu secara 
serentak, maka sudah barang tentu bahwa 
hal ini akan sangat efektif baik dari sisi waktu 
pelaksanaan maupun dari sisi tenaga yang 
dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemilu 
dimaksud. Selama ini, penyelenggaraan pemilu 
dalam waktu yang berbeda terkesan menyita 
waktu yang cukup panjang serta membutuhkan 
kinerja yang sedemikian besar.

Ketiga, dalam rangka mengurangi gejolak 
politik uang. Melalui pelaksanaan pemilu secara 
serentak, hal ini akan berdampak pada upaya 
mengurangi atau setidaknya meminimalisir 
praktik-praktik politik uang yang kian marak 
mewarnai pelaksanaan perhelatan demokrasi 
belakangan ini. Fakta telah menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pemilu dalam waktu berbeda, 
tidak hanya menimbulkan biaya yang demikian 
besar bagi negara, namun juga telah melahirkan 
cost politic yang kian membengkak, baik bagi 
partai politik maupun para pihak yang turut 
”bertarung” dalam perhelatan demokrasi di 
tanah air. 

Pola politik semacam ini pada akhirnya 
melahirkan dampak turunan yang tidak kalah 
buruknya dengan persoalan-persoalan lain 
yang menyelimuti pelaksanaan pemilu di 
Indonesia. Kalau kemudian sejumlah pihak 
yang menjadi kontestan dalam pemilu harus 
memikul cost politic yang begitu besar dalam 

rangka memenangi pemilu, maka hampir 
dapat dipastikan bahwa orientasi mereka-
mereka yang duduk, baik di kursi parlemen 
maupun di kursi kepresidenan pada akhirnya 
akan tergiring menuju upaya pengerukan 
pundi-pundi keuangan negara dalam rangka 
mengembalikan modal politik yang telah 
dikeluarkan sebelumnya.

Hal ini tentunya bukan hanya berdampak 
buruk bagi upaya penyelamatan keuangan 
negara, namun juga akan sangat merusak 
pendidikan politik di tanah air. Dengan cost 
politic yang sangat besar, teramat mustahil 
rasanya bila para elit politik yang berhasil 
memenangi pertarungan pemilu tidak 
melakukan perbuatan menyimpang yang 
berseberangan dengan kaidah hukum dalam 
rangka mengupayakan pengembalian modal 
politik yang telah digelontorkan selama 
pelaksanaan pemilu. Persoalan inilah yang 
kemudian sangat dikhawatirkan akan merusak 
sistem demokrasi yang dibangun selama ini.

Keempat, upaya pelaksanaan pemilu secara 
serentak, khususnya bila kemudian diperluas 
sampai dengan pelaksanaan pilkada, maka akan 
sangat diyakini pula bahwa model demokrasi 
semacam ini akan mampu memangkas praktik-
praktik dinasti politik. Tentu harus diakui secara 
jujur bahwa dalam perspektif regulasi pemilu, 
masalah dinasti politik bukanlah persoalan yang 
dapat dijerat dalam ranah hukum. pasalnya, 
hingga detik ini, tidak ditemukan satupun regulasi 
yang mengatur masalah dinasti politik. Namun 
demikian bahwa dinasti politik tetap saja dapat 
dipersoalkan, khususnya bila dikaitkan dengan 
prinsip kepatutan. Tidak semua perbuatan 
yang tidak dilarang oleh hukum positif dengan 

28 Ibid. Ju
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sendirinya dapat dimaknai layak untuk dilakoni. 
Ada hal-hal tertentu yang harus dikaitkan 
dengan prinsip kepatutan dan kepantasan 
dalam hal suatu perbuatan tidak diatur dalam 
hukum yang berlaku. Hal inilah yang semestinya 
digarisbawahi dalam menyikapi dinasti politik 
yang belakangan turut menjamur di tanah air, 
sehingga sejumlah pihak tidak lagi berupaya 
membangun dinasti politik, khususnya di tingkat 
lokal secara berlebihan.

Dalam praktik politik yang bergolak di tanah 
air, harus diakui bahwa model kesuksesan 
dengan gaya low politic yang hanya berorientasi 
pada perebutan kekuasaan, khususnya dalam 
perhelatan politik lokal telah beranak pinak 
dan selalu dipertontonkan pada saat mendekati 
perhelatan demokrasi. Di satu sisi mengklaim 
diri sebagai pejuang aspirasi publik, namun di sisi 
lain justru semakin mengokohkan diri sebagai 
pemburu kekuasaan. Kondisi semacam ini cukup 
ramai menghiasi wajah perpolitikan negeri ini. 
Kekuasaan (power) hanya dimaknai sebagai 
satu-satunya orientasi dalam berdemokrasi. Hal 
semacam ini pada akhirnya menimbulkan sistem 
politik menjadi oligarkis, bukan lagi demokratis 
karena demokrasi itu sendiri telah dirampok oleh 
para elitenya.29 Dalam situasi yang demikian, 
tentunya demokrasi akan semakin tersudutkan 
menuju jalan kehancuran. Pengabaian etika 
dalam politik akan menimbulkan erosi besar-

besaran yang dapat mengikis habis makna dari 
demokrasi itu sendiri.30

Seluruh lingkup kekuasaan (scope of power) 
harus tetap dilandaskan pada etika politik 
demi menciptakan kesejahteraan umum 
(promiting public welfare) dan kemaslahatan 
bangsa. Negara ini sudah terlalu lelah untuk 
memperjuangkan demokrasi sebagai model 
penyelenggaraan yang paling efektif. Oleh 
karena itu, maka semestinya perjalanan 
demokrasi harus dikawal menuju perhelatan 
yang benar-benar fair serta menunjukkan 
adanya kejujuran dalam setiap proses dan 
tahapannya. Berbagai bentuk kemunafikan dan 
pola-pola perburuan kekuasaan semata sudah 
saatnya dikikis habis dari alam demokrasi agar 
kelak jati diri demokrasi itu tidak terkontaminasi 
dari berbagai bentuk perbuatan dan perilaku 
yang justru mengotori wajah demokrasi itu 
sendiri.

Dalam rangka mendukung upaya 
penyelamatan demokrasi dari berbagai hal-
hal buruk yang melingkupinya selama ini, 
maka kiranya menjadi sangat urgen dan 
cukup beralasan untuk mengimplementasikan 
perhelatan pemilu secara serentak di tanah 
air.  Sekalipun pelaksanaan pemilu dijalankan 
dalam waktu dan versi beragam, bukan berarti 
secara otomatis dapat disimpulkan bahwa 
model pelaksanaan model pemilu semacam 

29 Mahfud MD, ”Demokrasi dan Peradilan: Rabaan Diagnosa dan Terapi” (makalah disampaikan dalam Dinner 
Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra Surabaya, Rabu 21 
November 2007), hlm. 8.

30 Kalau kondisi ini terus menerus dipelihara, maka sesungguhnya demokrasi yang dibangun saat ini tidak lebih 
hanya sekadar demokrasi minus substansi. Wajah demokrasi dihiasi dengan fungsi ganda (dual function). Di 
luar penuh dengan agenda yang berupaya membela kepentingan publik, namun di dalamnya justru terbungkus 
rapi	kemunafikan	dan	kenaifan	yang	berorientasi	pada	perburuan	kekuasaan.	Oleh	karena	itu,	menjadit	urgen	
untuk	menyelamatkan	demokrasi	dari	wajah-wajah	penuh	kemunafikan	dengan	memberikan	bangunan	yang	
sepadan, yaitu demokrasi yang mencerminkan perjuangan nasib rakyat banyak dan menyematkan etika dalam 
setiap perhelatannya. Ju
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ini menjadi buruk. Namun sebagaimana 
dikemukakan oleh Jose Antonio Cheibub, bahwa 
salah satu penyebab pemerintahan mengalami 
perpecahan dalam sistem pemerintahan 
presidensial adalah apabila pemilihan presiden 
dan pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan 
secara bersamaan.31 Oleh sebab itu, bila ternyata 
ditemukan pilihan-pilihan yang lebih real dan 
realistis serta mengandung sejumlah hal-hal 
positif seperti model pelaksanaan pemilu secara 
serentak, maka menjadi tidak beralasan untuk 
kembali mempersoalkan upaya pelaksanaan 
pemilu secara serentak.

4. Langkah-Langkah dalam Rangka Me-
nyongsong Pemilu Serentak

Sebagaimana ditegaskan dalam amar 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.  Selain itu, ditegaskan 
pula bahwa amar putusan dimaksud berlaku 
untuk penyelenggaraan pemilihan umum 
tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. 
Dengan demikian, maka praktis sejak pemilu 
tahun 2019, pemilihan umum anggota legislatif 
dan pemilihan presiden dan wakil presiden 

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan 
atau serentak.

Guna menindaklanjuti putusan MK 
dimaksud, maka dibutuhkan sejumlah langkah 
lanjutan agar kemudian pelaksanaan pemilu 
serentak dapat dijalankan sebagaimana 
amanat putusan MK. Sekalipun pelaksanaan 
pemilu tahun 2019 masih menyisakan rentang 
waktu yang cukup panjang, namun demikian 
bukan berarti bahwa persiapan dalam rangka 
menyongsong rezim pemilu serentak tidak perlu 
digulirkan sejak dini. Justru dengan rentang 
waktu yang cukup panjang, maka semestinya 
dapat dimanfaatkan sebagai momen tersendiri 
dalam rangka menyusun beragam persiapan 
terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak 
secara matang. Sehingga dalam pelaksanaannya 
nanti, tidak lagi ditemukan kendala-kendala 
yang berpotensi menimbulkan mandeknya 
perhelatan demokrasi di tanah air.

Langkah awal yang patut dipikirkan dalam 
rangka menindaklanjuti putusan MK terkait 
dengan pemilu serentak sejak tahun 2019 adalah 
bagaimana kemudian agar undang-undang 
pemilu legislatif dan undang-undang pemilihan 
presiden dan wakil presiden dapat disatukan 
dalam satu bentuk undang-undang. Selama 
ini, khususnya dalam beberapa periode pemilu 
belakangan ini, undang-undang pemilu legislatif 
dan undang-undang pemilihan presiden dibuat 
secara terpisah. Demikian juga dengan undang-
undang mengenai penyelenggara pemilu 
ditempatkan secara terpisah dalam undang-
undang yang berlainan.

31 Unsur lain yang dapat menimbulkan perpecahan dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Jose Antonio 
Cheibub adalah jumlah parpol efektif terlalu banyak dan tidak menerapkan sistem pemilu mayoritarian, melainkan 
menggunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih parlemen. Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, 
Parliamentarism, and Democracy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). Dikutip kembali oleh Ramlan 
Surbakti, et.al, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Buku II, 
(Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 10.Ju
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Pola pengaturan semacam ini kian 
diperparah dengan revisi terhadap sejumlah 
undang-undang dimaksud yang selalu digelar 
setiap periode pemilu. Hal ini menunjukkan 
bahwa para perancang undang-undang 
dimaksud terkesan mendesain sejumlah 
regulasi dimaksud ibarat proyek lima tahunan 
yang selalu dilakukan menjelang pelaksanaan 
pemilu. Sejumlah regulasi tentang pemilu 
seolah tidak dapat dirancang sedemikian 
rupa untuk jangka waktu yang cukup panjang. 
Padahal, sangat diyakini bahwa sesungguhnya 
perancang undang-undang pemilu kala itu pasti 
memahami betul bahwa pemilu akan digelar 
setiap lima tahun sekali. Modal pengetahuan 
tersebut semestinya dipedomani sejak awal, 
khususnya dalam rangka mendesain undang-
undang pemilu yang lebih memiliki kekuatan 
dan daya ikat secara hukum dalam tempo yang 
cukup lama.

Dengan penyatuan undang-undang yang 
terkait dengan pelaksanan pemilu, maka 
penyelenggara pemilu akan lebih mudah 
dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu 
secara cepat dan tepat. Langkah ini akan dapat 
dilakukan bila terdapat kemauan politik antara 
DPR dan Presiden sebagai pihak yang terlibat 
dan memiliki kewenangan langsung dalam 
membentuk undang-undang. Baik presiden 
maupun DPR harus melihat undang-undang 
pemilu sebagai bagian dari upaya peningkatan 
kualitas demokrasi, jadi bukan lebih didominasi 
tumpangan kepentingan dalam proses legislasi.

Langkah selanjutnya yang perlu untuk 
segera dilakukan adalah mengkaji secara 
mendalam akan substansi penting yang hendak 
diatur dalam undang-undang pemilu. Sekalipun 
kemudian undang-undang yang terkait dengan 
pemilu telah didesain dalam satu naskah 
tersendiri, namun manakala substansinya justru 

masih terkesan tambal sulam, maka hal ini tidak 
akan banyak memberikan kontribusi positif 
dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi 
di tanah air. Salah satu substansi penting yang 
patut dikaji secara matang dan mendalam 
adalah terkait dengan proses pengajuan 
calon presiden dan wakil presiden oleh partai 
politik. Apakah masih menerapkan ambang 
batas (presidential threshold) atau tidak. Atau 
bahkan misalnya mengkaji lebih jauh tentang 
kemungkinan kehadiran calon perseorangan 
untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil 
presiden.

Namun demikian, bila diletakkan pada 
pemahaman dan kondisi bahwa pemilu anggota 
legislatif dan pemilihan presiden dan wakil 
presiden diselenggarakan secara serentak, 
maka persoalan ambang batas pengajuan 
calon presiden dan wakil presiden (presidential 
threshold) menjadi tidak diperlukan lagi. Hal ini 
tentunya membuka peluang bagi setiap parpol 
untuk mengajukan calon presiden dan wakil 
presiden yang akan diusung oleh partainya. 
Dalam situasi yang demikian, sisi positif dari 
kondisi ini adalah bahwa seluruh parpol memiliki 
peluang dan kesempatan yang sama untuk 
mengajukan calon presiden dan wakil presiden. 
Kalau selama ini, proses pengajuan calon 
presiden dan wakil presiden selalu didominasi 
oleh partai politik dengan perolehan suara 
yang cukup besar pada pemilu legislatif, namun 
dalam sistem pemilu serentak, hal ini tidak lagi 
berlaku. Partai politik sama-sama memiliki hak 
untuk mengajukan pasangan calon presiden 
dan wakil presiden.

Namun di sisi lain, sistem pemilu semacam ini 
juga melahirkan dampak terkait dengan potensi 
pembengkakan biaya pemilu ketika kontestasi 
pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti 
oleh banyak calon. Sudah barang tentu bahwa Ju
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bila semua partai politik memiliki hak serta 
menggunakan haknya dengan baik dalam hal 
pengajuan calon presiden dan wakil presiden, 
maka proses pemilihan presiden dan wakil 
presiden akan diramaikan oleh banyak calon. 
Hal inilah yang kemudian berdampak pada 
besarnya biaya yang harus dipikul oleh negara 
dalam rangka menanggulangi perhelatan 
demokrasi di tanah air.

Tentu segala kemungkinan bisa saja terjadi 
sepanjang ditemukan dasar pemikiran yang 
cukup kuat sebagai landasan dalam melakukan 
pengaturannya. Oleh sebab itu, maka menjadi 
perlu kiranya melibatkan para ahli di bidangnya, 
misalnya pakar bidang hukum tata negara 
maupun politik dalam rangka mendesain 
undang-undang pemilu yang lebih berdaya 
tahan dalam jangka waktu yang cukup lama serta 
lebih berdaya guna. Sehingga pada akhirnya, 
undang-undang dimaksud akan benar-benar 
teruji kualitasnya serta dapat dijalankan dalam 
rangka membangun demokrasi yang lebih 
bermartabat dan berdaya guna.

Langkah selanjutnya yang perlu segera 
dilakukan adalah upaya perubahan budaya 
politik. Sudah merupakan suatu kelaziman 
dalam khasanah ilmu politik bahwa realitas 

pelaksanaan pemilu selalu dikaitkan dengan 
budaya politik yang baik di tengah-tengah 
masyarakat. Meminjam pendapat David Easton, 
bahwa budaya politik merujuk pada tindakan 
atau tingkah laku yang membentuk tujuan-
tujuan umum maupun khusus mereka dan 
prosedur-prosedur yang mereka anggap harus 
diimplementasikan dalam rangka menggapai 
tujuan dimaksud.32 Agar kemudian tercipta 
suatu budaya politik yang baik, maka peran 
berbagai pihak seperti penyelenggara pemilu, 
partai politik dan juga para kandidat yang turut 
berkompetisi dalam pemilu seyogianya mampu 
memberikan pencerahan politik kepada publik. 
Langkah dimaksud sangatlah urgen dalam rangka 
membangun sistem partisipasi politik warga 
negara yang memungkinkan warga negara yang 
sudah dewasa (berhak memilih) berpartisipasi 
secara efektif33 dalam proses pengambilan 
dan pelaksanaan keputusan politik.34 Dengan 
demikian, maka masyarakat akan menyadari 
betul betapa pentingnya sebuah demokrasi 
dalam rangka menentukan arah perjalanan 
bangsa ke depan. Melalui budaya politik yang 
baik pula, maka diharapkan bahwa masyarakat 
akan membuka diri untuk turut berpartisipasi 
dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

32 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 
15.

33 Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau memilih adalah karena faktor politik, yaitu alasan 
atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih, seperti ketidak percaya 
dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa 
perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. 
Bahkan munculnya stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk 
kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. 
Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana 
baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan 
kepercayaan masyarakat pada politisi. Lihat dalam Bismar Arianto, ”Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih 
dalam Pemilu”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, (2011):59.

34  Ramlan Surbakti, et.al, Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, 
Buku I, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 9.Ju

rn
al 

Re
ch

tsV
ind

ing
 BP

HN



17Menyongsong Rezim Pemilu Serentak (Janpatar Simamora)

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

E. Penutup

1. Kesimpulan

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 
nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan 
upaya pelaksanaan pemilu serentak sejak pemilu 
tahun 2019 di tanah air, patut dimaknai sebagai 
upaya pelembagaan konsepsi demokrasi yang 
lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dalam 
rangka menyongsong pelaksanaan pemilu 
serentak tahun 2019 sebagaimana diamanatkan 
dalam putusan MK, maka harus dilakukan 
langkah-langkah konkret agar kemudian pemilu 
serentak dapat berjalan dengan baik demi 
membangun kualitas demokrasi di tanah air. 
Langkah pertama yang harus segera dilakukan 
adalah menyatukan undang-undang tentang 
pemilu anggota legislatif dengan undang-
undang pemilu presiden dan wakil presiden 
dalam satu paket. Langkah berikutnya adalah 
membangun budaya politik yang lebih baik 
dan bermartabat dalam rangka mengefektifkan 
partisipasi politik warga negara.

2. Saran

Agar pelaksanaan pemilu secara seren-
tak dapat berjalan sebagaimana yang diha-
rap kan, baik pemerintah maupun DPR serta 
penyelenggara pemilu (KPU) harus segera 
melakukan persiapan secara matang sebagai 
langkah awal dalam menyongsong pelak-
sanaan pemilu serentak. Penyatuan regulasi 
atau undang-undang yang terkait dengan 
pelaksanaan pemilu serta melakukan pem-
benahan secara menyeluruh dalam substan-
sinya dan perubahan budaya politik yang lebih 
bermartabat merupakan sederet langkah-
langkah yang dapat dilakukan sejak dini. Di sisi 
lain, partai politik sebagai peserta pemilu harus 
mampu menunjukkan perubahan kultur dan 

budaya politik yang lebih baik agar pemilih tetap 
bergairah dalam memberikan hak politiknya 
pada saat pemilu. 
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Abstrak
Permasalahan ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memutuskan uji materi 
norma Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut, kecuali 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga pemilu dapat dilaksanakan 
secara bersamaan atau serentak antara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif tahun 2019. 
Terjadinya polemik atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena pemilu serentak dapat dilaksanakan pada 2019, 
bukannya dilaksanakan pada 2014 sekarang ini. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan ambang batas 
(presidential threshold) yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, karena masalah tersebut 
dikembalikan kepada pembentuk Undang-Undang. Permasalahannya dalam tulisan ini adalah apakah pemilu serentak 
pada 2019 dapat meniadakan atau masih mempergunakan ambang batas (presidential threshold) dalam pemilu presiden 
dan wakil presiden. Ada perbedaan pendapat terhadap ambang batas (presidential threshold) karena akan mempengaruhi 
penguatan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. UUD 1945 menganut sistem presidensial murni yang 
mempunyai kedudukan yang kuat, sehingga presiden dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai posisi yang kuat, 
meskipun tidak didukung oleh mayoritas parlemen, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi 
bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
Kata Kunci: Pemilu, Sistem Presidensial, Ambang Batas

Abstract
This problem is motivated from the Constitutional Court’s verdict that decide to judicial review norms of Article 3 verse 
(4), Article 9, Article 14 verse (2) and Article 112 of Law Number 42 Year 2008 on the Election of President and Vice-
President under the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. The Constitutional Court decided all that articles except 
article 9 in Law Number 42 Year 2008 did not have legal bonding to make the President and Vice President’s election 
run alongside the legislative’s election in 2019. Problems comes because the President and Vice President’s election run 
alongside the legislative’s election will run in 2019 not in this 2014’s election. Besides, The Constitutional Court did not 
matters the presidential threshold contained in Article 9 of Law No. Number 42 Year 2008, because that matter returned 
to the legislators. The problem in this paper is whether simultaneous election in 2019 may negate or still using presidential 
threshold election for president and vice president. There are different opinions on the presidential threshold because it will 
affect the strengthening of the presidential system adopted in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. the Republic 
of Indonesia’s 1945 Constitution adheres pure presidential system that has a strong position, so the president in running 
his government has a strong position, even  though not supported by a majority of the parliament, because the president 
is not responsible to parliament, but responsible  to the people who choose him.
Keywords: Election, Presidential System, Presidential Threshold
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A. Pendahuluan

Pemerintahan sistem presidensial adalah 
suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan 
eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan 
perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan 
eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) 
parlemen.1 Dalam tipe ini kedudukan eksekutif 
tidak tergantung kepada badan perwakilan 
rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif 
dikembalikan kepada pemilihan rakyat.2 Oleh 
karena itu, melalui amandemen UUD 1945, 
kepala negara dan kepala pemerintahannya 
adalah seorang Presiden, dan Presiden beserta 
wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan 
dilakukan secara demokratis, Pasal 7 UUD 
1945 menyatakan bahwa: ”Presiden dan Wakil 
Presiden memegang jabatan selama lima tahun 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan”. Pergantian Presiden merupakan 
sebuah proses yang umum terjadi di setiap 
negara, yang menerapkan sistem republik. 
Proses ini menunjukkan suatu negara dari 
pemimpin yang terdahulu, atau juga merupakan 
proses kesadaran rakyat untuk memilih 
seseorang atau partai yang dianggap mampu 
menampung aspirasi mereka.3

Dalam hal pengisian jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden, UUD 1945 mengatur tata cara 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 
Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan: ”Tata 
cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-

undang”. Undang-Undang yang dimaksud 
untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
2014 adalah Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008. Undang-Undang ini memberikan 
pengaturan teknis dalam pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden, agar pemilihan umum 
dapat dilaksanakan secara demokratis. Dalam 
perkembangan politik dan ketatanegaraan saat 
ini adalah mengenai mekanisme pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan 
secara serentak dengan pemilu legislatif.

Pemilu serentak yaitu pelaksanaan pemilu 
legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan secara bersamaan. 
Perlunya pemilu serentak merupakan hasil 
uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah 
Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi 
dalam putusannya menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pemilu legislatif dan 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat 
diselenggarakan secara bersamaan tahun 2019. 
Putusan ini menimbulkan pro kontra karena 
dapat diselenggarakan tahun 2019, sehingga 
apakah pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
2014 dapat dianggap konstitusional.

Sebenarnya tidak hanya konstitusional 
atau inkonstitusional pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden yang diselenggarakan pada 
2014, tetapi ada permasalahan yang berkaitan 
dengan sistem presidensiil di Indonesia 
ini. Pembentuk Undang-Undang pada saat 
membentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010), hlm. 151.

2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 72-
73.

3 Harun Alrasyid, Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia (Jakarta: YLBHI, 
1997), hlm. 9.Ju
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2008 memberikan persyaratan bagi partai 
politik untuk mengusulkan pasangan calon. Hal 
ini, karena sistem presiden pada hakikatnya 
mempunyai filosofi yang berbeda dengan 
sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, 
bahwa penekanan diletakkan pada Presiden 
sebagai lembaga eksekutif dengan lembaga 
legislatif sebagai pengontrol. Dengan demikian, 
pembentuk undang-undang memberikan syarat 
pengusulan Presiden yang diberi nama ambang 
batas (presidential threshold) bagi partai politik 
atau gabungan partai politik. Di sini menurut 
Harun Alrasyid, dalam suatu negara demokrasi, 
calon Presiden pada umumnya ditentukan 
melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.4 
Partai politik mempunyai peranan dalam proses 
demokrasi, sehingga UUD 1945 memberikan 
pengaturan dalam pengusulan calon Presiden 
dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh partai 
politik. 

B. Permasalahan

Permasalahan yang muncul adalah implikasi 
dari uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 
ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), 
Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sehingga harus dibatalkan. Selanjutnya dalam 
putusannya Mahkamah Konstitusi pada intinya 
bahwa pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dapat dilakukan serentak dengan 
pemilu legislatif, meskipun diselenggarakan 
pada 2019, namun Mahkamah Konstitusi 
tidak mengabulkan uji materi Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sedangkan 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
menyatakan 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 memperoleh 
25% (dua puluh lima) persen dari suara sah 
nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum 
pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden”. Hal inilah yang kemudian dikenal 
dengan ambang batas (presidential threshold) 
perolehan bagi partai politik atau gabungan 
partai politik dalam mengusung calon Presiden 
dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, apakah Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur 
ambang batas (presidential threshold) masih 
diberlakukan untuk pemilu Presiden tahun 
2019 atau dibuat undang-undang baru yang 
tidak memuat ambang batas (presidential 
threshold). Pada awalnya pemberlakukan 
ambang batas (presidential threshold) oleh 
pembentuk Undang-Undang adalah dalam 
rangka penguatan sistem presidensial. Apabila 
melihat kembali pada pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden 2009 dengan menggunakan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
ini dengan pemberlakuan ambang batas 
(presidential threshold) kenyataannya Presiden 
dalam menjalankan pemerintahan berjalan 
sesuai dengan UUD 1945 yaitu lima tahun tanpa 
harus dijatuhkan oleh parlemen. 

4 Harun Alrasyid, Pengisian Jabatan Presiden	(Jakarta:	Pustaka	Utama	Grafiti,	1999),	hlm.	24.Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



22

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 19-31

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif normatif, yaitu menjelaskan, meng-
gambarkan dan menganalisis suatu peristiwa 
atau keadaan yang terjadi. Maksudnya meng-
analisis pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden secara serentak 
dengan fokus pembahasan pada pemberlakuan 
ambang batas (presidential threshold) peng-
usulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Data 
yang yang diperoleh adalah data sekunder yang 
bersifat kualitatif, seperti buku dan artikel yang 
berkaitan dengan pemilu, Undang-Undang 
Pemilu serta putusan Mahkamah Konstitusi. 
Begitu juga analisis yang digunakan adalah 
analisis kualitatif.

D. Pembahasan

1. Sistem Presidensial Menurut UUD 
1945

Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 
menganut sistem pemerintahan presidensial, 
sekurang-kurangnya sistem demikian itulah 
yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan 
perancang Undang-Undang Dasar 1945.5 Akan 
tetapi, sistem presidensial yang dianut UUD 1945 
sebelum amandemen adalah tidak murni, karena 
Presiden dalam menjalankan pemerintahannya 
harus mempertanggungjawabkannya kepada 
MPR sebagai lembaga parlemen yang 
mempunyai kedudukan sebagai lembaga 

tertinggi negara. Oleh karena itu, menurut 
Jimly, MPR juga berwenang memberhentikan 
Presiden di tengah masa jabatannya karena 
tuduhan pelanggaran haluan negara, lagi pula 
pengertian haluan negara itu sendiri bersifat 
sangat luas yaitu dapat mencakup pengertian 
politik dan hukum sekaligus.6 

UUD 1945 hasil amandemen telah 
menentukan bahwa sistem pemerintahan 
Indonesia merupakan sistem presidensial 
secara murni. Menurut Arend Lijphart, bahwa 
sistem presidensial ini memiliki kelebihan-
kelebihan di antaranya: kelebihan pertama dari 
pemerintahan presidential, stabilitas eksekutif 
didasarkan pada masa jabatan Presiden. 
Kedua, dari pemerintahan presidential adalah 
bahwa pemilihan kepala pemerintahan oleh 
rakyat dapat dipandang lebih demokratis 
dari pemilihan tak langsung, formal atau 
informal dalam sistem parlementer. Ketiga 
dari pemerintahan presidential adalah bahwa 
pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan 
yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu 
atas tirani pemerintah.7

Menurut Sri Soemantri, bahwa ciri-ciri 
sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 
1945 pasca amandemen antara lain: pertama, 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat; kedua, 
Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada 
MPR, karena lembaga ini tidak lagi sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat.8 Arend Lijphart 

5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2011),	hlm.	97.
6 Ibid., hlm. 98.
7  Arend Lilphart (Penyadur: Ibrahim dkk), Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Jakarta: Raja 

Grafindo	Persada,	1995),	hlm.	14-17.
8 Sri Soemantri, ”Kekuasaan danSistem Pertanggungjawaban Presiden Pasca Perubahan UUD 1945”, (Makalah 

disampaikan pada Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan 
oleh Depkumham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unair dan Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Timur di 
Surabaya pada tanggal 9-10 Juni 2004), hlm. 4. Ju
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sebagaimana dikutip Deny Indrayana juga 
menyatakan, memberikan sistem presidensial 
dalam tiga kategori yang spesifik: (1) eksekutif 
yang dijalankan oleh satu orang, bukan 
gabungan; (2) eksekutif yang dipilih langsung 
oleh rakyat; dan (3) masa jabatan tertentu 
yang tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh 
pemungutan suara di parlemen.9

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 
maka UUD 1945 sebagaimana dijelaskan di 
atas menganut sistem presidensial murni. Hal 
ini dapat dilihat bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih langsung oleh rakyat, yaitu 
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa: ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
secara langsung dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat”. Berarti Presiden tidak lagi 
bertanggung jawab kepada lembaga negara yang 
ada termasuk lembaga parlemen. Pasal 6A ayat 
(2) UUD 1945 menyatakan bahwa: ”Pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum”. Pasal ini menunjukkan 
bahwa partai politiklah yang menyeleksi calon 
Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik 
mempunyai peranan yang penting dalam proses 
demokrasi. Partai politik yang memperoleh 
suara mayoritas di parlemen atau menguasai 
parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden 
dan Wakil Presiden, meskipun partai politik 
tersebut mengusungnya.

Begitu juga dari aspek politik bahwa selama 
lima tahun jabatannya kedudukan Presiden 
tidak dapat diganggu gugat, inilah yang 
kemudian dikenal sistem pemerintahan yang 

lima tahunan yang dinamakan fixed executive. 
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 UUD 
1945 menyatakan bahwa: ”Presiden dan Wakil 
Presiden memegang jabatan selama lima tahun 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan”. Ini berarti dalam sistem presidensial 
bentuk pertanggungjawabannya tidak kepada 
lembaga negara lain, tetapi pertanggungjawaban 
Presiden adalah kepada rakyat setelah masa 
jabatannya selesai. Dengan indikator apabila 
untuk masa jabatan kedua Presiden tersebut 
masih terpilih berarti pertanggungjawabannya 
diterima rakyat. 

Apabila Presiden diberhentikan dalam 
masa jabatannya, maka ada mekanisme 
yang harus dilalui, sehingga Presiden atau 
Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan 
seenaknya. Pemberhentian Presiden dan Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya dikarenakan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD 
1945 yang menyatakan: ”Presiden dan Wakil 
Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik 
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Begitu 
juga mekanisme pemberhentian Presiden 
dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 yang 
begitu panjang, baik melalui mekanisme politik 
maupun hukum, inilah yang kemudian UUD 
1945 mengakomodir yang kemudian diatur 
dalam Pasal 7B.

9 Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran (Jakarta: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 
375.Ju
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Dengan demikian, Pasal 7B UUD 1945 
memungkinkan pemberhentian Presiden dan 
Wakil Presiden dapat saja dilakukan apabila 
memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 7A UUD 1945. Usulan pemberhentian 
Presiden dan Wakil Presiden dapat saja diajukan 
oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu 
mengajukan permintaan kepda Mahkamah 
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 
sebagaimana dituduhkan dalam Pasal 7A UUD 
1945. Pengajuan permintaan DPR kepada 
MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota DPR. MK wajib memeriksa, 
mengadili dan memutus dengan seadil-
adilnya terhadap pendapat DPR, dan apabila 
MK memutuskan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden terbukti melakukan sebagaimana 
dituduhkan dalam Pasal 7A UUD 1945, maka 
DPR menyelenggarakan sidang paripurna 
untuk meneruskan usul pemberhentian 
Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR. 
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk 
memutuskan usul DPR. Keputusan MPR atas 
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. 
Dengan demikian, dapat saja Presiden dan Wakil 
Presiden diberhentikan, tetapi pemberhentian 
Presiden dan Wakil Presiden tersebut melalui 
mekanisme politik dan hukum yang panjang, 
sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak 
dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang 
tidak konstitusional. 

Selanjutnya dalam hal pengangkatan dan 
pemberhentian menteri-menteri, Presiden 
mempunyai kewenangan yang penuh untuk 
pengangkatan dan pemberhentian menteri-
menteri. Parlemen tidak dapat membubarkan 
atau memberhentikan para pembantu 
Presiden dalam hal ini adalah menteri-menteri. 
Ketentuan hal ini terdapat dalam Pasal 17 ayat 
(1) dan (2) yang menyatakan: ayat (1): Presiden 
dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat (2): 
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. Dengan demikian, dalam 
konteks sistem pemerintahan presidensial, 
menteri-menteri diangkat dan diberhentikan 
oleh Priesiden karena ia bertanggung jawab 
kepada Presiden. Menteri-menteri adalah 
bukan pegawai tinggi biasa tetapi mempunyai 
kedudukan sebagai pemimpin kementerian 
di bidangnya. Dalam hal demikian, menteri-
menteri mempunyai pengaruh besar terhadap 
Presiden dalam menentukan politik negara 
yang mengenai bidang dalam kementeriannya. 

Dengan demikian, UUD 1945 setelah 
amandemen ini menganut sistem presidensial 
murni, dan Presiden dan Wakil Presiden tidak 
dapat diberhentikan oleh lembaga negara 
manapun. Kedudukan Presiden sangat kuat 
tidak bisa dimakzulkan dengan alasan-alasan 
inkonstitusional. Lembaga parlemen yang 
memang berisi partai politik dalam UUD 1945 
hanya mempunyai berfungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan, dan tidak 
mempunyai fungsi pemakzulan.  

2. Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/
PUU-XI/2013 menimbulkan polemik yang 
berkepanjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut diajukan oleh pemohon untuk menguji Ju
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Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan 
(2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor  42 Tahun 2008 terhadap Pasal 
4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) 
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya 
memutuskan uji materi pasal-pasal tersebut 
dan tidak mengabulkan Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008. Akan tetapi, putusan 
tersebut dapat dilaksanakan untuk pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 bukan 
untuk pemilu 2014. Putusan tersebut akhirnya 
menimbulkan pro kontra dengan polemik 
bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
2014 dianggap inskonstitusional.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
terhadap konstitusionalnya pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden adalah konstitusional, di 
antaranya:
1. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan 
mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan 
umum, baik Pilpres maupun Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat 
dan diimplementasikan sedemikian rupa. 
Demikian juga persiapan-persiapan teknis 
yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk 
persiapan peserta pemilihan umum dan 
seluruh masyarakat Indonesia telah sampai 
pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 
3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan tata 
cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres 
yang akan diputuskan dalam perkara ini 
harus diberlakukan segera setelah diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum maka 

tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang 
saat ini telah dan sedang berjalan menjadi 
terganggu atau terhambat, terutama karena 
kehilangan dasar hukum. Hal demikian 
dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan 
umum pada tahun 2014 mengalami 
kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang justru tidak dikehendaki karena 
bertentangan dengan UUD 1945;

2. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 
3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-
ketentuanlain yang berkaitan dengan tata 
cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres 
maka diperlukan aturan baru sebagai dasar 
hukum untuk melaksanakan Pilpres dan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) 
UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum haruslah diatur dengan 
Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut 
dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan 
demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak pada tahun 2014, maka menurut 
penalaran yang wajar, jangka waktu 
yang tersisa tidak memungkinkan atau 
sekurang-kurangnya tidak cukup memadai 
untuk membentuk peraturan perundang-
undangan yang baik dan komprehensif;

3. Langkah membatasi akibat hukum yang 
timbul dari pernyataan  inkonstitusionalitas 
atau bertentangan dengan UUD 1945 
suatu Undang- Undang pernah dilakukan 
Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-
019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 
2006. Menurut putusan Mahkamah 
tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-
Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun 
sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; Ju
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dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-
III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai 
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya 
membatasi akibat hukum yang timbul dari 
putusan Mahkamah sepanjang menyangkut 
batas tertinggi Anggaran Pendidikan;

4. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-
019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 
026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam 
perkara ini pembatasan akibat hukum hanya 
dapat dilakukan dengan menangguhkan 
pelaksanaan putusan a quo sedemikian 
rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 
2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres 
dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
harus mendasarkan pada putusan 
Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi 
diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain 
itu, Mahkamah berpendapat memang 
diperlukan waktu untuk menyiapkan 
budaya hukum dan kesadaran politik yang 
baik bagi warga masyarakat, maupun 
bagi partai politik untuk mempersiapkan 
diri dan melaksanakan agenda penting 
ketatanegaraan;

5. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan 
mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 
UU 42/2008, namun menurut Mahkamah 
penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 
yang diselenggarakan secara tidak serentak 

dengan segala akibat hukumnya harus tetap 
dinyatakan sah dan konstitusional.10

Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008, bahwa pemilu serentak 
dapat dilaksanakan pada 2019, sebab apabila 
dilaksanakan pada 2014 menurut Mahkamah, 
maka pelaksanaan pemilu dapat menimbulkan 
kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Putusan ini berimplikasi pada pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang harus 
dilaksanakan secara serentak pada tahun 
2019 dan apakah pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden yang serentak dengan Pemilu legislatif 
masih memerlukan ambang batas (presidential 
threshold), karena pembentuk Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 dengan alasan bahwa 
pemilu legislatif didahulukan daripada pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk 
memperkuat sistem presidensial, sehingga 
diperlukannya ambang batas (presidential 
threshold) bagi partai politik yang mengusulkan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak 
menguji Pasal 9, menimbulkan tafsiran bahwa 
ambang batas (presidential threshold) tidak 
perlu lagi atau tidak relevan dan ambang batas 
(presidential threshold) masih diperlukan, 
sehingga Mahkamah Konstitusi beranggapan 
bahwa pembentuk undang-undanglah yang 
menentukan apakah diperlukan atau tidak 
ambang batas (presidential threshold) untuk 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. 
Pada saat merumuskan UUD 1945 yaitu 
amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan 

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhdap UUD 1945.Ju
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pasti tentang ambang batas (presidential 
threshold), sehingga pada saat itu rumusan yang 
kemudian disepakati adalah mendelegasikan 
kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya 
dalam Undang-Undang. Apabila pembentuk 
Undang-Undang menginginkan pemilu legislatif 
dan pemilu presiden dan wakil presiden 
dilaksanakan serentak, maka ambang batas 
(presidential threshold) tetap dapat diterapkan. 
Sebaliknya apabila ambang batas (presidential 
threshold)  tersebut juga dapat dihilangkan 
bila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik 
menghendakinya. Pelimpahan kewenangan 
secara delegatif kepada pembentuk undang-
undang (baik pemerintah maupun DPR) untuk 
mengatur tata cara pelaksanaan pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemilihan umum serentak memang 
perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal 
yang tidak dapat dirumuskan secara langsung 
dalam UUD 1945 karena sifatnya mudah untuk 
berubah dan sangat teknis.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi 
pemikiran para pembentuk undang-undang 
(baik pemerintah maupun DPR) agar sistem 
presidensial yang dianut dalam UUD 1945 
dalam pelaksanaannya menjadi kuat.

3. Presidential Threshold dan Pemilu 
Serentak Dalam Penguatan Sistem 
Presidensial

Pemilu serentak memang tidak saja 
berpeluang meletakkan pada jalur pemilu yang 
terpadu yang dapat menekankan penggunaan 
anggaran yang besar dari APBN maupun APBD, 
tetapi juga masalah dengan sistem pemilu 
yang harus digunakan agar pemilu benar-
benar berkualitas dengan menghasilkan sistem 
pemerintahan yang kuat. Pemilu dilakukan 
serentak dalam upaya mewujudkan mekanisme 

demokrasi yang ideal, sehingga ide ini bisa 
menjadi awal pemikiran akan pemilu yang 
integratif yang menghasilkan wakil rakyat dan 
pemerintahan yang terpadu sebagaimana 
dikehendaki dalam UUD 1945.

Melalui pemilu serentak sesuai dengan UUD 
1945, bahwa antara pemilu legislatif dan pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan 
dengan meniadakan ambang batas (presidential 
threshold) merupakan keniscayaan, agar 
amanat UUD 1945 terlaksana. Oleh karena itu, 
maka pihak yang mengajukan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden adalah partai 
politik atau gabungan partai politik peserta 
pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Di sini 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang apabila tidak 
ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa 
ada hambatan. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) 
UUD 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap 
partai politik peserta pemilihan umum dapat 
mengajukan pasangan calon Presiden dan/
atau Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai 
sejumlah kursi tertentu di DPR. Akan tetapi, 
sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa 
masalah ambang batas (presidential threshold) 
dikembalikan lagi kepada pembentuk undang-
undang. Apabila pembentuk undang-undang 
mengakali agar ada pembatasan bagi partai 
politik atau gabungan partai politik dalam 
mengajukan pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden. Berarti menafsirkan Pasal 6A 
ayat (2) UUD 1945 menjadi lain yaitu dengan 
pembatasan atau persyaratan tertentu dalam 
mengajukan pasangan calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden.

Sebenarnya dalam Pasal 6A UUD 1945 tidak 
menentukan adanya ambang batas (presidential 
threshold) dalam Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, yang ada hanyalah ”pasangan calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan Ju
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oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum”. Asumsi 
bahwa apabila sebuah partai politik secara 
hukum menjadi peserta pemilu berarti berhak 
mengajukan pasangan Calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden tanpa harus ada syarat ambang 
batas (presidential threshold).

Ada yang berpendapat, apabila pemilu 
legislatif bersamaan dengan pemilu presiden 
dan wakil presiden dengan meniadakan ambang 
batas (presidential threshold), maka salah satu 
kelemahan adalah kemungkinan terpilihnya figur 
Presiden dari partai kecil (partai gurem) yang 
memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai 
sama sekali wakil di DPR. Figur Presiden ini 
yang kemudian terpilih akan sulit mendapat 
dukungan politik di parlemen sehingga tidak 
akan efektif dan stabilitas pemerintahan yang 
tidak baik. Kekhawatiran tersebut kemudian 
mendorong pembentuk undang-undang agar 
tetap mengatur ambang batas (presidential 
threshold), bahkan ambang batas (presidential 
threshold) harus tinggi, karena pemilu serentak 
otomatis menghilangkan ambang batas 
(presidential threshold).

Selanjutnya apabila ambang batas 
(presidential threshold) tetap diberlakukan, 
maka akan meningkatkan kualitas calon Presiden 
dan Wakil Presiden karena melalui proses seleksi 
yang dilakukan oleh partai politik. Di samping 
itu, penghapusan ambang batas (presidential 
threshold) akan berdampak pada kepemimpinan 
eksekutif yang tidak akan mendapatkan 
dukungan dari parlemen, sehingga akan sulit 
untuk melaksanakan kebijakan. Pemerintah 
dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang 
dapat saja memberlakukan ambang batas 
(presidential threshold) pada pemilu 2019, 
asalkan aturan ambang batas (presidential 
threshold) disesuaikan dengan kursi di DPR pada 

pemilu legislatif 2014 ini. Sebenarnya ada sisi 
positifnya apabila ambang batas (presidential 
threshold) tetap diberlakukan di antaranya:
1. Apabila ambang batas (presidential 

threshold) ditiadakan, parlemen cenderung 
dominan sehingga memperlemah sistem 
presidensial.

2. Apabila ambang batas (presidential 
threshold) tetap tinggi memaksa partai 
politik atau gabungan partai politik 
memperkuat sistem presidensial dan 
akan menyeleksi calon Presiden dan Wakil 
Presiden.

3. Akan terjadi koalisi untuk memperkuat 
pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan 
membangun pemerintahan yang efektif.

4. Ambang batas (presidential threshold) 
dalam pengajuan calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk 
menyederhanakan sistem kepartaian.
Melihat kenyataan demikian, menjadi 

calon Presiden dan Wakil Presiden tidaklah 
mudah, karena harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008. Calon Presiden 
tidak hanya diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik, juga partai politik 
atau gabungan partai politik harus memenuhi 
ambang batas (presidential threshold) yaitu 
partai politik atau gabungan partai politik harus 
memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR 
atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 
dari suara sah nasional dalam pemilu anggota 
DPR. Dengan demikian,  dengan mengkaji 
permohonan uji materi Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 
yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra, yaitu 
tidak hanya pemilu serentak antara pemilu 
legislatif dengan pemilu presiden dan wakil Ju
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presiden saja, tetapi juga mengenai peniadaan 
atau dihapuskannya ambang batas (presidential 
threshold) dalam pemilu presiden dan wakil 
presiden. Refly Harun sebagaimana dinyatakan 
dalam diskusi mingguan, bahwa syarat 
ambang batas pengajuan calon presiden atau 
presidential threshold (PT) yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Presiden tidak didasari argumentasi 
yang tepat. Penerapan PT untuk mengusung 
pasangan calon presiden dan wakil presiden 
dianggapnya sebagai permainan politik partai-
partai besar, penerapan PT dalam Undang-
Undang Pilpres tidak masuk akal, karena UUD 
1945 telah mengatur bahwa presiden terpilih 
berdasarkan perolehan suara 50% plus satu 
dan tersebar di 20% provinsi. Selanjutnya, 
pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan 
PT dilakukan untuk memperkuat sistem 
presidensial juga tidak bisa dibuktikan. Apabila 
Presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, 
pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan 
secara koalisi. Contoh lainnya adalah Partai 
Demokrat dengan suara minoritas pada tahun 
2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk 
dalam kabinet meski dalam pemilihan presiden 
harus berkompetisi.11

Argumen bahwa pemilu serentak dengan 
meniadakan ambang batas (presidential 
threshold) akan memperlemah sistem 
presidensial tidaklah tepat karena kenyataannya 
selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) pada periode kedua berjalan sejak tahun 
2009 pemerintahan juga tidak didukung oleh 
sepenuhnya partai pendukung, bahkan partai 
pendukungnya yang selalu menghambat 
kebijakan yang dijalankan oleh Presiden. Hal 

ini justru sebaliknya, partai politik di DPR yang 
tidak masuk dalam koalisi yang kelihatannya 
mendukung kebijakan yang dijalankan oleh 
Presiden. Selain itu, terdapat juga tarik 
menarik kepentingan antara Presiden dengan 
partai pendukung dalam penentuan susunan 
kabinet. Presiden SBY kelihatan tersandera 
harus menentukan pembantunya berdasarkan 
komposisi jatah kursi bagi partai pendukungnya, 
sehingga Presiden SBY tidak lagi memiliki kontrol 
penuh terhadap para menterinya. 

Argumen ambang batas (presidential 
threshold) untuk memperkuat sistem 
presidensial, efektifnya pemerintahan oleh 
Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian 
dan menyeleksi calon Presiden dan Wakil 
Presiden tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena 
partai politik sebagai peserta pemilu sudah 
diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai 
politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai 
partai politik peserta pemilu yang kemudian 
mengusulkan calon Presiden dan Wakil 
Presiden. Penyeleksian partai politik peserta 
pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk 
penyederhanaan sistem kepartaian. 

Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah 
dan DPR) harus memikirkan ulang tentang 
ambang batas (presidential threshold) yang 
terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 yaitu 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25% (dua puluh lima persen) dari suara sah 
nasional dalam pemilu anggota DPR, karena 
akan membatasi rakyat untuk mendapatkan 
alternatif pilihan yang lebih banyak dan juga 
lebih baik. Pembatasan calon berarti membatasi 
saluran politik warga negara sebagai pemilih 

11 http://nasional.kompas.com/read/, (diakses tanggal 10 Maret 2014).Ju
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yang kemudian tidak mustahil akan membentuk 
masyarakat golput, karena calon mereka yang 
akan dipilih dari pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden tidak ada. Penghapusan 
ambang batas (presidential threshold) juga 
meningkatkan partisipasi warga negara sebagai 
pemilih karena daya tarik calon Presiden dan 
Wakil Presiden lebih banyak pilihannya.

Sistem presidensial yang dianut UUD 1945 
merupakan sistem presidensial murni, sehingga 
presiden tidak dapat dijatuhkan begitu saja oleh 
partai politik yang duduk di parlemen, meskipun 
partai politik itu mempunyai kursi mayoritas 
di DPR. Menurut Syamsuddin Harris, secara 
teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam 
skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh 
formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. 
Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem 
presidensial adalah dua intitusi terpisah yang 
memiliki basis legitimasi berbeda.12 Dengan 
demikian, sistem presidensial akan tetap efektif 
dan kuat dalam pemerintahan, meskipun 
pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada 
persyaratan tertentu seperti ambang batas 
(presidential threshold) bagi partai politik 
pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. 
Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang 
menyatakan bahwa sistem presidensial yang 
dianutnya berbeda dengan negara-negara lain 
yang mempunyai posisi yang kuat seorang 
Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. 

Sistem presidensial memperoleh posisi kuat 
sesuai dengan UUD 1945, karena pemerintahan 
presidensial di Indonesia antara lain: Presiden 
memegang kekuasaan Pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 
1945), Presiden dan wakil presiden dipilih 
oleh rakyat secara langsung (Pasal 6A ayat (1) 
UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (Pasal 
7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden 
tidak bertanggung jawab kepada parlemen 
(melainkan langsung bertanggung jawab 
kepada rakyat sebagai pemilihnya), menteri-
menteri diangkat, bertanggung jawab dan 
diberhentikan oleh Presiden, begitu juga dalam 
hubungannya dengan parlemen, presiden tidak 
tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal 
adanya perbedaan antara fungsi kepala negara 
dan kepala pemerintahan.

Menurut Moh. Mahfud M.D., bahwa 
eksekutif dan legislatif sama-sama kuat, sering 
disalahmaknakan menjadi suatu kebutuhan 
nyata bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam 
Sistem Presidensial, bahkan sebelum dia dipilih 
langsung oleh rakyat sudah membutuhkan 
basis dukungan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas 
pemerintahan.13 Penelitian berkelanjutan 
Ilmuwan Komunikasi Politik dan Politik makin 
menemukan bahwa dalam sistem presidensial, 
presiden dan wakil presiden terutama harus 
mengutamakan kepentingan warga negara 
yang memilihnya  secara langsung, tentu akan 
sangat baik jika kepentingan akumulasi anggota 
parlemen mendukung Program dan Tindakan 
Presiden yang mengutamakan kepentingan 
warga negara.14 Argumen tersebut memperkuat 
bahwa sisten presidensial yang dianut UUD 
1945 tidak terpengaruh oleh adanya pemilu 

12 Syamsuddin Haris, ”Salah Kaprah ”Presidential Threshold”, Harian SINDO,	30	Oktober	2012.	
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhdap UUD 1945.
14 Ibid. Ju
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serentak baik dengan penerapan ambang batas 
(presidential threshold) atau pun tidak. 

E. Penutup

Pembentuk Undang-Undang (baik 
pemerintah maupun DPR) untuk memikirkan 
kembali pengaturan ambang batas (presidential 
threshold) dalam pemilihan umum presiden 
dan wakil presiden yang bersamaan dengan 
pemilu legislatif. Pengaturan ambang batas 
(presidential threshold) perlu ditinjau kembali 
dalam merumuskan kembali Undang-Undang 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, sehinggaa tidak bertentangan 
dengan amanat konstitusi yaitu UUD 1945 
terutama Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. 
Hal ini apabila pengaturan ambang batas 
(presidential threshold) untuk pemilu presiden 
diberlakukan juga tidak akan mempengaruhi 
sistem pemerintahan presidensial, karena 
UUD 1945 sudah mengatur sedemikian dan 
mendesain bahwa kedudukan presiden sama 
dengan lembaga negara lain dan tidak saling 
menjatuhkan serta presiden dalam menjalankan 
pemerintahannya menurut Undang-Undang 
Dasar. Ambang batas (presidential threshold) 
dalam pemilu presiden yang bersamaan dengan 
pemilu legislatif sebaiknya ditiadakan saja, 
karena hak warga negara untuk menentukan 
pilihan sesuai dengan hati nuraninya dan agar 
alternatif pilihan presiden dan wakil presiden 
lebih banyak, sehingga dapat menentukan 
mana calon yang berkualitas atau tidak. 
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Abstrak
Ambang batas perolehan suara adalah usaha memperoleh hasil pemilihan umum yang berkualitas dengan pengisian 
kursi di parlemen dan juga untuk menghasilkan pengelolaan pemerintah yang stabil. Namun cara ini selalu terbentur 
atau dibenturkan dengan persoalan demokrasi, disproporsionalitas pemilihan umum dan persoalan aspirasi rakyat. 
Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini  adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi 
tentang Ambang batas perolehan suara pemilu 2014 sudah tepat dan bagaimana penerapan yang tepat atas ambang batas 
perolehan suara pada pemilu 2014? Untuk menganalisis masalah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan data 
sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan 
ambang batas perolehan suara ditentukan sebesar 3.5% suara nasional hanya berlaku di jenjang nasional saja. Penetapan 
ambang batas perolehan suara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan atas ambang batas 
perolehan suara ini juga tidak tepat karena hanya diterapkan pada tataran nasional saja, karena sebaiknya penerapan 
ambang batas perolehan suara diterapkan di setiap jenjang. 
Kata Kunci: Ambang Batas Perolehan Suara, Pemilihan Umum, Partai Politik

Abstract
Basically, Electoral threshold is the effort to achieve high quality election result by choosing representative person to 
represent political party. Besides, in order to achieve secure governance management. Unfortunately electoral threshold is 
often opposed with the issues of democracy, proportional principles of election and people’s aspiration. There are questions 
in this research: is the verdict of constitutional court about parliamentary threshold has been right? How the application 
of parliamentary threshold in the election 2014? This research use normative research method with secondary data. This 
research finds that: first, Electoral threshold is 3.5% of total national votes and it is only enforce within national scope; 
second, electoral threshold is in accordance within the Republic of Indonesia’s 1945 constitution; third. It is not ideal to 
enforce electoral threshold only within national scope instead of local scope. Therefore, it is suggested that Electoral 
threshold must be enforce within both national and local scopes.
Keywords: Electoral Threshold, Election, Political Party
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A. Pendahuluan

Banyak negara-negara yang menyatakan 
bahwa negaranya adalah negara yang 
demokratis dengan berbagai terminologi yang 
didefinisikan sendiri dan bahkan beberapa 
negara yang jelas-jelas tidak menerapkan asas 
demokrasi pun masih tetap berusaha membuat 
sistem yang seolah-olah demokratis.

Ciri dasar dari sebuah negara yang 
menerapkan demokrasi adalah hidupnya 
partai politik dan berlangsungnya pemilihan 
umum secara periodik. Negara-negara yang 
menerapkan demokrasi biasa memiliki lebih 
dari dua partai baik yang bersistem dwi partai 
maupun multi partai. Sementara bagai negara 
yang otoriter meski mempunyai partai politik 
biasanya hanya ada satu partai milik pemerintah.

Menurut Samuel Huntington, pelembagaan 
partai adalah proses pemantapan partai politik 
baik dalam wujud perilaku yang mempola 
maupun dalam sikap maupun budaya1. 
Huntington menegaskan bahwa dalam konteks 
pembangunan politik, yang terpenting bukan 
jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana 
kekokohan dan kemudahan beradaptasi sistem 
kepartaian yang berlangsung. Sistem kepartaian 
dapat dikatakan kokoh dan mudah beradaptasi 
apabila mampu menyerap dan menyatukan 
semua kekuatan sosial baru yang muncul 
sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang 
ini jumlah partai hanya akan menjadi penting 
jika ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk 

membentuk saluran-saluran kelembagaan 
yang diperlukan guna menampung partisipasi 
politik.2

Sistem pemilu menurut Arend Lijphart 
diartikan sebagai satu kumpulan metode 
atau cara warga masyarakat memilih para 
wakil mereka.3 Dalam membahas tentang 
sistem pemilu sangat perlu diperhatikan 
apa yang dinamakan electoral formula atau 
formula pemilihan umum yang berarti sistem 
apa yang hendak digunakan.4 Secara umum 
terdapat dua kelompok sistem pemilu yaitu 
sistem representasi-proposional (Propotional 
Representative) dan sistem Pluratitas-Mayoritas 
(Plurality-Majority) atau disebut Sistem 
Distrik.5 Problematika umum sebuah negara 
yang menerapkan sistem multi partai adalah 
stabilitas politik yang lemah akibat banyaknya 
jumlah partai. Pemerintahan yang disokong 
oleh beberapa partai yang tidak mencapai 
perolehan dukungan mayoritas tunggal, 
sehingga pemerintahan sering dijalankan 
secara transaksional sehingga berdampak pada 
kerugian rakyat.

Oleh karena itu timbul pemikiran 
tentang sistem multi partai sederhana untuk 
memciptakan pengelolaan pemerintahan 
yang baik. Cara yang paling alami untuk 
menyederhanakan partai tersebut adalah 
dengan menentukan ambang batas perolehan 
suara.

Pemberlakuan ambang batas atau batas 
representasi perwakilan sangat dimungkinkan 

1 Samuel Huntington dalam Lili Romli, ”Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” Jurnal 
Politica (2011):201

2 Ibid.
3 Arend Lijphart dalam Affan Gafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), hlm. 255.
4 Ibid.
5 Ibid.Ju
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dalam pemilihan umum. Artinya akan ada 
tingkatan dukungan minimal yang diperlukan 
partai untuk memperoleh perwakilan. 
Penerapannya bisa secara legal (legal threshold) 
yaitu dicantumkan dalam undang-undang atau 
semata de facto secara matematis (efektif).6

Nohlen7 berpendapat terdapat empat 
kriteria dalam menentukan ambang batas 
pertama, prosentase perolehan suara. Pertama, 
besaran prosentase perolehan suara yang 
paling umum adalah 3% (Spanyol) hingga 5% 
(Jerman), sementara prosentase yang terendah 
diterapkan di Belanda, yakni sebesar 0.5% 
dan negara yang paling tinggi menerapkan, 
yakni Turki sebesar 10%. Kedua, ambang batas 
berdasar lokasi penerapan yaitu penentuan 
ambang batas berdasar lokasi daerah pemilihan 
(Spanyol), atau diterapkan secara nasional 
(Jerman) atau di dua tingkat daerah pemilihan 
(daerah dan nasional) sebagaimana di Swedia. 
Ketiga, ambang batas didasarkan pada tahap 
awal sebelum penghitungan perolehan kursi 
atau berdasar tahap penghitungan kursi. 
Keempat, ambang batas dengan obyek partai 
atau koalisi partai.

Pelaksanaan pengurangan jumlah partai 
politik dengan menggunakan ambang batas 
perolehan suara secara positif akan mengurangi 
partai politik, namun pada sisi lain terdapat 
sekian suara terbuang dan tidak terwakili. 
Penambahan jumlah suara terbuang berakibat 
pada meningkatnya disproporsionalitas hasil 

pemilu. Hal ini juga membuat kualitas demokrasi 
menjadi menurun.

Data Komisi Pemilihan Umum8 menunjukkan, 
pada pemilihan umum tahun 1999 yang tidak 
menerapkan ambang batas, terdapat 3.755.383 
atau 3,55% suara terbuang. Jika ambang 
batas diterapkan jumlah suara terbuang akan 
bertambah. Dengan besaran ambang batas 
2,5% maka jumlah suara terbuang melonjak 
lima kali lipat menjadi 14.195.221 atau 13,41% 
namun jumlah suara terbuang tidak bertambah 
ketika ambang batas dinaikkan menjadi 3% atau 
4% atau 5% .

Di negara lain, penerapan ambang batas juga 
mengakibatkan suara terbuang. Turki sebagai 
negara yang menerapkan ambang batas paling 
tinggi yaitu 10%, pada pemilihan umum 2002 
terdapat suara terbuang sebesar 45%, pada 
pemilihan umum tahun 1993 di Polandia dengan 
ambang batas 5% untuk partai politik dan 8% 
untuk koalisi terdapat 22% suara terbuang, 
sementara di Ukraina dengan ambang batas 3% 
pada pemilihan umum 2006 terdapat 22% suara 
terbuang sedang di Lithuania dengan ambang 
batas 5% pada pemilihan umum tahun 2000 
terdapat 23% suara terbuang.9 Oleh karena 
itu diperlukan rumusan yang tepat tentang 
prosentase ambang batas yang pada satu sisi 
dapat secara signifikan mengurangi jumlah 
partai namun pada sisi lain tidak menambah 
disproporsionalitas suara sehingga kualitas 
demokrasi masih tetap dapat dipertahankan 
demokratisasi dalam pemilihan umum.

6 Harun Husein et.al., Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD (Jakarta: Perludem, 
2013), hlm. 116. 

7 Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan (Jakarta: Perludem, 2011), hlm. 
19.

8 Ibid., hlm. 59.
9 Ibid.Ju
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Undang-Undang yang mengatur tentang 
Pemerintahan daerah, pemerintahan Indonesia 
dibagi dua jenjang pemerintahan daerah 
yaitu provinsi sebagai pemerintah derah yang 
berada satu jenjang dari pemerintah pusat 
dan kabupaten atau kota yang merupakan 
jenjang pemerintah daerah di bawah provinsi. 
Oleh karena setiap jenjang tersebut memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam 
pemilihan umum selain memilih wakil rakyat di 
tingkat pusat (DPR) juga memilih wakil rakyat di 
tingkat daerah provinsi maupun kabupaten dan 
kota.

Oleh karena ada tiga jenjang dalam 
pemilihan umum ini maka penerapan ambang 
batas perolehan suara dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu, ambang batas perolehan 
suara hanya diberlakukan untuk DPR saja. 
Pendapat ini didukung Mahkamah Konstitusi 
dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 52/PUU-X.2012, yang menyatakan 
bahwa pemberlakuan ambang batas ”secara 
nasional” adalah inkonstitusional. Dasar 
pemikiran Mahkamah Konstitusi pada poin 
3.25, mengatakan bahwa, Pasal 208 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Penjelasannya 
bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian 
secara alamiah, namun dari sudut substansi, 
ketentuan tersebut tidak mengakomodasi 
semangat persatuan dalam keberagaman. 
Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-
halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal 
terdapat kemungkinan adanya partai politik yang 
tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak 
mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-
daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/
kota, partai politik tersebut memperoleh suara 
signifikan yang mengakibatkan diperolehnya 
kursi di lembaga perwakilan masing-masing 
daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim 

dimungkinkan adanya partai politik yang 
secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, 
namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal 
demikian akan menyebabkan calon anggota 
DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah 
calon anggota DPRD yang seharusnya jika 
merunut pada perolehan suaranya, atau 
dengan kata lain, calon anggota DPRD yang 
akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak 
merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. 
Politik hukum sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 dan Penjelasannya tersebut justru 
bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan 
aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. 
Sementara pada poin 3.25.1, menyatakan 
bahwa pemberlakuan ambang batas perolehan 
suara secara nasional yang mempunyai akibat 
pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang 
tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik 
bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan 
pembagi pemilih di daerah dan menjadikan 
kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain 
yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan 
pembagi pemilih namun memiliki kursi di 
DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan 
rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga 
bertentangan pula dengan tujuan pemilihan 
umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil 
rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor  52/
PUU-X/2012 menyatakan kebijakan terkait 
pemberlakuan PT secara nasional diharapkan 
dapat menciptakan sinergitas program yang 
dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta 
yang terjadi sebelumnya sering kali program 
yang dicanangkan pemerintah pusat tidak 
sejalan dengan kebijakan yang ada di daerah. 
Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan 
partai politik di DPR dan DPRD berbeda latar Ju
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belakangnya dikarenakan dalam pemilu Tahun 
2009, partai politik yang terwakili di DPR belum 
tentu mempunyai keterwakilan di DPRD, begitu 
juga sebaliknya. Hal ini sangat mempengaruhi 
sinergitas program pembangunan di pusat dan 
daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintah 
kurang efektif. 

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
menimbulkan dua masalah krusial yaitu 
apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menentukan ambang batas perolehan suara 
pada pemilu berdasar Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2012 hanya ada pada jenjang 
nasional saja sudah tepat? Masalah kedua 
adalah bagaimana penerapan ambang batas 
perolehan suara sehingga memenuhi aspirasi 
masyarakat sekaligus dapat menjadi cara untuk 
menyederhanakan jumlah partai politik?

C. Metode Penelitian

Kajian ini mengambil obyek Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan putusan 
Mahkamah Konstitusi sehingga pola kajian 
yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan 
melakukan pendekatan berupa kajian tentang  
kesesuaian ketentuan ambang batas perolehan 
suara pemilihan umum yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang 
pemilihan umum Anggota DPR, DPRD dan DPD 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 
seluruh data pendukung didapat melalui studi 
kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif 

dengan mengurai secara deskriptif dan 
preskriptif. 

D. Pembahasan

International IDEA menjelaskan bahwa 
ambang batas adalah jumlah minimal yang harus 
diperoleh partai politik untuk mendapatkan 
perwakilan. Ambang batas dapat dikategorikan 
menjadi dua yaitu ambang batas natural atau 
efektif, biasanya tercantum dalam undang-
undang dan ambang batas tersembunyi (hidden), 
karena salah satu yang termasuk ambang batas 
tersembunyi adalah ukuran daerah pemilihan, 
karena keberlakuannya juga mempengaruhi 
jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di 
parlemen.10

Penggunaan metode konversi suara hasil 
pemilihan umum ke perolehan kursi, setidaknya 
terdapat tiga metode yaitu Kuota murni, kuota 
drop, divisor Webster, d’ hondt. Kuota murni 
atau metode kuota Hamilton/Hare/Niemayer, 
atau disebut juga metode kuota-LR (largest 
remainders), atau sisa terbanyak adalah metode 
konversi suara ke kursi, yakni setelah ditetapkan 
angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi 
tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah 
pemilihan, dengan ketentuan:11

a. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik 
Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar 
dari BPP, maka dalam penghitungan tahap 
pertama diperoleh sejumlah kursi dengan 
kemungkinan terdapat sisa suara yang akan 
dihitung dalam penghitungan tahap kedua;

b. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik 
Peserta Pemilu lebih kecil dari pada BPP, 

10 Harun Husein, Op.Cit., hlm. 141.
11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Ju
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maka dalam penghitungan tahap pertama 
tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah 
tersebut dikategorikan sebagai sisa suara 
yang akan dihitung dalam penghitungan 
tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa 
kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;

c. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua 
dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi 
yang belum terbagi dalam penghitungan 
tahap pertama, dengan cara membagikan 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada 
Partai Politik Peserta Pemilu satu demi 
satu berturut-turut sampai habis, dimulai 
dari Partai Politik Peserta Pemilu yang 
mempunyai sisa suara terbanyak.

Kedua, metode kuota Drop. Metode ini 
merupakan respon atas kritik, bahwa metode 
kuota murni cenderung merugikan partai 
politik peraih suara besar dan menguntungkan 
partai politik peraih suara menengah pada 
masing-masing daerah pemilihan. Ilustrasinya 
ini seperti ini: jika kuota suara satu kursi sama 
dengan 1.000, partai yang memiliki 1.500 suara, 
sama-sama mendapatkan 1 kursi dengan partai 
politik yang memiliki 600 suara. Oleh karena itu 
agar partai peraih suara besar tidak dirugikan 
maka penentuan kuota suara 1 kursi, bukan lagi 
total suara dibagi jumlah kursi, melainkan total 
suara dibagi dengan jumlah kursi +1 atau dalam 
bentuk rumus menjadi q = S/V+1. Selanjutnya 
cara menghitungnya sama dengan metode 
kuota murni, yaitu tahap pertama menentukan 
partai politik yang mendapatkan kursi utuh, dan 

tahap kedua menentukan partai politik yang 
mendaptkan sisa kursi yang belum terbagi.12

Ketiga, metode divisor d’Hondt/Jefferson 
sesungguhnya merupakan respons lain atas 
metode kuota murni, yang dianggap merugikan 
partai politik peraih suara besar di setiap daerah 
pemilihan. Cara menghitung perolehan kursi 
ke partai politik metode ini adalah membagi 
perolehan suara setiap partai politik dengan 
bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, dst. Selanjutnya 
hasil pembagian suara setiap partai politik itu 
diranking, dan angka tertinggi secara berturut-
turut mendapatkan kursi pertama, kursi kedua, 
kursi ketiga dst, sesuai dengan jumlah kursi yang 
tersedia.13

Keempat, metode divisor St Lague/Webster. 
Metode ini merupakan kritik terhadap metode 
kuota Drop dan divisor d’Hondt/Jeferson, yang 
terlalu menguntungkan partai politik peraih 
suara besar, dan merugikan partai politik peraih 
suara menengah dan kecil. Kedua metode 
itu sering menyalahi prinsip proporsionalitas 
matematika ini: partai politik yang memiliki 
kuota 0,4 sampai dengan 1,4 hanya 
mendapatkan 1 kursi; atau, pertai yang memiliki 
kuota 0,4 seharusnya tidak dapat kursi; partai 
politik yang memilki kuota 1,4 seharusnya tidak 
mendapatkan lebih dari 1 kursi. Metode ini tetap 
menggunakan bilangan pembagi, hanya tidak 1, 
2, 3, 4, dst melainkan 1, 3, 5, 7 dst atau bilangan 
ganjil. Adapun cara menghitungnya tetap sama 
dengan metode divisor d’Hondt, yaitu membagi 
perolehan suara setiap partai politik dengan 
bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dst. Hasilnya baginya 
dirangking, dan angka tertinggi secara berturut-

12 Rumah Pemilu, ”Formula Pemilu”,  http://www.rumahpemilu.org/index.php/read/16/Formula-Pemilu (diakses 
1 Juni 2013).

13 Ibid.Ju
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turut mendapatkan kursi pertama, kursi kedua, 
kursi ketiga dst, sesuai dengan jumlah kursi yang 
tersedia.14

Penyederhanakan partai politik tidak hanya 
dilakukan melalui pengaturan tentang ambang 
batas perolehan suara atau keterwakilan dalam 
parlemen, namun juga dapat dilakukan dengan 
menerapkan persyaratan yang memadai untuk 
menjadi partai politik peserta pemilihan umum. 
Persyaratan yang mudah akan mendorong 
masyarakat untuk membuat partai politik dan 
tidak hanya menjadikan partai politik sebagai 
alat untuk memeprjuangkan kepentingan 
politiknya, namun dalam tataran praktek 
sering hanya dijadikan untuk memperjuangkan 
kepentingan pragmatisnya.

Apabila dilihat dari jumlah partai politik 
maka pemilihan umum tahun 1955, 1999 dan 
2004 merupakan pemilhan umum dengan 
peserta yang cukup banyak. Banyaknya jumlah 
peserta pemilihan umum ini lebih dikarenakan 
terlalu mudahnya persyaratan untuk membuat 
partai politik dan ikut sebagai peserta pemilihan 
umum dan sedikitnya partai politik peserta 
pemilihan umum 1977 sampai 1997 lebih 
dikarenakan rezim otoriter saat itu, sementara 
pemilihan umum tahun 2014 lebih dikarenakan 
ketatnya persyaratan partai politik sebagai 
peserta pemilihan umum.

Pemberian syarat yang berat ini 
sesungguhnya cukup efektif untuk membatasi 
jumlah partai politik tanpa harus ikut dalam 
pemilihan umum terlebih dahulu dengan 
demikian energi untuk menyaring jumlah partai 
yang akan ada di dalam parlemen juga tidak 
sebesar pada penerapan electoral threshold 
maupun parliamentary threshold.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
ambang batas perolehan suara

Amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
permohonan uji materi atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, antara lain menyatakan :  
a. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) bertentangan dengan UUD 1945;

b. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi 
ambang batas perolehan suara pada Pemilu 
sebelumnya atau partai politik baru” dan 
Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang 
frasa ”yang dimaksud dengan ”partai politik 

14 Ibid.Ju
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baru” adalah partai politik yang belum 
pernah mengikuti Pemilu” bertentangan 
dengan UUD 1945;

c. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, 102 Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) bertentangan dengan UUD 1945;

d. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan 
dengan UUD 1945;

e. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang 
frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota” bertentangan dengan UUD 1945;

f. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

5316) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

g. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi 
ambang batas perolehan suara pada Pemilu 
sebelumnya atau partai politik baru” dan 
Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang 
frasa 103 ”yang dimaksud dengan ”partai 
politik baru” adalah partai politik yang belum 
pernah mengikuti Pemilu” tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

h. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 
17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

i. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Ju
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Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota” tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

j. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang 
frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota” tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;
  
Putusan tentang pembatalan Pasal 8 ayat (1) 

dan revisi pada ayat (2) ini memberi konsekuensi 
bahwa partai politik yang pada saat pemilihan 
umum tahun 2009 memenuhi persyaratan 
ambang batas dapat langsung menjadi peserta 
pemilihan umum tanpa harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, harus 
dibatalkan sehingga seluruh partai politik 
baik  yang pernah mengikuti pemilihan umum 
atau yang sama sekali baru harus memenuhi 
pensyaratan.

Pembatalan atas Pasal 208 Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2012 ini mengakibatkan 
penetapan ambang batas peroleh suara hanya 
diberlakukan pada suara secara nasional. 
Dengan demikian, sebuah partai politik yang 
akan memperoleh kursi di DPR pusat hanya 
partai politik yang memperoleh suara nasional 
(suara untuk kursi DPR pusat) di atas ambang 
batas.

Untuk Pasal 209 yang dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945, memiliki akibat hukum yang relatif sama 

dengan pembatalan Pasal 208 yaitu partai 
politik peserta pemilihan umum yang tidak 
lolos dalam ambang batas perolehan suara 
tidak secara otomatis tidak disertakan dalam 
penghitungan perolehan kursi di seluruh 
jenjang. Partai politik tersebut hanya tidak 
diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi 
di tingkat nasional. Dengan demkian partai 
politik peserta pemilihan umum yang tidak 
lolos dalam ambang batas masih diikutsertakan 
dalam penghitungan perolehan kursi di tingkat 
provinsi dan kabupaten atau kota.    

Ambang batas perolehan suara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 208 sekurang-kurangnya 
adalah tiga koma lima persen dari jumlah 
suara nasional. Ambang batas ini meskipun 
mengambil patokan suara nasional namun 
berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten 
dan kota sehingga berapapun perolehan suara 
di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota akan 
sangat tergantung dari ambang batas perolehan 
suara di tingkat nasional. 

Sesuai dengan teori bahwa semakin besar 
angka ambang batas maka akan semakin besar 
indeks disproporsionalitas pemilihan umum 
dengan kata lain besaran angka ambang batas 
akan berbanding lurus dengan hilangnya 
suara. Ketentuan Pasal 208 dan 209 Undang-
Undang pemilu 2012 yang menerapkan angka 
ambang batas di seluruh jenjang akan semakin 
memperbesar disproporsionalitas dalam 
pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan 
bahwa penentuan ambang batas itu 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Hanya saja ketika pemberlakuan atas 
ambang batas suara nasional itu juga diterapkan 
di tingkat daerah propvinsi dan kabupaten kota, 
maka suara yang hilang di daerah dikarenakan 
faktor nasional bukan karena faktor daerah. Ju
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 52/PUU-X/2012 poin 3.25.1 menyatakan 
”menurut Mahkamah, pemberlakuan ambang 
batas secara nasional yang mempunyai akibat 
hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik 
yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai 
politik bersangkutan memenuhi ketentuan 
bilangan pembagi pemilih di daerah dan 
menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai 
politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi 
bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi 
di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan 
rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga 
bertentangan pula dengan tujuan pemilihan 
umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil 
rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kedua diterapkan secara keseluruhan 
baik di tingkat pusat maupun daerah, hal ini 
disampaikan pemerintah dalam penjelasan 
pemerintah nomor 10. Putusan MK nomor 52/
PUU-X/2012 menyatakan ”Kebijakan terkait 
pemberlakuan PT secara nasional diharapkan 
dapat menciptakan sinergitas program yang 
dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta 
yang terjadi sebelumnya sering kali program 
yang dicanangkan pemerintah pusat tidak 
sejalan dengan kebijakan yang ada di daerah. 
Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan 
partai politik di DPR dan DPRD berbeda latar 
belakangnya dikarenakan dalam Pemilu Tahun 
2009, partai politik yang terwakili di DPR belum 
tentu mempunyai keterwakilan di DPRD, begitu 
juga sebaliknya. Hal ini sangat mempengaruhi 
sinergitas program pembangunan di pusat dan 
daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintah 
kurang efektif. 

Kata-kata, ”justru bertentangan dengan 
kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, 
sehingga bertentangan pula dengan tujuan 
pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih 

wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga 
daerah” ini memberi makna bahwa penerapan 
ambang batas peroleh suara sampai di tingkat 
daerah dinilai bertentangan Undang-Undang 
Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi tidak mempersoalkan 
apakah penentuan angka ambang batas 
perolehan suara itu bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan konstitusi, namun lebih 
diarahkan pada pertanyaan apakah penerapan 
ambang batas tersebut bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak 
politik, dan rasionalitas, dan  tujuan pemilihan 
umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil 
rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Persoalan hilangnya suara di dalam 
pemilihan umum sesungguhnya, ada atau tidak 
ada ambang batas, hampir dipastikan akan ada 
suara yang hilang. Sebagai ilustrasi ketika sebuah 
pemilihan umum tidak ada ambang batas 
perolehan suara maka bagi partai politik yang 
tidak memenuhi syarat dalam perolehan kursi 
atau suara yang diperolehnya di bawah bilangan 
pembagi maka secara otomatis suara itu akan 
hilang. Hilangnya suara tersebut bukan karena 
ada ketentuan tentang ambang batas namun 
dihilangkan oleh batas bilangan pembagi.

Logika terdapat hak rakyat atau kedaulatan 
rakyat yang hilang oleh karena ketetapan 
ambang batas sesungguhnya tidak tepat. 
Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia 
terutama dua pemilihan umum terakhir 
seluruh rakyat diberi kesempatan yang sama 
dalam menggunakan hak pilihnya. Persoalan 
apakah rakyat menggunakan hak pilihnya 
atau kedaulatannya atau tidak (golongan 
putih)  maka itu bukan lagi kewajiban undang-
undang pemilihan umum untuk memastikan 
rakyat menggunakan kedaulatannya. Logika 
ini akan sama dengan sesorang yang sudah Ju
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menggunakan hak pilihnya namun oleh karena 
aspirasi rakyat yang lain lebih besar maka suara 
kecil ini harus tersingkir oleh suara yang besar 
dengan kata lain kehendak mayoritas dapat 
mengalahkan atau menghilangkan pendapat 
minoritas walaupun minoritas tetap dijamin 
haknya.

Dengan demikian tidak masuk akal kalau 
sebuah kekalahan dalam pemilihan umum dan 
mengakibatkan suara mereka tidak tersalur atau 
dalam bahasa lain suaranya hilang karena tidak 
memenuhi syarat maka disalahkan persyaratan 
tersebut. 

Ada beberapa penyebab sebuah partai 
politik peserta pemilihan umum itu mengalami 
kehilangan suara yaitu:
a. suara yang diperoleh tidak memenuhi syarat 

ambang batas peroleha suara. Hal ini telah 
diatur pada Pasal 208 yang menetapkan 
ambang batas perolehan suara 3,5%;

b. cara mengkonversi suara ke kursi baik di 
tingkat nasional maupun daerah. Pasal 
212 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 
mengatur konversi tersebut dengan metode 
kuota murni. Penghitungan ini memberi 
kesempatan bagi partai politik peraih sisa 
suara terbanyak untuk memperoleh kursi 
namun tetap saja akan terdapat sisa suara 
yang hilang. Begitu juga dengan metode 
divisor Webster atau metode d’Hondt akan 
selalu mengorbankan sebagian sisa suara 
tersebut. 

Penulis beranggapan bahwa hilangnya suara 
sisa tersebut merupakan konsekuensi logis 
dari sebuah kompetisi dan akan terjadi secara 
alamiah sehingga tidak perlu untuk dikaitkan 
dengan persoalan pengabaian terhadap 
kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Undang-Undang pemilu tahun 2012 
telah memberikan seluruh hak rakyat dalam 
menyalurkan aspirasinya dengan atau tanpa 
ambang batas dan ketika seluruh aspirasi 
sudah tersalur maka yang ada adalah apakah 
aspirasi itu merupakan aspirasi sebagian besar 
rakyat Indonesia? Ketika aspirasi itu merupakan 
aspirasi masyoritas maka itulah yang dinamakan 
aspirasi atau kedaulatan rakyat dan sebaliknya.

2. Penerapan ambang batas perolehan 
suara

Penetapan ambang batas perolehan suara 
pada dasarnya dilakukan dengan dua macam 
cara yaitu secara natural atau efektif (legal 
threshold) dan ambang batas tersembunyi 
(hidden threshold).

Ambang batas yang dikategorikan sebagai 
ambang batas natural dalam Undang-Undang 
pemilu tahun 2012 terdapat pada Pasal 208 yang 
menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 
harus memenuhi ambang batas perolehan 
suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima 
persen) dari jumlah suara sah secara nasional 
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan 
kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD 
kabupaten/kota. Pasal ini  memberi pengertian  
bahwa partai politik peserta pemilihan umum 
yang tidak memenuhi 3.5% jumlah suara sah 
secara nasional (suara untuk DPR RI) secara 
otomatis tidak diikutkan dalam penentuan 
perolehan kursi di seluruh jenjang. Dengan 
demikian seluruh suara baik di tingkat pusat 
maupun daerah akan hilang.

Ketentuan ini memungkinkan sebuah partai 
yang mendapat suara secara mayoritas di daerah 
tidak mendapat kursi oleh karena partainya tidak 
lolos ambang batas secara nasional, sebaliknya 
sebuah partai yang memperoleh suara minimal 
di sebuah daerah akan mendapatkan kursi  Ju
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hanya karena perolehan suara secara nasional 
memenuhi ambang batas.

Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah 
partai yang dapat bertahan untuk dapat duduk 
di parlemen adalah partai yang memiliki 
jaringan luas dan sumber daya manusia yang 
memadai baik dari aspek jumlah maupun 
kualitas, sementara partai kecil meskipun punya 
basis massa di beberapa tempat tertentu akan 
tidak akan mendapatkan bagian kursi.

Ketentuan lebih lanjut terhadap ambang 
batas ini terdapat pada Pasal 209 ayat (1) 
yang secara lengkap menyatakan bahwa partai 
Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi 
ambang batas perolehan suara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan 
pada penghitungan perolehan kursi  DPR , DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap 
daerah pemilihan.

Ketentuan ambang batas ini akan sangat 
menguntungkan partai besar. Semakin besar 
angka ambang batas dalam pemilihan umum 
maka akan semakin menguntungkan partai  
besar. Penentuan ambang batas sebesar 3,5 
%  ini walaupun membatasi namun batasan 
tersebut tidak terlalu besar sehingga masih 
memungkinkan partai menengah untuk dapat 
memperoleh kursi. Namun bagi partai kecil tidak 
akan mendapat kesempatan untuk duduk di 
parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan ini memang dapat mengurangi 
partai yang akan duduk di parlemen secara 

efektif sehingga hanya partai besar dan mungkin 
juga partai menengah yang akan berperan 
dalam mengelola pemerintahan baik dalam 
yang akan mengelola eksekutif maupun yang 
legislative sebagai partai oposisi.15 Sedikitnya 
partai yang duduk dalam parlemen juga akan 
mengurangi friksi yang ada dalam pengelolaan 
eksekutif maupun di parlemen.

Penentuan ambang batas efektif ini 
secara otomatis memberi peluang yang besar 
untuk mengurangi partai yang akan duduk di 
parlemen. Pada saat hasil pemungutan suara 
terdapat partai politik yang tidak lulus ambang 
batas tersebut maka secara otomatis suara yang 
diperoleh partai tersebut menjadi hilang karena 
tidak ikut dihitung.

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 menyatakan menyatakan suara 
untuk penghitungan perolehan kursi DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di 
suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah 
seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi 
jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu 
yang tidak memenuhi ambang batas perolehan 
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.

Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan 
bahwa dari hasil penghitungan suara sah 
yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu 
daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR , 
BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/
kota dengan cara membagi jumlah suara sah 

15 Istilah oposisi ini sesungguhnya tidak dikenal di dalam system presidensiil, namun praktek politik dan  
ketatanegaraan Indonesia mendorong keadaan partai atau di parlemen menjadi dua kutub (bipolar) yaitu partai 
yang mendukung presiden terpilih baik partai itu berasal dari presiden terpilih atau partai yang ikut mendukung 
presiden terpilih dengan berbagai kompensasi. Sementara bagi partai yang tidak mendukung presiden terplih 
akan memposisikan sebagai partai oposisi walaupun tidak sepenuhnya memiliki kekuatan untuk untuk 
mengganti kepala pemerintahan sebagaimana sistem parlementer. Dalam menempatkan sebagai oposisi pun 
tidak selalu berada pada ststusnya sebagai oposisi. Akan sangat mungkin partai itu berubah haluan menjadi 
pendukung pemerintah sehingga kalaupun diistilahkan sebagai oposisi akan lebih tepat disebut sebagai partai 
quasi oposisi.Ju
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Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di 
satu daerah pemilihan.

Ketentuan ini memberi kemungkinan 
bahwa harga kursi disetiap daerah pemilihan 
akan sangat bervariasi. Hal ini selain karena 
jumlah penduduk yang berhak memilih, jumlah 
penduduk yang tidak menggunakan haknya 
(golongan putih (golput)), juga oleh karena 
jumlah suara yang hilang akibat partai politik 
tertentu tidak lolos ambang batas. 

Bagi daerah pemilihan yang jumlah 
penduduk yang mempunyai hak pilih sedikit 
serta jumlah golongan putihnya besar ditambah 
banyak suara hilang akibat partai politik tidak 
lolos ambang batas maka nilai sebuah kursi di 
parlemen menjadi sangat murah.

Sebaliknya pada daerah pemilihan yang 
jumlah penduduk yang memiliki hak pilihnya 
padat atau tinggi sedang jumlah golongan putih 
rendah serta sedikit partai politik yang tidak 
lolos ambang batas  maka nilai kursi parlemen 
menjadi sangat tinggi. Keadaan ini bervariasi 
tergantung dari keadaan variabel yang ada pada 
daerah pemilihan tersebut. 

Pada saat bilangan pembagi (jumlah suara 
untuk satu kursi) sudah dapat ditentukan maka 
kursi dapat ditetapkan. Undang-Undang ini 
menggunakan metode untuk menetapkan kursi 
dengan metode quota murni. Metode kuota 
murni adalah penentuan kursi dengan membagi 
habis suara di daerah pemilihan. Sebagai 
ilustrasi disampaikan simulasi penetapan kursi 
di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat pada 
pemilihan umum tahun 2009.

Tabel 1: simulasi penetapan kursi di NTB pada Pemilu 2009

  Perolehan Suara 
Suara sah HANURA GERINDRA PKS PAN PPP GOLKAR PDIP DEMOKRAT

1.962.300 92.756 74.613 157.591 94.355 102.370 291.452 92.052 352.801
4.73% 3.80% 8.03% 4.81% 5.22% 14.85% 4.69% 17.98%

Masuk ambang batas 64.11%
Terhapus ambang batas 35.89%
Suara terhapus 704.310.00
Suara sah setelah dipotong 
ambang batas

1.257.990.00

Bilangan pembagi 125.799
Putaran 1 kursi suara sisa
Democrat 2 251.598 101.103
Golkar 2 251.598 39.854
PKS 1 125.799 31.792

Putaran II (warna merah)
Demokrat 1 Kursi ke 6
PPP 1 Kursi ke 7
PAN 1 Kursi ke 8
HANURA 1 Kursi ke 9
PDIP 1 Kursi ke 10

Partai HANURA GERINDRA PKS PAN PPP GOLKAR PDIP DEMOKRAT
Kursi 1 1 1 1 1 2 1 3

Sumber: Harja Saputra, Apa dan Bagaimana Metode Perhitungan Kursi Kuota Murni, Voice of humanism http://www.
harjasaputra.com/opini/polhukam/apa-dan-bagaimana-metode-perhitungan- kursi-  kuota-murni.html (diakses 3 Juli 
2013). Ju
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Metode kuota murni memang cenderung 
menguntungkan partai menengah- kecil 
dan merugikan partai besar. Partai seperti 
PAN,PPP,PKB, Gerindra dan Hanura sejak awal 
mengusulkan metode kuota murni karena 
partai mereka akan diuntungkan dengan 
metode ini. Metode kuota murni berbanding 
terbalik  dengan metode d’Hondt yang justru 
menguntungkan partai besar dan merugikan 
partai menengah –kecil.

Membandingkan kedua metode itu, metode 
divisor varian Webster dinilai paling proposional 
dan lebih adil, karena itu PDIP, Golkar dan PKS 
mengusulkan metode Webster. Metode ini 
tidak mengandung bias terhadap partai besar 
maupun kecil.16

Melihat politik hukum pemilihan hukum 
Undang-Undang pemilihan umum tahun 2012 ini 
sangat terlihat bahwa sesungguhnya, meskipun 
partai politik sepakat tentang penyederhanaan 
partai politik untuk efisiensi dan efektifitas 
pemerintahan namun tidak pernah terlepas dari 
kepentingan eksistensi seluruh partai politik itu, 
terutama partai yang duduk di kursi parlemen.

Pandangan Fraksi atas cara penghitungan ini 
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pandangan Fraksi tentang metode 
peng   hitungan/konversi suara
No Partai Politik Usulan
1  Partai Golongan Karya Divisor Webster
2 Partai Demokrat Kuota murni
3 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Divisor Webster
4 Partai Keadilan Sejahtera Divisor Webster
5 Partai Amanat Nasional Kuota murni
6 Partai Persastuan Pembangunan Kuota murni
7 Partai Kebangkitan Bangsa Kuota murni
8 Partai Gerakan Indonesia Raya Kuota murni
9 Partai Hati Nurani Rakyat Kuota murni

Sumber: Harun Husein (dkk), Politik Hokum Sistem 
Pemilu:Potret Keterbukaan dan paratisipasi public dalam 
penyusunan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 
tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD 
(Perludem, Jakarta, 2013), hlm 147.

Jika dilihat dari pemilihan umum tahun 2009 
yang menerapkan ambang batas 2.5% dan pada 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ambang 
batas dinaikkan menjadi 3,5% sesungguhnya 
para pembuat undang-undang sedang berusaha 
untuk lebih menyederhanakan partai politik 
yang akan berpartisipasi dalam mengelola 
pemerintahan.

Peningkatan  ambang batas yang tinggi 
memang dimaksudkan sebagai upaya untuk 
menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi 
di lain pihak, peningkatan ambang batas 
yang tinggi dan kurang wajar itu juga akan 
menambah jumlah suara terbuang. Padahal 
penambahan jumlah suara terbuang berakibat 
pada meningkatnya disproporsionalitas hasil 
Pemilu dan hal ini yang seharusnya dihindari 
dalam sistem Pemilu proporsional. Untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan 
ambang batas perwakilan terhadap bekerjanya 
sistem Pemilu proporsional, perlu dilakukan 
simulasi penghitungan besaran ambang batas 
yang berpengaruh terhadap suara terbuang 
sehingga meningkatkan disproporsionalitas. 
Dalam perspektif ini, dapat dikemukakan data 
KPU yang menggambarkan bahwa pada Pemilu 
1999 yang tidak menerapkan ambang batas, 
terdapat 3.755.383 (3,55%) suara terbuang. 
Jika ambang batas diterapkan, jumlah suara 
terbuang akan bertambah. Misalnya dengan 
besaran ambang batas 2,5%, yang diterapkan 
pada Pemilu 2009, maka jumlah suara 
terbuang melonjak lima kali lipat menjadi 
14.195.221 (13,41%). Hal ini berarti ambang 
batas mempunyai pengaruh positif terhadap 
peningkatan disproporsionalitas hasil Pemilu 
dan secara umum dapat digambarkan sebagai 

16 Harun Husein, Op.Cit.  hlm. 148.Ju
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berikut,pertama, Pemilu 2004 menghasilkan 
5.223.845 (4,60%) suara terbuang. Jumlah 
suara terbuang bertambah menjadi 19.662.644 
(17,33%) jika ambang batas 2,5% diberlakukan. 
Jumlah suara terbuang melonjak 5 kali lipat 
menjadi lebih dari 22.633.131 (19,95%) jika 
ambang batas ditingkatkan menjadi 3% yang 
kedua, dengan ambang batas 2,5%, Pemilu 
2009 menghasilkan 19.047.481 (18,13%) suara 
terbuang. Sehingga secara teoretis dan dengan 
penalaran sederhana, dengan peningkatan 
ambang batas menjadi 3,5%, jumlah suara 
terbuang itu akan semakin bertambah.17

Dengan demikian perlu pula untuk dipikirkan 
bagaimana membuat system dengan partai 
sederhana namun tidak mengurangi kualitas 
demokrasi khususnya dalam menjaga suara 
dalam pemilu agar tidak sia-sia dan memenuhi 
rasa keadilan. Kalau kemudian mengkaji Pasal 
208 dan Pasal 209, maka penulis berpendapat 
bahwa penetapan angka ambang batas tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
hanya saja penerapannya harus berjenjang.

Penerapan yang berjenjang itu artinya alat 
ukur terhadap ambang batas itu juga sesuai 
dengan jenjang masing-masing oleh karena 
itu penulis setuju dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi bahwa ambang batas perolehan 
suara hanya untuk nasional karena memang alat 
ukur ambang batas itu adalah suara nasional. 
Penerapan ambang batas secara nasional ke 
perwakilan di tingkat daerah tentang saja tidak 
sesuai dan banyak menimbulkan deviasi.

Putusan Mahkamah konstitusi dengan 
tidak menerapkan ambang batas di tingkat 
daerah sesungguhnya memberikan pembedaan 

perlakuan antara perwakilan pusat dan daerah. 
Meskipun di daerah memiliki keragaman yang 
tinggi bukan berarti kemudian tidak mungkin 
ditetapkan ambang batas perolehan suara.     

Dengan demikian sesungguhnya penetapan 
angka ambang batas natural itu tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 hanya saja penerapan yang tidak tepat 
di tataran nasional maupun daerah membuat 
ambang batas ini menjadi banyak mengalami 
deviasi.

Sedang penentuan jumlah kursi di setiap 
jenjang ini secara tidak langsung juga akan 
menyeleksi partai politik yang akan masuk 
ke DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten 
atau Kota karena dengan kuota yang terbatas 
tersebut maka tidak mungkin semua partai akan 
memperoleh kursi.

Secara umum ketentuan ini memang berlaku 
di negara-negara di seluruh dunia dan dianggap 
sebagai sebuah ketentuan yang wajar meskipun 
pada hakekatnya adalah pembatasan. Persoalan 
jumlah pun tidak pernah dipersoalkan apakah 
jumlah tersebut dirasa bertentangan dengan 
atau tidak dengan konstitusi.

Konsep demokrasi langsung memang 
tidak mengenal pembatasan karena tidak ada 
perwakilan dalam forum demokrasi tersebut 
setiap rakyat dapat secara langsung menjadi 
anggota parlemen sehingga keputusan-
keputusan besar selalu melibatkan parlemen 
yang beranggotakan seluruh rakyat. Maka 
menjadi wajar kalau demkroasi langsung tidak 
pernah ada pembatasan. 

Penetapan rentang jumlah kursi DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan 

17 Mas Isharyanto, ”Ambang Batas Parlemen Untuk Penyederhanaan Partai”,  http://hukum.kompasiana.com 
/2013/05/27/ambang- batas-parlemen-untuk-penyederhanaan- partai-563798. html (diakses 4 Juni 2013).Ju
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kota sebagaimana diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan rasio 
proporsional antara jumlah penduduk dengan 
jumlah kursi. Semakin besar jumlah penduduk 
di satu wilayah maka akan semakin besar pula 
kuota jumlah kursi yang tersedia.        

Menurut penulis, ditetapkannya kuota 
kursi di setiap lembaga perwakilan tersebut 
tidak bertentangan dengan konstitusi 
karena pembatasan jumlah kursi merupakan 
keniscayaan dalam demokrasi tidak 
langsung. Banyaknya jumlah penduduk tidak 
memungkinkan  demokrasi dijalan secara 
langsung sebagaimana negara kecil atau 
Negara Yunani zaman dahulu. Demokrasi 
perwakilan membutuhkan pembatasan sebagai 
representasi dari rakyat secara keseluruhan.

Bentuk ambang batas tersembunyi yang 
kedua adalah kuota jumlah kursi yang ada di 
daerah pemilihan. Di tingkat DPR pusat rentang 
jumlah kursi di tiap daerah pemilihan adalah 
ditentukan paling sedikit 3(tiga) kursi dan 
paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Hal ini diatur 
pada Pasal 22 ayat (2). Sedangkan kuota kursi  
tiap daaerah pemilihan DPRD Provinsi dan 
Kabupaten atau kota adalah provinsi paling 
sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua 
belas) kursi. Ketetapan ini diatur pada Pasal 24 
ayat (2)  dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor  8 tahun 2012.

Sebagaimana Penetapan jumlah kursi di 
DPR dan DPRD, penetapan ambang batas ini 
tidak bertentangan dengan konstitusi dengan 
logika yang sama bahwa demokrasi tidak lang-
sung memang diperlukan pembatasan. selain 
meru pakan konsekuensi logis dari demokrasi 
tidak langsung. Selain itu, hal yang membuat 
ketentuan ini tidak bertentangan dengan UUD 
1945 khususnya Pasal 22E adalah diberikanya 
hak dan kewajiban serta peluang secara sama 

kepada seluruh partai politik perserta pemilihan 
umum untuk mendapatkan suara dan kursi se-
maksimal mungkin sesuai dengan aturan main.  

Pengaturan ambang batas perolehan suara 
nasional yang diterapkan di seluruh jenjang 
memang telah dikoreksi oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan hanya memberlakukan 
jenjang di tingkat nasional saja. Putusan 
Mahkamah Konstitusi ini masih menyisakan 
persoalan  di jenjang provinsi dan kabupaten-
Kota karena di jenjang Kabupaten dan 
Kotamadya tidak diterapkan ambang batas. 

Akibat tidak diterapkan ambang batas di 
tingkat daerah masalah yang muncul akibat 
tidak ada ambang batas perolehan suara yang 
terjadi di tingkat nasional justru akan bergeser 
ke daerah.

Bagaimanapun undang-undang tidak boleh 
hanya memperhatikan stabilitas social politik 
hanya pada tataran nasional saja dengan 
mengabaikan daerah. Instabilitas social politik 
di daerah yang merata juga akan sangat mem-
pengaruhi stabilitas nasional oleh karena itu 
penyederhanaan partai dalam rangka untuk 
mendapatkan sistem politik dan demokrasi 
yang kuat dan stabil harus dilakukan di seluruh 
jenjang.

Penerapan ambang batas perolehan suara 
di setiap jenjang akan menghasilkan komposisi 
partai politik di di DPR dan DPRD yang bervariasi. 
Meskipun tidak terjadi kesamaan komposisi 
partai politik di tingkat nasional, provinsi maupun 
kabupaten dan kota sesungguhnya komposisi 
tersebut tidak membuat pemerintahan menjadi 
labil.    

Penulis mengusulkan bahwa agar tercapai 
kehidupan politik dan ketatanegaraan yang 
sehat maka penerapan ambang batas serta alat 
ukurnya harus disesuaikan dengan jenjangnya. 
Ambang batas nasional harus diterapkan Ju
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dengan alat ukur berupa perolehan suara 
secara nasional demikian juga ambang batas 
perolehan suara pada perwakilan di daerah 
harus diterapkan dengan alat ukur berupa 
perolehan suara di daerah sesuai dengan 
jenjangnya masing-masing. 

 
E. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan ambang batas perolehan suara 
pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. Setelah putusan Mahkamah 
Konstitusi keluar maka penetapan ambang 
batas ini hanya diberlakukan pada perwakilan di 
tingkat nasional saja Sementara perwakilan di 
jenjang daerah tidak diberlakukan. hal ini berarti 
Mahkamah Konstitusi memberikan pengaturan 
yang berbeda tentang ambang batas perolehan 
suara antara perwakilan di tingkat nasional 
dengan yang ada di daerah. Padahal bukan tidak 
mungkin pengelolaan di   tingkat daerah menjadi 
tidak efektif dan efisien yang disebabkan oleh 
terlalu majemuknya partai politik yang duduk 
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ambang 
batas perolehan suara seharusnya diterapkan 
di setiap jenjang sehingga seleksi partai politik 
juga terjadi pada  setiap jenjang.

2. Saran

Ambang batas perolehan suara memang 
harus diterapkan agar pengelolaan 
pemerintahan dapat dijalankan secara efektif 
dan efisien namun dalam penerapannya 
juga harus disesuaikan dengan jenjangnya 
agar tidak terjadi penyimpangan. Apabila 
pengaturan ambang batas ditingkat nasional 
berdasar perolehan suara nasional maka untuk 
menciptakan pengelolaan pemerintahan yang 

efektif dan efisien di tingkat daerah sebaiknya 
ketentuan ambang batas juga diterapkan di 
perwakilan tingkat provinsi dan kabupaten atau 
kota.

 
DAFTAR PUSTAKA

Buku 
Gafar, Affan, Politik Indonesia Transisi Menuju 

Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
Didik, Supriyanto & August Mellaz, Ambang batas 

perwakilan (Jakarta: Perludem, 2011).
Husein, Harun, et.al., Politik Hokum Sistem 

Pemilu:Potret Keterbukaan dan paratisipasi 
public dalam penyusunan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum 
anggota DPR, DPD dan DPRD (Jakarta: Perludem, 
2013). 

Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian 
Lili Romli, ”Reformasi Partai Politik dan Sistem 

Kepartaian di Indonesia” Jurnal Politica, Volume 
2 November (2011).  

Internet 
Harja Saputra, ”Apa dan Bagaimana Metode 

Perhitungan Kursi Kuota Murni”, http://www.
harjasaputra.com/opini/polhukam/apa-dan-
bagaimana-metode-perhitungan-kursi-  kuota-
murni.html, (diakses 3 Juli 2013).

Mas Isharyanto, ”Ambang Batas Parlemen Untuk 
Penyederhanaan Partai”,  http://hukum.
kompas iana.com/2013/05/27/ambang-
batas-parlemen-untuk-penyederhanaan-  
partai-563798 html (diakes 4 Juli 2013). 

Rumah Pemilu, ”Formula Pemilu”, http://www.
rumahpemilu.org/index.php/read/16/ Formula-
Pemilu (diakses 1 juni 2013).

Peraturan 
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, 

Putusan Pengadilan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PU-

X/2012Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



”Halaman ini dikosongkan”



51Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Derajat Keterwakilan Tinggi ... (M. Faishal Aminuddin)

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DERAJAT 
KETERWAKILAN TINGGI DALAM SENGKETA ALOKASI KURSI PEMILU

(Problems of Constitutional Court Verdict on High Proportional Degree In the Allocation of Election 
Seats Dispute)

M. Faishal Aminuddin
Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

Jalan Veteran Malang, Jawa Timur
Email: mfaishal@gmail.com

Naskah diterima: 30 Maret 2014; revisi: 11 April 2014; disetujui: 28 April 2014

Abstrak
Demokratisasi Indonesia menghasilkan sengketa politik-pemilu dalam tensi yang tinggi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 
kewenangan untuk mengadili setiap perkara gugatan sengketa pemilu dan pilkada. Sejauhmana putusan Mahkamah terkait 
dengan sengketa pemilu dapat dinilai? Secara umum, dari berbagai putusan yang dihasilkan, Mahkamah masih menghadapi 
problematika terkait dengan metode interpretasi yang menjadi hal krusial dalam menghasilkan kualitas putusan yang bisa 
diterima dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi metode interpretasi konstitusi dan hubungannya dengan 
uji konstitusi antara tradisi Kelsenian dan Madisonian. Lalu menekankan pada logika inter-konektivitas antara legislasi, 
metode interpretasi dan hasil putusan mahkamah. Berbagai aspek yang bisa dilihat dari sengketa pemilu, diantaranya  
perhitungan suara, alokasi kursi, kecurangan penyelenggaraan dan manipulasi lainnya dalam proses pemilu. Tulisan 
ini melakukan eksplorasi terhadap satu aspek yaitu alokasi kursi dimana akan dilakukan pengujian kritis atas putusan 
mahkamah tentang derajat keterwakilan tinggi. Metode yang digunakan adalah uji kadar keterwakilan tinggi dengan 
indeks Galagher dan Pukelsheim dari putusan Mahkamah terhadap sengketa alokasi kursi. Hasilnya, kualitas putusan 
tersebut tidak lebih baik dari putusan Komisi Pemilihan Umum yang mereka batalkan. Dari ulasan tersebut, perlu dilakukan 
perbaikan terhadap metode interpretasi Mahkamah. 
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Derajat Keterwakilan Tinggi 

Abstract
Democratization in Indonesia yield high tension of political-election dispute. Constitutional Court has authority to judge any 
lawsuit on both election and local government election dispute.  How good The Constitutional Court verdicts on election?  
Refers to yielding of any verdict, The Constitutional Court itself facing problems with the methods of interpretation and 
became crucial point to yield good and acceptable verdict. This article aim to elaborate method of interpretation of 
constitution connecting to review of constitution between Kelsenian and Madisonian’s tradition. Furthermore it emphasize 
the logic of inter connection among legislation, method of interpretation and The Constitutional Court’s verdict. Review 
to election disputes in the constitutional court, many aspects such as counts of vote, seat allocation, election fraud and 
technical manipulation in the election process happened. This paper focus on exploring the aspect of seat allocation. It will 
examine with  critical review those issues of degree of proportionality in The Constitutional Court verdicts. The method used 
is the Index Gallagher and Pukelsheim to explain the degree of proportionality in the Constitutional Court’s verdicts  against 
the allocation of seats. As result, the quality of the Court’s verdicts is not better than the Election Commission’s verdicts that 
they canceled. From those evidence, The Constitutional Court’s method of interpretation should be improved.  
Keywords: Constitutional Court’s Verdict, Election Dispute, Proportionality Degree
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A. Pendahuluan

Dari tiga kali pemilihan umum (pemilu) yang 
digelar setelah tahun 1998, terdapat berbagai 
macam hal yang bisa dilihat sebagai konsekuensi 
atas bekerjanya sebuah sistem. Tujuan besar 
penyelenggaraan pemilu untuk menghasilkan 
pemerintahan yang kredibel dan efektif 
dalam bekerja, ternyata tidak terlalu berhasil. 
Partai-partai politik yang diharapkan mampu 
mengantarkan legislator dan kandidat eksekutif 
yang mampu tampil untuk mengaktualisasikan 
dirinya dalam membangun dan menyokong 
pemerintahan, juga tidak menggembirakan. 

Tingkat kepercayaan terhadap partai politik 
turun. Lembaga eksekutif juga tak mampu 
menunjukkan diri sebagai lembaga yang 
merepresentasikan warganegara. Demikian 
juga legislator yang tidak tampak secara serius 
memberikan realisasi atas janji-janji politiknya. 
Itu hanyalah sedikit hal yang dapat dilihat 
sebagai konsekuensi dari bekerjanya sistem. 
Legislator cenderung mengabaikan tugasnya 
sebagai perwakilan konstituen di parlemen.1

Perubahan penting telah dilakukan dari hasil 
pemilu sejak tahun 1999. Diantaranya perubahan 
dari daftar tertutup sesuai Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menjadi daftar terbuka. 
Dari pelaksanaan pemilu 2009, Mahkamah 
Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan tentang 
suara terbanyak dan mengabaikan nomor urut 
kandidat yang disusun oleh partai. Hal tersebut 

berdampak pada perubahan strategi kampanye 
dari kandidat dan sistem dari semi daftar 
terbuka menjadi daftar terbuka seluruhnya.2 

Mahkamah Konstitusi memegang posisi 
penting dalam penyediaan ruang komplain 
atas produk legislasi. Terkait dengan pemilu, 
setidaknya terdapat empat jenis putusan 
yang menarik untuk didalami diantaranya: 
Penghitungan konversi suara ke alokasi kursi, 
kemenangan suara terbanyak, ambang batas 
parlemen dan pemilu legislatif serentak dengan 
pilpres. Keempat hal tersebut merupakan bagian 
dari sistem pemilu yang harus diuji konsistensi 
logika dan asas terhadap implementasinya. 
Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan 
kritis terhadap konsistensi hasil putusan MK 
terhadap asas yang diinginkan oleh Undang-
undang pemilu. Adapun unit analisisnya adalah 
putusan MK terkait dengan gugatan partai 
politik untuk alokasi kursi Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang terkait dengan pemenuhan 
asas derajat keterwakilan tinggi.

 
B. Permasalahan

1. Bagaimana metode penafsiran standar 
bagi Mahkamah Konstitusi?

2. Sejauhmana klaim dasar tentang 
keterwakilan tinggi dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi bisa diuji dengan 
metode ilmiah?

3. Sejauhmana metode penafsiran 
Mahkamah Konstitusi berdampak pada 
putusan yang dihasilkannya? 

1 Salah satunya bisa dilihat dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, http://nasional.kompas.com/
read/2013/12/23/1156086/Rapor.Merah.Kinerja.Partai.Politik (diakses 27 April 2014).

2 Stephen Sherlock, Indonesia’s 2009 Elections: The New Electoral System and the Competing Parties, CDI Policy 
Papers on Political Governance, Centre for Democratic Institutions, 2009/01.Ju
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C. Metode Penelitian

Unit analisis tulisan ini adalah Putusan 
MK yang berhubungan dengan sengketa 
pemilu dengan gugatan tentang alokasi kursi 
yang diajukan oleh partai politik. Tulisan ini 
disusun dalam beberapa langkah yakni: 1) 
mengelaborasi tentang metode penafsiran 
konstitusi. 2) melakukan uji konsistensi putusan 
MK dengan metode yang spesifik sesuai dengan 
persoalan yang dibahas dalam unit analisis. 3) 
memberikan analisis terhadap hasil uji asas 
tersebut. 

D. Pembahasan

1. Uji Konstitusi: Model dan Metode 
Penafsiran 

Pengujian terhadap konstitusi yang menjadi 
kewenangan MK menjadi menarik untuk 
dibahas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
tidak mengatur tentang metode penafsiran 
standar yang digunakan oleh hakim MK. Hal 
ini berdampak langsung setidaknya pada dua 
hal: Pertama, konsistensi putusan MK terbelah 
antara kecenderungan hukum-dogmatik dan 
politik-paradigmatik yang terjadi secara silih 
berganti. Kedua, mempengaruhi sistem politik 
secara meluas karena setiap putusan MK 
bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dan 
dapat berdampak pada dianulirnya undang-

undang karena dianggap tidak sesuai dengan 
semangat konstitusi. 

Model uji konstitusi secara umum merujuk 
pada dua tradisi yaitu model Austria yang 
memberi penekanan pada adanya fungsi 
lembaga peradilan konstitusi yang terpisah dari 
lembaga legislatif dan yudikatif. Model Amerika 
Serikat (AS) yang berpegang pada fungsi uji 
konstitusi melekat pada kekuasaan yudikatif 
dibawah Mahkamah Agung. Doktrinnya 
yang terkenal pernah disampaikan oleh John 
Marshall tahun 1803, yakni ”tugas lembaga 
peradilan adalah mengatakan apa hukum itu”.3 
Model AS lebih condong pada penggunaan 
hukum-dogmatik dalam putusan-putusan uji 
konstitusinya. 

Model Austria, sebagaimana yang diadopsi 
oleh Indonesia, dimulai dengan gagasan Georg 
Jellinek tentang sebuah lembaga negara 
yang berfungsi untuk melakukan peninjauan 
terhadap legislasi yang dibuat oleh parlemen. 
Gagasan tersebut ditransformasikan dalam 
bentuknya yang nyata dan diatur dalam 
konstitusi Austria. Hans Kelsen sebagai penulis 
draft konstitusi meletakkan gagasannya yang 
spesifik bahwa negara dan hukum bukanlah 
fenomena yang terpisah. Disini, mahkamah 
konstitusi mempunyai fungsi politik untuk 
melindungi negara dari segenap usaha legal 
yang mengancam eksistensinya.4 Ruang 
mahkamah berada diantara irisan ruang politik 
legislasi dengan hukum yudikatif. Mahkamah 

3 Principle supposed to be essential to all written constitutions, whereas a law repugnant to the constitution [was] 
void  and that courts were thus capable to review statutes and ordinances with regard to their constitutionality; 
as it was emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. William Nelson, 
Changing Conceptions of Judicial Review, (U Pa L Rev, 1972), hlm. 11-66.

4 Bisa disimak dalam Mark Tushnet, Marbury v. Madison Around the World, (Tenn L Rev, 2004) hlm. 251. 
Herbert Haller, Die Prüfung von Gesetzen (1979), hlm. 67. Ludwig Adamovich, Der Verfassungsgerichtshof der 
Republik Österreich—Geschichte—Gegenwart—Visionen (JRP, 1997), dan juga karya klasik Georg Jellinek, Ein 
Verfassungsgerichtshof für Österreich (1885) dan Peter Häberle, Verfassungsgerichtsbarkeit XIV (1976). Ju
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menghasilkan negative legislation yang berarti 
dia mempunyai otoritas politik sekaligus diberi 
wewenang yudikatif untuk menghasilkan 
putusan hukum. 

Penafsiran konstitusi dari tradisi Austria 
dan Jerman lebih menekankan pada proses 
komunikasi. Maksud dari komunikasi bukan 
pada pertukaran opini belaka melainkan 
tindakan kolektif, keyakinan diri dari komunitas 
hukum yang mempercayai kepentingan publik 
terhadap isi konstitusi, Sekalipun interpretasi 
berkaitan dengan aspek grammatikal, tapi 
harus menghindari banyaknya metafora dan 
sejenisnya yang tidak substansial. Pendeknya, 
menolak permainan kata-kata belaka sebab 
narasi konteks dimana konstitusi tersebut 
ditafsirkan sangat terbuka.5 

Hakim-hakim konstitusi di Austria dan Jerman 
sangat memperhatikan metode penafsiran 
konstitusi. Mereka banyak dipengaruhi oleh 
dinamika pemikiran yang melingkupi, bukan 
hanya persoalan hukum saja, melainkan pada 
persoalan politik dan filosofi masyarakat 
yang berkembang. Penafsiran konstitusi yang 
bertumpu pada proses komunikasi misalnya, 
banyak dipengaruhi oleh pemikiran ahli 
hermeneutik Hans-Georg Gadamer dimana 
dia menyebutkan bahwa segenap penafsiran 
selalu melibatkan percakapan antara pembaca 
dan teks dan berdampak pada hasil yang 

dimunculkan dari hubungan antara teks dan 
tujuan serta perspektif pembacanya.6 Ahli filsafat 
bahasa Ludwig Wittgenstein berpendapat 
bahwa antara metode dan isi dari interpretasi 
menunjukkan hubungan antara dua ekspresi 
linguistik. Baginya persoalan kebenaran logika 
dari interpretasi dideterminasi oleh konsensus 
tindakan, bukan opini.7  

Karakteristik uji konstitusi terikat dengan 
bentuk dan model lembaga penguji konstitusi. 
Dalam model yang diletakkan oleh Hans 
Kelsen, penafsiran konstitusi harus dilakukan 
oleh lembaga yang berada diluar wilayah 
kekuasaan lembaga yudisial biasa. Pandangan 
Kelsenian cenderung memposisikan Mahkamah 
Konstitusi sebagai negative legislator. Parlemen 
mempunyai wewenang sebagai postive 
legislator yang berarti menciptakan aturan, 
legislasi sebagai bagian dari kesepakatan 
politik. Mahkamah mempunyai otoritas untuk 
membatasi, menganulir dan membatalkan 
produk legislasi tersebut jika dianggap 
memunculkan konflik dengan hukum konstitusi. 
Kelsen melihat bahwa sebuah mahkamah 
konstitusi yang berdiri secara independen sangat 
penting untuk mengemban tugas melakukan uji 
konstitusi atas legislasi yang dibuat parlemen 
dengan hakim yang dinominasikan secara 
intuitu personae atau mempunyai spesifikasi 
khusus.8

5 Metode penafsiran yang berkembang di Austria dan Jerman ”Verfassungsinterpretation, so die Folgerung, 
ist deshalb keine Domäne der Wissenschaft, sondern eine Praxis kollektiver Selbstvergewisserung der 
Rechtsgemeinschaft, in der Überzeugungen über den Inhalt ihrer Verfassung vorgeschlagen, bekämpft, akzeptiert 
und wieder verworfen werden. Dieses Sprachspiel, dieser Erzählzusammenhang ist offen und hat kein Ende”. Ewald 
Wiederin, Verfassunginterpretation in Osterreich, in Georg Linbacher (Hrsg), Verfassunginterpretation in Europa, 
(Jan Sramek Verslag, 2011), hlm. 81-155. 

6 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. (Tübingen, Unveränd 
Tübingen, 1975).

7 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Grammar.  Juga Ludwig Wittgenstein, On the Foundations of Mathematics 
(Cambridge, 1939).

8 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, trans Max Knight, Pure Theory of Law (University of California Press, 1989).Ju
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Uji konstitusi merupakan bagian dari 
perlindungan hak-hak warganegara dan 
segenap lembaga-lembaga yang lain terhadap 
konstitusi. Kekuasaan lembaga legislatif 
juga semakin terbatas sekalipun dalam 
pelaksanaannya, pengujian konstitusi tidak 
bisa didasarkan pada asumsi politik, melainkan 
pada logika politik yang sistematik yang 
memungkinkan munculnya tafsir dari asas yang 
terkandung didalam konstitusi sebagai sebuah 
kesepakatan politis. Teks konstitusi ditafsirkan 
oleh hakim dengan menggunakan metode 
penafsiran standar. Adapun jenis formula yang 
umum digunakan yakni teks hukum+Metode 
penafsiran+Keyakinan hakim+sistematika 
prosedur hukum = makna hukum. Metode 
penafsiran menjadi komponen penting yang 
membuat teks hukum bisa mempunyai arti. 

Mahkamah Agung Amerika dan Inggris 
mengenal beberapa metode umum penafsiran 
konstitusi yakni: 1) strict originalist yang 
mendasarkan penafsirannya pada teks literal 
dari konstitusi dan memberikan perhatian 
khusus pada siapa saja yang menulis teks 
tersebut. 2) Evolusionist, yang memberikan 
perhatian pada aspek perubahan masyarakat. 3) 
moralist, menggunakan standar moral atau nilai 
politik tertentu.  dan 4) pragmatics, disesuaikan 
dengan perkembangan zaman kontemporer.9 

Aturan tertulis tentang penggunaan metode 
penafsiran konstitusi, diatur didalam Undang-
undang. Mahkamah Konstitusi Jerman 
(Bundesverfassunggericht),  misalnya, mengatur 
metode interpretasi mahkamah harus obyektif 
dan memadai. Beberapa metodenya antara lain: 

1) interpretasi grammatikal dari teks konstitusi; 
2) Interpretasi sistematik dimana ada koherensi 
dengan aturan yang lain; 3) Interpretasi historis; 
4) Interpretasi genetik; dan 5) interpretasi 
teleologis. 

Standar umum yang berlaku baik dari 
tradisi Austria-Jerman atau Amerika memuat 
setidaknya tiga hal. Pertama, interpretasi 
hakim terhadap teks konstitusi sesuai dengan 
nilai titik berangkat untuk interpretasi hukum 
adalah melalui kata-kata didalam konstitusi 
(A verbis legis non est recedendum). Kedua, 
pandangan hakim, pemahaman dan analisisnya 
mengenai sejarah zaman ditulisnya konstitusi 
yang mengandung nilai intensi dari semangat 
yang terkandung dalam sebuah inskripsi 
instrumen hukum (Animus hominis est 
anima scripti). Ketiga, pengetahuan hakim 
terhadap struktur hukum yang berlaku dan 
koherensinya dengan fungsi sebagai satu 
keseluruhan sistem  yang membawa semangat 
tak seorangpun mampu memahami dengan 
baik tanpa melihat keseluruhan (Nemo aliquam 
partem recte intelligere potest antequam 
totum perlegit). Segenap kesimpulan atau 
putusan harus mempunyai sifat logis dengan 
menjalankan prinsip pembuktian terbalik 
(argumentum e contrario) dan kesimpulan awal 
yang meluas atau menyempit (argumentum ad 
maiore a minus).

2. Desain dan Cycling Effect Dalam 
Negasi Legislasi

Putusan MK dalam sengketa pemilu, 
terutama yang terkait langsung dengan uji 

9 Louis E. Wolcher, ”A Philosophical Investigation into Methods of Constitutional Interpretation in the United States 
and The United Kingdom,” Virginia Journal of Social Policy & the Law, Vol. 13:2 (2006).Ju
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materiil undang-undang pemilu berdampak 
langsung pada perubahan sistem pemilu. 
Putusan yang bernilai menganulir dan 
menyatakan keseluruhan atau pasal-pasal yang 
diujikan tidak diberlakukan lagi, memunculkan 
cycling effect (efek melingkar). Putusan yang 
menganulir undang-undang mengharuskan 
putusan baru MK berlaku sebagai aturan dasar 
sementara. Putusan yang bersifat final dan 
mengikat tersebut juga mempengaruhi proses 
legislasi selanjutnya di parlemen. 

Bagan 1: Cycling Effect Putusan MK

Konstitusi

Perdebatan Substansi Gugatan

Metode Interpretasi
Putusan

Legislasi

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dalam bagan diatas, terdapat hubungan 
langsung antara konstitusi, metode interpretasi 
dan hasil putusan. Hubungan tersebut bisa 
dilihat sebagai sebuah konsistensi antara norma, 
logika dan sistematika hukum. Proses legislasi 
mempunyai dimensi politik karena merupakan 
bagian dari kesepakatan politik yang dihasilkan 
oleh parlemen. Ketika gugatan terhadap legislasi 
muncul, maka wilayah yang harus diperhatikan 
adalah perdebatan substansi gugatannya. 

Pengujian dilakukan untuk menjawab apakah 
legislasi tersebut bertentangan atau tidak 
sesuai dengan konstitusi. Proses perdebatan 
substansi gugatan merupakan ikhtisar 
hakim MK untuk mendapatkan masukan, 
perbandingan dan penguatan dari pihak-
pihak yang mempunyai kompetensi yang jelas 
dan terukur dibidang yang menjadi substansi 
gugatan. Jika hal tersebut tidak diperhatikan 
dengan baik, konsekuensinya bagi kualitas 
putusan akan berdampak besar bagi perubahan 

legislasi sendiri. Terutama apabila putusan MK 
justru bertentangan dengan konstitusi yang 
juga berimbas pada buruknya kualitas legislasi 
amandemen atau pembaharuan yang dilakukan 
sebagai tindaklanjut atas putusan MK. 

Dari sisi kelembagaan, MK mempunyai 
beberapa peran dan posisi. Sedikitnya terdapat 
tiga hal, yaitu: 1) MK mempunyai eksklusivitas 
atas jurisdiksi konstitusional yang final. Dalam 
posisi ini, hakim mahkamah melakukan Ju
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monopoli dalam melakukan uji konstitusi; 2) 
Yurisdiksi mereka terbatas pada perdebatan 
konstitusi dimana hakim mahkamah tidak 
melampaui perdebatan yudisial atau litigasi; 
3) Mahkamah mempunyai keterhubungan 
dengan, namun terpisah dari kekuasaan yudisial 
dan legislatif. Mereka menempati ruang antara 
politik dan hukum. Ruang ini merupakan irisan 
sebagaimana disinggung didalam pembahasan 
sebelumnya. Dibatasi dengan perihal dimana 
mahkamah terikat dengan sistem norma, 
hirarki peraturan dan referensi yang kuat. 
Semuanya didukung oleh kesahihan sumber 
dan pembuktian. Kesahihan sistematik yang 
dirunut oleh sistem nalar hakim konstitusi dan 
tafsirnya menuju pada asas yang dikandung 
dalam norma dasar. 

Mahkamah mempunyai peran sebagai 
penyeimbang kekuasaan, baik sebagai pelindung 
hak-hak warganegara maupun konsistensi asas 
konstitusi yang terjamin keberadaannya. Uji 
konstitusi atau uji yudisial (judicial review) di 
banyak negara memunculkan apa yang disebut 
oleh Ran Hirschl sebagai kendaraan bagi 
transformasi kekuasaan secara tidak terduga 
dari lembaga-lembaga representasi politik 
pada peradilan.10 Transformasi tersebut dijamin 
oleh legitimasi yang dimiliki oleh MK. Ada 
empat tesis legitimasi spesifik. Tesis pertama, 
lembaga yudisial tidak mempunyai legitimasi 
yang inheren. Kedua, legitimasi spesifik dari 
kekuasaan yudisial dikondisikan oleh aturan 
hukum yang mempunyai prasyarat adanya 
struktur dan komposisi dalam kelembagaan, 

proses yang mengikuti prosedur, isi dan substansi 
dari keputusan. Ketiga, hukum menyediakan 
alasan bagi tindakan yudisial dan keputusan 
yang dibuat harus mempunyai legitimasi. 
Keempat, hukum mempunyai legitimasi ”jika” 
dan ”hanya jika” didukung oleh keputusan 
politik11. 

3. Studi Kasus: Menguji Kadar 
Keterwakilan dalam Penghitungan 
Alokasi Kursi 

MK mempunyai kewenangan untuk 
mengadili sengketa pemilu. Dari uraian tentang 
metode interpretasi di atas, pembahasan di 
bawah ini akan melakukan pengujian terhadap 
kapasitas dan kualitas putusan MK yang terkait 
dengan alokasi kursi dan kadar keterwakilan 
dalam distribusinya. Dalam gugatan uji materil 
yang dilayangkan oleh Partai Hanura dan Partai 
Gerindra membuat MK memutuskan bahwa 
Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat. 
Bunyi inti putusan tersebut adalah ”Terkait 
dengan penghitungan tahap kedua untuk 
penetapan perolehan kursi DPR dengan cara 
menentukan kesetaraan 50 persen suara sah dari 
Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) yakni 50 persen 
dari angka BPP di setiap daerah pemilihan. Lalu 
membagi sisa kursi pada setiap dapil tersebut 
kepada partai politik peserta pemilu dengan 
ketentuan suara sah partai dikategorikan 
sebagai sisa suara dan diperhitungkan dalam 
tahapan ketiga”.12

10 Ran Hirschl, Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism (Harvard University 
Press, 2007).

11	 Luc	B.	Tremblay,	”General	Legitimacy	of	Judicial	Review	and	the	Fundamental	basis	of	Constituional	Law,”	Oxford	
Journal of Legal Studies, Vol 23 No. 4 (2003): 525-562.

12 ”MK Mentahkan Putusan MA”, Kompas, 9 Agustus 2009.Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



58

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 51-68

Metode perhitungan dengan BPP menjadi 
dasar bagi segenap putusan MK yang lain 
berhubungan dengan sengketa alokasi kursi. 
Tulisan ini akan melakukan tinjauan kritis 
terhadap Putusan MK  Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 
67 /PHPU.C-VII/2009 sebagai salah satu putusan 
yang spesifik membahas tentang alokasi kursi 
dan keterwakilan tinggi. Dari putusan tentang 
Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sebelum 
memutuskan mengenai sistem alokasi kursi 
BPP, perlu didalami BPP dalam sistem yang 
seperti apa?. BPP sejatinya merupakan sistem 
alokasi kursi berdasarkan kuota. Dalam literatur 
sistem alokasi kursi, terdapat Kuota Hare, 
Dropp-Quota atau Hagenbach-Bischoff) atau 
STV-Dropp-Quota. Masing-masing mempunyai 
rumus sendiri. Misalnya untuk Kuota Hare, 
alokasi suara didasarkan pada jumlah total 
suara sah didalam satu daerah pemilihan 
dibagi  total kursi di dapil yang sama. Dropp-
Quota membagi berdasarkan total suara sah 
dalam satu dapil dibagi total kursi dapil+1 dan 

STV-Dropp-Quota,  total suara sah dapil dibagi 
total kursi dapil+1+1). Sementara BPP dalam 
pengertian Undang-undang Pemilu Indonesia 
termasuk dalam kategori Kuota Hare+sisa suara 
terbanyak. Padahal sisa suara terbanyak atau 
Largest Reminder (LR) itu bisa didefinisikan lagi 
besaran sisa terbesar atau terkecil? Sehingga 
idealnya penghitungan BPP itu menjadi Kuota 
Hare+LR. 

Sistem BPP+Sisa suara terbanyak yang 
diatur didalam UU Pemilu bisa dirunut sesuai 
dengan Kuota Hare=V/S dimana V adalah suara 
sah total di satu dapil dan S adalah total kursi 
yang tersedia. Sementara Kursi Partai=(Vparpol/
BPP (Hare)+LR dimana Vparpol adalah kursi 
perolehan suara salah satu parpol. Atau juga 
bisa digabungkan dengan rumus  Kursi Parpol=
[ vparpol /(V/S)] + LR = (vparpol x S)/V + LR. Mengingat, 
bukankah Kursi Parpol sama dengan perhitungan 
(vparpol /BPP) + LR? Dan  BPPHare  = V/S?. Metode ini 
disebut juga dengan metode kuota varian Hare/
Hamilton/Niemeyer.

Tabel 1: Perhitungan Pemilu Legislatif Jakarta 2009 Dapil Jakarta I

PARPOL Suara Porsi Kursi Kursi I Sisa 
Suara

Urutan 
Terbanyak

Sisa 
Kursi

Kursi 
Final

Suara 
Hangus

HANURA 23.376 0,14  0,14   23.376

GERINDRA 57.845 0,35  0,35   57.845

PKS 214.541 1,29 1 0,29  1 47689

PAN 50.870 0,30  0,30   50.870

PKB 16.765 0,10  0,10   16.765

GOLKAR 73.181 0,44  0,44 (3) 1 1  

PPP 51.751 0,31  0,31   51.751

PDI-P 105.439 0,63  0,63 (1) 1 1  

DEMOKRAT 407.344 2,44 2 0,44 (2) 1 3  

JUMLAH SUARA (V) 1.001.112 6     6 248.296

KURSI (S) 6 Sisa Kursi 3      

Sumber: Diolah oleh Penulis & Pipit Kartawidjaja berdasarkan Putusan MK Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009Ju
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Dari tabel I diatas, terlihat metode perhi-
tungan suara dan alokasi kursi dengan metode 
BPP+Sisa suara terbanyak. Metode ini merupa-
kan metode alokasi kursi yang paling propor-
sional dan bisa meminimalisir hangusnya suara 
dan bisa menjamin tingkat keterwakilannya 
menjadi tinggi.13  Di titik ini, seolah tidak 
bermasalah, selain efek dari berlakunya sistem 
tersebut berpotensi memunculkan banyak 
paradoks. Persoalan akan muncul jika sistem 
tersebut diberlakukan bersamaan dengan 
aturan mengenai ambang batas parlemen. 
Dalam Putusan MK No. 52/PUU-X/2012, MK 
memutuskan tidak berlakunya ambang batas 
parlemen (Parliamentary Treshold/PT) sebesar 
3,5 persen berlaku nasional seperti diatur 
dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 208 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. MK 
berpendapat besaran PT bertentangan dengan 
kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas 
yang bertentangan juga dengan tujuan pemilu 
untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat 
pusat hingga daerah. Sebenarnya, putusan ini 
tidak mempunyai signifikansi yang jelas bagi 

penjaminan hak hidup partai-partai kecil. Sebab 
PT masih tetap diberlakukan. 

Dampak dari PT tersebut merugikan partai 
yang sudah memenuhi BPP didaerah namun 
karena ditingkat pusat tidak lolos PT, maka 
dengan sendirinya suara mereka hilang dan partai 
yang lolos PT bisa menangguk kursi meski BPP-
nya tidak mencukupi14. Terkait dengan metode 
alokasi kursi, resiko menggunakan kuota Hare/
Niemeyer/Hamilton sangat merugikan partai 
kecil ketika pada saat yang sama diterapkan 
ambang batas parlemen (PT). Metode ini rentan 
munculnya paradoks dimana dalam kondisi 
perolehan suara parpol B, ketika tanpa ambang 
batas dapat 2 (dua) kursi, tapi persis dengan 
ambang batas hanya  dapat 1 (satu) kursi, 
padahal suaranya tetap 701 yang disebabkan 
pengurangan suara 500 (parpol A). Gejala ini 
disebut population paradox (karena minus 
500) atau new-state paradox (partai berkurang 
satu) alias threshold-paradox. Hasil perhitungan 
ini secara matematika pemilu dikatakan tidak 
konsisten atau tidak ”house-monotone”.15 Cara 
penghitungan yang benar adalah cara yang 
konsisten atau house-monotone. 

13 Kenneth Benoit, Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence, Political 
Analysis, 8:4, hal. 385, http://polmeth.wustl.edu/analysis/vol/8/PA84-381-388.pdf. dalam tulisannya Benoit 
membuktikan bahwa metode kuota Hare/hamilton/Niemeyer itu paling bagus diantara yang lain, namun 
mempunyai kelemahan. Dengan diterapkannya ambang batas, muncul paradoks populasi dan pemekaran 
wilayah (Population Paradox dan New-State Paradox) yang juga disebut sebagai Threshold Paradox

14 MK: Ambang Batas Parlemen Tak Berlaku Nasional, Kompas, 29 Agustus 2012
15 Prof. Dr. Klaus Kopfermann, ”Mathematische Aspekte der Wahlverfahren”, (Universitas Hannover, BI 

Wissenschaftsverlag Mannheim/Wien/Zuerich 1991), hal. 115 atau Michel L. Balinski and H. Peyton Young, „Fair 
Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote”,( Brooking Institution Press, Washington D.C 2001), hal. 
117-118Ju
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Penghitungan tanpa PT memperlihatkan 
parpol A sekalipun mendapatkan suara 500, 
tetap berpeluang mendapatkan 1 buah kursi. 
Parpol B mendapatkan 2 kursi dan parpol C dan 
D masing-masing 9 kursi. Sedangkan dengan 
pemberlakuan PT 5 persen, parpol A tidak 

Tabel 2: Perbandingan Penghitungan Kuota Hare/Hamilton/Niemeyer dengan PT dan non-PT

TANPA PT DENGAN PT 5%
Parpol Suara     Porsi Kursi    Kursi Suara Porsi Kursi     Kursi
A 500 1,05 1 - - -
B 701 1,47 2 701 1,55 1
C 4.399 9,24 9 4.399 9,72 10
D 4.400 9,24 9 4.400 9,73 10
JUMLAH 10.000 21 9.500 21
KURSI 21

Sumber: olahan Pipit R Kartawidjaja (2014)

Tabel 3: Penghitungan Dengan Metode Divisor St Lague/Webster dengan PT dan non-PT

TANPA PT DENGAN PT 5%
KURSI 1 2 9 9 2 9 10

A B C D B C D
DIVISOR 500 701 4.399 4.400 701 4.399 4.400

1 500 701 4.399 4.400 701 4.399 4.400
3 167 234 1.466 1.467 234 1.466 1.467
5 100 140 880 880 140 880 880
7 71 100 628 629 100 628 629
9 56 78 489 489 78 489 489
11 45 64 400 400 64 400 400
13 38 54 338 338 54 338 338
15 33 47 293 293 47 293 293
17 29 41 259 259 41 258,76 258,82
19 26 37 232 232 37 231,53 231,58

Sumber: olahan Pipit R Kartawidjaja (2014)

mendapatkan kursi, parpol B mendapatkan 1 
kursi dan parpol C dan D menangguk keuntungan 
masing-masing 10 kursi. Penghitungan akan 
berbeda jika diterapkan metode divisor St 
Lague/Webster

Tabel 3 memperlihatkan, penghitungan 
tanpa PT memberikan 1 kursi bagi parpol 
A. Parpol B mendapatkan 2 kursi, parpol 
C dan D masing-masing 9 kursi. Jika PT 5 
persen diterapkan, parpol A kehilangan kursi 
dan berpindah mejadi kursi tambahan bagi 

parpol D yang mendapatkan 10 kursi. Metode 
pengitungan ini lebih meminimalir suara hangus 
dan lebih menjanjikan stabilitas perolehan 
kursi bagi parpol secara lebih adil. Mahkamah 
Konstitusi Jerman pernah menjumpai kasus 
yang mirip dengan munculnya paradoks dalam 
penghitungan suara dengan metode Kuota Ju
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Hare/Niemeyer dalam pemilu Bundestag 2009 
yang populer disebut negative stimmgewicht 
akibat population paradox atau new-state 
population.  Dari gugatan pada tahun 2011, 
maka sejak tahun 2013, pemilu parlemen 
Jerman (Bundestag) tidak lagi menggunakan 
kuota Niemeyer melainkan Divisor St. Lague 
karena dinilai melanggar asas persamaan hak 
dan peluang parpol untuk meraih kursi. Selain 
itu, metoda St. Lague/Webster yang tingkat 
proporsionalitasnya menyetarai metoda 
kuota Hare/Hamilton/Niemeyer itu, tidak 
memproduksi paradoks-paradoks seperti dalam 
metoda kuota Hare/Hamilton/Niemeyer.

Penggunaan metode BPP+Sisa Suara 
terbanyak dan simulasi diatas menunjukkan 
perbandingan antara penghitungan secara 
sektoral (alokasi kursi saja) dengan keterkaitan 
antara perhitungan alokasi kursi dengan 
penggunaan ambang batas dalam sebuah sistem 
pemilu. Menguji satu hal harus memperhatikan, 
mempertimbangkan dan menghitung juga 
konsekuensi dari sistem secara umum. 

Hasil perhitungan KPU sebagaimana terlihat 
di tabel I, terdapat hasil penghitungan KPU 
yang dibatalkan oleh MK. Pembatalan tersebut 
terkait dengan gugatan yang dilayangkan 
oleh partai politik dan membuat MK harus 
melakukan perhitungan ulang alokasi kursi 
agar sesuai dengan kadar keterwakilan tinggi. 
Sebelumnya, MA melalui putusannya juga telah 
melakukan perhitungan, namun tetap dianggap 

memberatkan penggugat. Dalam perhitungan 
gugatan di Dapil Jakarta I, tampak perbedaan 
signifikan antara hasil perhitungan KPU dan 
MK. MK cenderung mengabaikan prinsip 
cara penghitungan dengan metode BPP+Sisa 
Suara Terbanyak atau kuota Hare/Hamilton/
Niemeyer sebagaimana yang dilakukan oleh 
KPU,  bahwa sisa suara dalam metoda kuota 
Hare/Hamilton/Niemeyer selalu tergantung 
pada sisa kursi. Jika kursi habis dibagi, maka tak 
ada lagi sisa suara sementara yang ada adalah 
suara hangus. Terlebih lagi, cara penghitungan 
yang dilakukan oleh MK tidak didasari oleh 
argumentasi dan pendapat ilmiah yang bisa 
dipertanggungjawabkan.16 Secara umum, 
putusan tersebut memberikan keuntungan 
dengan menambahkan kursi untuk Gerindra 
dan PAN.17 Jika ditabulasikan, perbandingan 
alokasi korsi KPU dengan MK untuk DKI Jakarta I  
bisa dilihat sebagai berikut:

16 Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 12. Karena tak satu partai pun meraih BPP 
Provinsi, maka ”penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara 
membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-
turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik 
secara berurutan.”

17 Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 13.Ju
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Tabel  4: Perbandingan Hasil Penghitungan KPU dan MK untuk DKI Jakarta I

No 
Partai Partai Politik Suara Sah Kursi Final 

KPU Kursi Final MK

1 Partai Hanura 23.376

5 Partai Gerindra 57.845 1

8 PKS 214.541 1 1

9 PAN 50.870 1

13 PKB 16.765

23 Partai Golkar 73.181 1

24 PPP 51.751

28 PDI-P 105.439 1 1

31 Partai Demokrat 407.344 3 2

 JUMLAH 1.001.112 6 6

Sumber: olahan M Faishal Aminuddin & Pipit R Kartawidjaja (2014)

Dari perbandingan perhitungan diatas, 
jika menggunakan standar BPP+Sisa Suara 
terbanyak, jika sisa kursi habis terbagi seperti 
dalam Dapil Jakarta II dan III, maka tidak ada 
lagi sisa suara sebab yang  ada hanyalah suara 
hangus. Di dapil lain yang kursinya habis terbagi 
dalam tahap pertama dan kedua seperti Banten 
III,18 Dapil Kalsel II,19 Dapil NTT II20 tidak lagi 
terdapat sisa suara karena yang ada hanyalah 
suara hangus, yang tidak disertakan dalam 
hitungan.

Selain hasil perhitungan yang tidak jelas, 
MK tidak mempertimbangkan aspek yang lain 

18 Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 17-18.
19 Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 21-23.
20 Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 23-29.
21 BAB I Umum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
22 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
23 Douglas W. Rae, The Political Consequens of Electoral Laws, New Haven and London, (Yale University Press 1967), 

hlm. 18; Philip Kestelman, ”Apportionment and Proportionality: A Measured View” dalam Voting Matters, Issue 
20, hlm. 12.

bahwa UU Pileg 2008 itu mengamanatkan 
misi pemilu legislatif adalah ”menjamin 
prinsip keterwakilan” dan ”mempunyai derajat 
keterwakilan yang lebih tinggi”.21 Oleh sebab 
itu, ditetapkan ”sistem proporsional terbuka”.22 
Disebut proporsional karena bila porsi perolehan 
suara setiap parpol atau  porsi penduduk setiap 
daerah pemilihan dalam satu pemilu (vi/V) sama 
dengan porsi perolehan kursi parlemen  setiap 
parpol atau porsi perolehan kursi parlemen 
setiap daerah pemilihan (si/S).23 Cara yang 
dilakukan untu mengukur proporsionalitas bisa 
menggunakan metode yang diambil oleh  The 
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Independent Commission on the Voting System 
Inggris secara resmi menggunakan Indeks 
Disproporsionalitas Loosemore-Hanby Index 
(LHI): 

dengan  VP =  persentase suara 

 SP =  persentase kursi  

 atau sama dengan 

 LHI = ½ [ ∑ [ (vi/V – si/S)]

dengan  Vi =  perolehan suara parpol i  di satu dapil 
 V  = total perolehan suara segenap parpol di 

satu dapil
 Si  =  perolehan kursi parpol i di satu dapil
 S = total kursi  di satu dapil

Atau menggunakan rumusan yang standar 
digunakan didunia akademik yakni Indeks 
Disporporsionalitas Gallagher (GhI)24

      

2

atau sama dengan Least Squares Index (LSq)
 

  dalam persen

Kedua indeks diatas menyebutkan bahwa 
semakin kecil perhitungan ke angka ke 0%, 
berarti semakin proporsional. Jika kita lihat 
putusan MK tentang aspek proporsionalitas ini, 
bisa dilihat dalam tabel 5 dan 6 dimana hasil 
penghitungan yang dilakukan oleh MK bernilai 
sangat buruk. 

24 Arend Lijphart, Electoral Systems And Party Systems	 (Oxford	University	 Press:	New	York,	 1994),	 hlm.	 58-67.	
Kenneth Benoit, ”District Magnitude, Electoral Formula, and the number of Parties”, European Journal of Political 
Research, (2001): 208-209.

Tabel 5: Indeks Disporporsionalitas hitungan KPU

Dapil DKI Jakarta I - Alokasi Kursi versi KPU vi/V atau si/S atau  

PARPOL Perolehan 
Suara Kursi Kursi % Suara (V) % Kursi (S) |%V - %S| (vi/V – si/S) 2

HANURA 23.376 14,01%  2,34% 0,00% 2,34% 0,05%

GERINDRA 57.845 34,67%  5,78% 0,00% 5,78% 0,33%

PKS 214.541 128,58% 1 21,43% 16,67% 4,76% 0,23%

PAN 50.870 30,49%  5,08% 0,00% 5,08% 0,26%

PKB 16.765 10,05%  1,67% 0,00% 1,67% 0,03%

GOLKAR 73.181 43,86% 1 7,31% 16,67% 9,36% 0,88%

PPP 51.751 31,02%  5,17% 0,00% 5,17% 0,27%

PDI-P 105.439 63,19% 1 10,53% 16,67% 6,14% 0,38%

DEMOKRAT 407.344 244,13% 3 40,69% 50,00% 9,31% 0,87%

JUMLAH 1.001.112  6

 

 49,61% 3,29%

KURSI 6   LHI 24,81%  

  GhI 12,82%

Sumber: olahan Pipit R Kartawidjaja (2014)

Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



64

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 51-68

Tabel 6: Indeks Disporporsionalitas hitungan MK

Dapil DKI Jakarta I - Alokasi Kursi versi MK vi/V atau si/S atau  

PARPOL Perolehan 
Suara Kursi Kursi % Suara (V) % Kursi (S) |%V - %S| (vi/V – si/S) 2

HANURA 23.376 14,01%  2,34% 0,00% 2,34% 0,05%

GERINDRA 57.845 34,67% 1 5,78% 16,67% 10,89% 1,19%

PKS 214.541 128,58% 1 21,43% 16,67% 4,76% 0,23%

PAN 50.870 30,49% 1 5,08% 16,67% 11,59% 1,34%

PKB 16.765 10,05%  1,67% 0,00% 1,67% 0,03%

GOLKAR 73.181 43,86%  7,31% 0,00% 7,31% 0,53%

PPP 51.751 31,02%  5,17% 0,00% 5,17% 0,27%

PDI-P 105.439 63,19% 1 10,53% 16,67% 6,14% 0,38%

DEMOKRAT 407.344 244,13% 2 40,69% 33,33% 7,36% 0,54%

JUMLAH 1.001.112  6

 

 57,23% 4,56%

KURSI 6   LHI 28,62%  

  GhI 15,09%

Sumber: Olahan Pipit R Kartawidjaja (2014)

keterwakilan dikemukakan oleh Friedrich 
Pukelsheim 26 yang dirumuskan sebagai berikut:

Andil ideal Per Pemilih:
si /vi   =  S/V

si :  perolehan kursi parpol i di satu dapil
vi : perolehan suara parpol i di satu dapil
S: total kursi di satu dapil
V: total suara di satu dapil 

Artinya, andil kursi seorang pemilih parpol i 
idealnya harus sama dengan andil kursi seorang 
pemilih di daerah pemilihan tersebut atau dapat 
diformulasikan: 

Derajat Keterwakilan Per Pemilih:
(si /vi ) / (S/V) = 1

1: Andil ideal

Perhitungan KPU mencatatkan GhI 12,82 
persen dan LHI sebesar 24,81 persen. Sedangkan 
MK mencatatkan GhI sebesar 15,09 persen dan 
LHI sebesar 28,62 persen. Jika dianalisis melalui 
kedua formula diatas, hasil perhitungan yang 
dilakukan oleh KPU juga lebih proporsional 
daripada MK. Dari sini sudah terlihat bahwa 
perhitungan KPU sudah merepresentasikan 
derajat keterwakilan lebih tinggi daripada 
perhitungan MK. Namun oleh MK, hasil 
perhitungan tersebut dibatalkan. Selain dilihat 
dari derajat LHI dan GhI, keterwakilan politik 
juga bisa dihitung berdasarkan formula yang 
lebih spesifik dimana yang dilihat adalah interval 
deviasinya. Perhitungan tentang besaran derajat 

25 Friedrich Pukelsheim, ”Divisor oder Quote? Zur Mathematik von Mandatszuteilungen bei Verhaeltniswahlen”, 
Report 392, 18 Mai 1998. ”Wahlgleichheit – Muster Ohne Wert?”,	 Spektrum	der	Wissenschaft,	Oktober	2002.	
Mandatzuteilungen bei Verhaeltniswahlen: Vetretungsgewichte der Mandate”, Kritische Vierteljahresschrift fuer 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 83 (2000). ”Mandatszuteilungen bei Verhältniswahlen:  Idealansprüche 
der Parteien”, Zeitschrift für Politik 47, 2000. Juga Friedrich Pukelsheim & Christian Schumacher, „Das neue 
Zuercher Zuteilungsverfahren fuer Parlamentswahlen”, AJP/PJA No. 5/2004, terutama hlm. 510-513.Ju
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Karena pada kenyataannya andil kursi 
seorang pemilih parpol i tidak sama dengan 
andil kursi seorang pemilih di daerah pemilihan 
tersebut, maka dicari selisih atau deviasi andil 
kursi seorang pemilih parpol i dari andil kursi 
seorang pemilih di daerah pemilihan tersebut, 
sehingga formulanya menjadi:

Selisih Derajat Keterwakilan Per Pemilih:

                         (si /vi ) / (S/V) – 1 

Dari formula Pukelsheim diatas, bisa kita 
lihat di tabel 7 dan 8 hasil perhitungan yang 
dilakukan oleh MK terhadap sengketa alokasi 
di Dapil Jakarta I. Deviasi (Selisih) Alokasi 
Kursi seorang pemilih dari keseluruhan parpol 
hitungan KPU tercatat 7,3136. Sementara MK 
mencatat  deviasi alokasi kursi seorang pemilih 
dari keseluruhan parpol hitungan MK tercatat 
9,1500. Dari perhitungan tentang deviasi ini 
bisa diketahui bahwa perhitungan KPU lebih 
baik karena mempunyai tingkat deviasi lebih 
rendah daripada perhitungan MK.26 

26 Data diolah dari Putusan MK Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hlm. 11-15.

Tabel 7: Deviasi Perhitungan KPU dengan Dalil Pukelsheim

Dapil DKI Jakarta I - Alokasi Kursi versi KPU

PARPOL Perolehan 
Suara Kursi si/vi S/V

Derajat 
Keterwakilan:

(si/vi)/(S/V)
{(si/vi) /(S/V)} - 1

Deviasi Mutlak:
|{(si/vi) / (S/V)} 

- 1|

HANURA 23.376  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

GERINDRA 57.845  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

PKS 214.541 1 0,000005 0,000006 0,7777 -0,2223 0,2223

PAN 50.870  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

PKB 16.765  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

GOLKAR 73.181 1 0,000014 0,000006 2,2800 1,2800 1,2800

PPP 51.751  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

PDI-P 105.439 1 0,000009 0,000006 1,5825 0,5825 0,5825

DEMOKRAT 407.344 3 0,0000074 0,000006 1,2288 0,2288 0,2288

JUMLAH 1.001.112 6   Total Deviasi 7,3136

KURSI 8  

BPP 125.139,00  

Sumber: olahan M Faishal Aminuddin & Pipit R Kartawidjaja (2014)
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Tabel 8: Deviasi perhitungan MK dengan Dalil Pukelsheim27

Dapil DKI Jakarta I - Alokasi Kursi versi MK

PARPOL Perolehan 
Suara Kursi si/vi S/V

Derajat Keter-
wakilan:

(si/vi)/(S/V)
{(si/vi) /(S/V)} - 1 Deviasi Mutlak:

|{(si/vi) / (S/V)} - 1|

HANURA 23.376  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

GERINDRA 57.845 1 0,000017 0,000006 2,8845 1,8845 1,8845

PKS 214.541 1 0,000005 0,000006 0,7777 -0,2223 0,2223

PAN 50.870 1 0,000020 0,000006 3,2800 2,2800 2,2800

PKB 16.765  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

GOLKAR 73.181  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

PPP 51.751  0,000000 0,000006 0,0000 -1,0000 1,0000

PDI-P 105.439 1 0,000009 0,000006 1,5825 0,5825 0,5825

DEMOKRAT 407.344 2 0,000005 0,000006 0,8192 -0,1808 0,1808

JUMLAH 1.001.112 6   Total Deviasi 9,1500

KURSI 6   

BPP 166.852   

 Sumber: olahan M Faishal Aminuddin & Pipit R Kartawidjaja (2014)

E. Penutup

1. Kesimpulan

Tulisan ini memberikan simpulan bahwa 
metode interpretasi mempunyai peranan 
yang penting dalam menghasilkan putusan 
yang berkualitas. Terdapat dua tradisi metode 
interpretasi atas uji konstitusi yakni tradisi 
Amerika-Inggris dan Tradisi Austria-Jerman 
dimana masing-masing mempunyai penekanan 
dan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan nalar, 
struktur dan model keorganisasian lembaganya.  
Putusan MK mempunyai pengaruh yang besar 
bagi proses legislasi. Efek melingkar dari putusan 
tersebut berdampak pada dibatakannya sebuah 
legislasi karena dianggap melanggar konstitusi. 
Dalam kasus rendahnya kualitas putusan, juga 

27 Data diolah dari: MKRI Putusan Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009, hal. 11-15)

Dalil Pukelsheim yang memberikan pene-
kanan atas perhitungan deviasi dapat membuk-
tikan seberapa melenceng hasil perhitungan 
yang dilakukan terhadap distribusi atau alokasi 
kursi dari perolehan suara partai politik. Dari 
uraian diatas, dapat dipahami bahwa putusan MK 
yang membatalkan hasil perhitungan suara KPU 
yang sudah dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 membuktikan 
perlunya pengujian atas konsistensi asas yang 
sudah diatur dan dijelaskan didalam undang-
undang. UUD 1945 amandemen tidak mengatur 
dengan spesifik mengenai kadar keterwakilan 
dan penjelasan yang lebih detail diserahkan 
kepada undang-undang. 
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berdampak pada kualitas legislasi yang dibuat 
sebagai perbaikan setelah keluarnya putusan 
MK. 

Hasil uji ilmiah untuk mengukur derajat 
keterwakilan tinggi dalam alokasi kursi dengan 
menggunakan Indeks Gallagher dan Derajat 
Deviasi Pukelsheim dengan membandingkan 
putusan KPU dan MK memperlihatkan kualitas 
dari putusan MK tidak lebih baik daripada 
putusan KPU yang dibatalkannya. Faktor utama 
dari munculnya hal tersebut adalah minimnya 
usaha dari hakim konstitusi untuk memperkaya 
perdebatan substansi gugatan. Kendala pada 
teknik metode interpretasi yang kurang jelas 
ruang dan lingkupnya dan kemauan untuk 
mendatangkan pihak yang mampu memberikan 
penjelasan ilmiah untuk mengatasi terbatasnya 
pengetahuan hakim konstitusi terhadap 
persoalan-persoalan diluar bidang hukum. 

2. Saran

Dari pembahasan didalam artikel ini, 
terdapat dua saran yang perlu dipertimbangkan 
yaitu: Metode interpretasi konstitusi perlu 
diatur didalam Undang-undang tentang 
Mahkamah Konstitusi dengan lebih spesifik. 
Perdebatan substansi gugatan perlu diperluas 
jangkauannya, bukan hanya mendengar opini 
penggugat dan tergugat saja melainkan juga 
melakukan perbandingan ditempat atau negara 
lain sebagai referensi tentang konsekuensi dari 
sebuah persoalan yang digugat. 
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Abstrak
Salah satu bagian dari sistem pemilihan umum (pemilu) yang terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir tidak 
diperhatikan secara khusus adalah metode konversi suara pemilih menjadi kursi anggota legislatif. Sejatinya pengaturan 
mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam UU, setidaknya sejak tahun 2004. Muncul pertanyaan 
mendasar bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia? 
Bagaimana politik hukum metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu legislatif? Bagaimana evaluasi dan 
alternatif solusi terhadap penerapan metode konversi terhadap upaya penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia? 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Tentu perdebatan yang dibangun 
dalam konteks hukum tata negara bukanlah mana yang benar dan mana yang salah, namun lebih pada konteks implikasi 
yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks kompleksitas perpaduan 
sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai, sudah selayaknya apapun pilihan kebijakan yang 
dibangun dalam kerangka politik hukum sistem pemilu di Indonesia haruslah mendukung terciptanya efektivitas sistem 
presidensial.
Kata Kunci: Reformulasi, Metode Konversi Suara, Pemilu Legislatif

Abstract
The simple part of election system is vote conversion method. The method to convert the total amount of votes into the 
seats of legislator almost abandoned.  Actually, the method should be regulated in 2004 Legislative Election Act. Arise a 
basic question, how the implication of combination between presidentialism and multiparty system in Indonesia? How 
the regulation on vote conversion method in legislative election system? And, how the evaluation and solution alternative 
toward the implementation of vote conversion method in order to simplify the multiparty system in Indonesia? This is a 
normative legal research that collect secondary data. In the context of constitution law debate whether what is right or 
what is wrong, but rather in the context of the implications from the legal policy. In the context of complexity of fusion 
presidentialism and multi-party system, that is proper that any legal policy is built within the framework to support 
presidentialism effectiveness.
Keywords: Reformulation,Votes Conversion Method, Legislative Election
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A. Pendahuluan

Dalam rezim pemilihan umum (pemilu) 
Indonesia dikenal beberapa jenis pemilu yang 
diselenggarakan untuk memilih: (a) anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat; (b) anggota Dewan 
Perwakilan Daerah; (c) Presiden dan Wakil 
Presiden; dan (d) Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.1 Secara dikotomis, rezim pemilu di 
atas dapat digolongkan atas dasar apa yang 
dipilih dalam pemilu, sehingga dapat dibedakan 
dalam 2 jenis, yaitu pemilu presiden dan pemilu 
legislatif. Hal yang penting dalam pelaksanaan 
pesta demokrasi rakyat Indonesia tersebut 
selain aspek partisipasi pemilih juga adalah 
sistem pemilu yang menjadi sarana dalam 
mengartikulasikan daulat rakyat melalui media 
pemilu. Perekayasaan sistem pemilu menjadi 
hal yang penting untuk dilakukan membenahi 
tatanan politik demokrasi, manajemen proses 
penyelenggaraan pemilu, integritas proses 
dan hasil pemilu, serta penyelesaian sengketa 
pemilu.2

Spesifik dalam konteks pemilu legislatif, 
salah satu bagian dari sistem pemilu yang 
terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir 
tidak diperhatikan secara khusus adalah metode 
konversi suara pemilih menjadi kursi anggota 
legislatif. Pandangan awam menempatkan yang 
lebih penting adalah bagaimana meraup suara 
sebanyak-banyaknya sehingga dapat duduk di 
lembaga legislatif. Terlebih putusan Mahkamah 

Konstitusi semakin meneguhkan pandangan 
tersebut bahwa pemilu legislatif ditentukan 
oleh suara terbanyak dan bukan lagi nomor urut 
calon anggota legislatif.3

Sejatinya pengaturan mengenai metode 
konversi suara menjadi kursi telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). 
Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 212-
213 UU Pemilu Legislatif yang secara tegas 
memilih sebuah formulasi untuk mengkonversi 
jumlah suara menjadi kursi. Hal pertama yang 
harus dilakukan adalah menetapkan angka 
BPP.4 Setelah itu ditetapkan perolehan jumlah 
kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu 
daerah pemilihan, dengan ketentuan: (a) apabila 
jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta 
Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, 
maka dalam penghitungan tahap pertama 
diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan 
terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam 
penghitungan tahap kedua; (b) apabila jumlah 
suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih 
kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan 
tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah 
suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa 
suara yang akan dihitung dalam penghitungan 
tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi 
di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan 

1 Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata 

Politik Demokratis (Jakarta: Partnership for Governance Reform Indonesia, 2008), hlm. 1.
3 Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).Ju
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(c) penghitungan perolehan kursi tahap kedua 
dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi 
yang belum terbagi dalam penghitungan tahap 
pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa 
kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik 
Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut 
sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta 
Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.5 
Dalam hal terdapat sisa suara Partai Politik 
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan 
sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada 
Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya 
memiliki persebaran yang lebih banyak. 6

Dengan mencermati rumusan norma di 
atas, muncul pertanyaan mendasar mengapa 
formula tersebut dipilih dalam politik hukum 
sistem pemilu di Indonesia sebagai metode 
dalam mengkonversi suara menjadi kursi. 
Padahal dari sisi justifikasi teoritik dikenal 
lebih dari 1 (satu) metode untuk mengkonversi 
jumlah suara menjadi kursi. Indonesia sebagai 
negara yang menerapkan sistem pemilu list 
proportional representation (List PR) dengan 
open list system mengadopsi largest remainder 
untuk melakukan penghitungan suara.7 Largest 
remainder diperoleh dengan menentukan 
kuota suara dan besarnya kursi yang diperoleh 
masing-masing partai berdasarkan jumlah suara 
yang diperoleh, sedangkan sisa suara yang 
belum terbagi akan diberikan kepada partai 

yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar, 
yang mana dalam largest remainder dikenal 2 
metode penghitungan, yaitu: (a) Kuota Hare 
(Hare Quota/HQ), yang dihitung berdasarkan 
jumlah total suara yang sah (vote/v) dibagi 
dengan jumlah kursi yang disediakan dalam 
suatu distrik (seat/s); dan (b) Kuota Droop 
(Droop Quota/DQ), yang dihitung dari jumlah 
total suara (vote/v) dibagi dengan jumlah kursi 
yang disediakan dalam suatu distrik (seat/s) 
ditambah 1.8

Tentu perdebatan yang dibangun dalam 
konteks hukum tata negara bukanlah mana yang 
benar dan mana yang salah, namun lebih pada 
konteks implikasi yang ditimbulkan dari pilihan 
kebijakan terhadap sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Dalam konteks kompleksitas 
perpaduan sistem pemerintahan presidensial 
dan sistem kepartaian multipartai, sudah 
selayaknya apapun pilihan kebijakan yang 
dibangun dalam kerangka politik hukum sistem 
pemilu di Indonesia haruslah mendukung 
terciptanya efektivitas sistem presidensial. 
Karena bagaimanapun harus dipahami 
bahwa sistem presidensial hanya menjanjikan 
stabilitas namun tidak memberikan garansi 
efektivitas. Dengan dalil bahwa efektivitas 
pemerintahan seorang presiden tergantung 
pada dukungan dalam pemilihan (electoral 
support) yang berubah menjadi sokongan dalam 

5 Pasal 212 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

6 Pasal 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

7 AAGN Ari Dwipayana, Mengenal Beberapa Sistem Pemilu (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).

8 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu 
Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 32.Ju
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pemerintahan (governing support),9 maka 
menjadi penting untuk memilih sistem pemilu 
yang mendukung konstelasi governing support 
dengan menyederhanakan sistem kepartaian 
multipartai menjadi lebih sederhana.

B. Permasalahan 

Permasalahan yang menjadi fokus 
pembahasan dalam penelitian ini adalah, 
Pertama, bagaimana implikasi perpaduan 
antara sistem presidensial dan sistem kepartaian 
multipartai di Indonesia? Kedua, bagaimana 
politik hukum metode konversi suara menjadi 
kursi dalam sistem pemilu legislatif? Ketiga, 
bagaimana evaluasi dan alternatif solusi 
terhadap penerapan metode konversi terhadap 
upaya penyederhanaan sistem multipartai 
di Indonesia? Hal tersebut menjadi penting 
mengingat penyederhanaan sistem multipartai 
merupakan salah satu upaya untuk mendorong 
terciptanya efektivitas sistem presidensial di 
Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan 
terbangun pola pikir pengambil kebijakan 
pemilu bahwa diperlukan suatu mekanisme 
untuk menyederhanakan sistem multipartai 
melalui cara-cara yang elegan. Selain itu, 
tentunya tujuan dari penyederhanaan partai 
ini akan mendorong kinerja pemerintahan 
yang efektif. Bagaimanapun sistem presidensial 
di negara ini akan tumbuh dan berkembang 
dengan semangat purifikasi dalam konstitusi 
dengan didukung oleh atmosfer dan habitat 
multipartai yang tidak mereduksi kekuasaan 
presiden.

C. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif yang dilakukan menggunakan 
penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan 
dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 
dengan bahan atau materi berupa buku-
buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, 
dan peraturan perundang-undangan, serta 
pendapat ahli yang berkaitan dengan metode 
konversi suara menjadi kursi dalam sistem 
pemilu legislatif Indonesia.

2. Bahan Penelitian

Penelitian kepustakaan menggunakan alat 
studi dokumen. Bahan penelitian ini berupa 
buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, 
dan peraturan perundang-undangan, serta 
pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan 
dengan metode konversi suara menjadi kursi 
dalam sistem pemilu legislatif Indonesia. 

3. Cara Pengambilan Data

Cara pengambilan data dalam penelitian 
ini adalah dengan melakukan studi pustaka 
terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-
hasil penelitian, dan peraturan perundang-
undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan 
dengan metode konversi suara menjadi kursi 
dalam sistem pemilu legislatif Indonesia. Lebih 
dahulu dilakukan analisis politik hukum sistem 
pemilu legislatif di Indonesia dan dikaitkan 
dengan sistem pemerintahan presidensial 
di Indonesia dengan mencari referensi yang 
ada pada buku, artikel, dan hasil penelitian 
yang sudah ada sebelumnya. Kemudian akan 

9 Lester G. Seligman dan Cary R. Covington, The Coalitional Presidency (Chicago: Dorsey Press, 1989), hlm. 13.Ju
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dianalisis metode konversi suara menjadi 
kursi dalam sistem pemilu legislatif Indonesia. 
Selanjutnya dianalisis lebih lanjut implikasi 
pemilihan metode konversi tersebut terhadap 
upaya penyederhanaan sistem multipartai 
di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi 
positif pada efektivitas kinerja pemerintahan 
presidensial di Indonesia. Selain itu, juga 
ditampilkan sampel penggunaan metode kuota 
Droop dengan mengambil data hasil Pemilu 
DPR RI Tahun 2009 di wilayah D.I. Yogyakarta, 
dengan penggunaan contoh data tersebut dapat 
dijadikan patokan seberapa efektif penggunaan 
metode kuota Droop ini dibandingkan dengan 
metode kuota Hare dalam rangka mereduksi 
jumlah partai politik.

Dalam penelitian hukum normatif, data 
yang terkait dengan penelitian dianalisis secara 
deskriptif-kualitatif, yaitu dengan melakukan 
analisis yang pada dasarnya dikembalikan 
pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, mem-
bandingkan, dan menghubungkan. Dengan 
perkataan lain, seorang peneliti yang memper-
gunakan metode kualitatif, tidaklah semata-
mata bertujuan mengungkapkan kebenaran 
belaka, akan tetapi untuk memahami 
kebenaran tersebut. Terhadap data-data yang 
telah terkumpul dari penelitian kepustakaan 
selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif 
untuk menjawab permasalahan penelitian yang 
diajukan.

D. Pembahasan 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial, 
Sistem Kepartaian Multipartai, dan 
Ketidakefektifannya

Sistem pemerintahan di dunia secara 
sederhana dapat diklasifikasikan berdasarkan 
substansi jabatan kepala pemerintahan. Banyak 
ahli hukum maupun politik yang memberikan 
definisi dengan karakteristik yang hampir sama. 
Spesifik dalam konteks sistem pemerintahan 
presidensial, Giovanni Sartori menjelaskan 
karakter sistem presidensial yang diwujudkan 
dengan sistem politik jika dan hanya jika 
presidennya: (1) dipilih langsung oleh rakyat 
(popular election); (2) tidak bisa dicabut 
atau dihapuskan oleh pemungutan suara di 
parlemen, selama dalam masa jabatannya 
(fixed term); dan (3) memimpin pemerintah 
yang dipilih dan diangkatnya sendiri.10 Indonesia 
merupakan salah satu negara yang menerapkan 
sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan 
kriteria Sartori di atas, harus ada sebuah pemilu 
yang digunakan oleh rakyat untuk memilih 
presidennya. Maurice Duverger menjelaskan 
pengaruh sistem-sistem pemerintahan secara 
menyeluruh, yang mana sistem pemilu 
yang dipilih akan berpengaruh terhadap 
pemerintahan.11

Indonesia sampai saat ini masih menganut 
sistem multipartai, yakni terdapat lebih dari 
satu partai politik yang bersaing dalam pemilu. 
Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana 
menyelaraskan sistem pemerintahan 
presidensial dan sistem pemilihan multipartai. 
Sistem presidensial menghendaki adanya 

10 Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives, and Outcomes 
(London: Macmillan Press Ltd., 1997), hlm. 84.

11 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 66.Ju
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kekuasaan presiden yang kuat. Realita yang 
terjadi di Indonesia, menunjukkan sistem 
multipartai berpengaruh pada lemahnya posisi 
presiden di hadapan parlemen. Jumlah partai 
politik yang sangat banyak menyebabkan 
polarisasi kepentingan di parlemen semakin 
kuat. Efektivitas sistem pemerintahan 
presidensial di Indonesia akan sulit tercapai 
karena presiden harus mempunyai dukungan 
parpol yang kuat di parlemen. 

Dalam hal menilai efektivitas kinerja 
pemerintahan, dalam hal ini Presiden, tentu 
tidak dapat dilepaskan penilaian tersebut 
terhadap sistem presidensial yang dijadikan 
mekanisme kinerja pemerintahan. Sistem 
presidensial di Indonesia yang berjalan di 
tengah kawalan sistem multipartai di lembaga 
perwakilan rakyat menyebabkan suatu kondisi 
apriori yang berdampak pada pelaksanaan 
kekuasaan presiden dalam sistem presidensial. 
Kondisi apriori a quo muncul dikarenakan 
kombinasi sistem multipartai dan sistem 
pemerintahan presidensial yang membuat 
konstelasi partai politik yang duduk di lembaga 
perwakilan rakyat menjadi sangat sulit untuk 
dilakukan legal engineering. Dinamika hubungan 
antara presiden dengan lembaga perwakilan 
rakyat secara tidak langsung akan mereduksi 
kekuasaan presiden dalam mengeksekusi 
program-program kerjanya (rule-application 
function)12. Presiden tidak dapat dengan leluasa 
melaksanakan program-program kerjanya 
karena tersandera dengan kepentingan politik 

yang diusung oleh konstelasi partai politik di 
lembaga perwakilan rakyat.

Justru menjadi suatu pertanyaan ketika 
Presiden dengan desain konstitusi yang kuat, 
karena salah satu komitmen perubahan 
konstitusi adalah purifikasi sistem presidensial,13 
tetapi justru dalam implementasinya melahirkan 
kondisi presiden yang mengalami keterbatasan 
dalam bergerak oleh karena konstelasi politik. 
Contoh yang tidak terbantahkan akan semakin 
tereduksinya kekuasaan presiden adalah 
sandera politik atas kebijakan Presiden SBY 
untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi yang 
ditolak oleh DPR.14 Secara nyata hal tersebut 
menunjukkan bahwa DPR memang lebih do-
minan daripada kekuasaan presiden yang 
menjabat sebagai kepala negara sekaligus seba-
gai kepala pemerintahan. 

Bukti lain ketidakefektifan pemerintahan 
adalah rendahnya produktivitas legislasi. Bila 
dilihat dari Undang-Undang (UU) yang telah 
disahkan sangatlah jauh dari yang direncanakan 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 
Dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 ditetapkan 
sebanyak 247 RUU dan 5 RUU Kumulatif 
Terbuka.15 Mengambil sampel kinerja legislasi 
pada tahun 2013 dan 2014, fungsi legislasi DPR 
masih belum memuaskan. Tercatat, sebanyak 
66 RUU disahkan masuk dalam Prolegnas 2104, 
yang mana 34 RUU dari 66 RUU Prolegnas 2014 
merupakan sisa RUU Prolegnas 2013 masih 
dalam tahap Pembahasan Tingkat I, 6 RUU 
dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi 

12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 158.
13 Kelompok Kerja Forum Rektor Indonesia, Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Kerja 

Kelompok Kerja Forum Rektor Indonesia 2006-2007) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 14.
14 Ahyar, ”Drama Sandera Kebijakan Presiden SBY Menaikkan Harga BBM Bersubsidi untuk Rakyat Miskin”, http://

www.ronamasa.com/2013/06/drama-sandera-kebijakan-presiden-sby.html (diakses 30 Maret 2014).
15 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 

2010), hlm. 13.Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



75Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi ... (Dian Agung Wicaksono)

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

DPR, 13 RUU dalam tahap akhir penyusunan 
oleh DPR, 7 RUU dalam tahap akhir penyusunan 
oleh Pemerintah, 4 RUU baru disiapkan DPR, 
1 RUU baru disiapkan oleh Pemerintah, dan 1 
RUU disiapkan oleh DPD.16 Selain itu, dari UU 
yang sudah disahkan pun juga tidak bebas dari 
pengujian di Mahkamah Konstitusi.17

Secara analitis, dapat diketemukan suatu 
ketimpangan antara staatsgrundgesetz dan 
formeel gesetz terkait relasi antara eksekutif 
dan legislatif. Dalam ranah staatsgrundgesetz 
ditemukan suatu desain konstitusional yang kuat 
dibuktikan dengan komitmen perubahan yang 
menghendaki purifikasi sistem presidensial. 
Namun, di sisi lain dalam ranah formeel gesetz 
dapat ditemukan setidak-tidaknya ada 3 UU 
yang sangat mempengaruhi implementasi 
substansi sistem presidensial dalam kehidupan 
ketatanegaraan Indonesia, yaitu UU Pemilihan 
Umum (UU Pemilu), UU Partai Politik, dan UU 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketiga 
UU tersebut merupakan framework desain dan 
panduan pelaksanaan pemilu, serta pengaturan 
mengenai kedudukan kelembagaan hasil 
pemilu, yang sedikit banyak mempengaruhi 
dinamika implementasi sistem presidensial di 
Indonesia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa permasalahan klasik yang dihadapi oleh 
pemerintahan presidensial Indonesia yang 
dipadukan dengan balutan sistem multipartai 

adalah proses kooptasi kekuasaan yang 
dilakukan oleh partai politik melalui kader-
kadernya di lembaga perwakilan rakyat. Untuk 
itu, salah satu cara untuk meminimalisir semakin 
melemahnya kekuasaan presiden, serta untuk 
meningkatkan keefektifan kinerja pemerintahan 
adalah dengan menyederhanakan sistem 
multipartai, sehingga dengan semakin 
sedikitnya partai politik yang duduk di lembaga 
perwakilan rakyat, maka proses pelaksanaan 
pemerintahan akan berjalan lebih efektif. 
Pada dasarnya penyederhanaan partai politik 
memang hal yang diamanatkan oleh konstitusi, 
buktinya adalah dengan munculnya undang-
undang yang mengatur tentang partai politik 
dan sistem pemilu, karena pada hakikatnya, 
undang-undang memang dimaksudkan untuk 
pembatasan partai politik.18 

Mengutip pendapat Denny Indrayana,19 
setidaknya ada 3 cara untuk membuat sistem 
presidensial ini kembali dalam rel kerja yang 
efektif kembali, yaitu: (1) moralitas presiden; 
(2) desain konstitusional yang kuat; dan (3) 
melakukan penyederhanaan partai politik. 
Untuk poin pertama tentunya sangatlah 
bergantung pada seperti apa presiden yang 
terpilih dan tentunya sulit untuk diupayakan. 
Untuk poin kedua pada dasarnya hal tersebut 
telah ada di Indonesia, hanya saja diperlemah 
pada tataran UU. Dengan demikian, hal 
yang dapat dilakukan sebagai bentuk legal 

16	 Hukum	 Online,	 ”DPR	 Tetapkan	 66	 RUU	 Prolegnas	 2014”,	 http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt52b063fdb092e/dpr-tetapkan-66-ruu-prolegnas-2014 (diakses 29 Maret 2014).

17 Mahkamah Konstitusi RI, ”Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, http://www.mahkamahkonstitusi.
go.id/index.php?page=web.RekapPUU (diakses 30 Maret 2014).

18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 130. 

19 Denny Indrayana, ”Sistem Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009”, (Bahan Kuliah Video Conference diselenggarakan 
oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Mahkamah Konstitusi RI, Yogyakarta, 19 Februari 2009). Ju
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engineering untuk selanjutnya dituangkan se-
bagai legal policy adalah poin ketiga tentang 
penyederhanaan partai politik.

Banyak anggapan yang muncul bahwa 
dengan adanya penyederhanaan partai politik 
ini hanya akan menguntungkan partai-partai 
besar, namun seharusnya perlu ditelaah lagi 
bahwa pada dasarnya idealita demokrasi 
itu menyangkut pluralitas ide untuk bisa 
dilembagakan melalui kanalisasi oleh partai 
politik untuk diperjuangkan di parlemen.20 
Jadi, sebesar apapun partai politik, ketika 
memang partai politik tersebut tidak lagi dapat 
membawa perubahan dan tidak lagi sensitif 
terhadap perubahan, maka menjadi suatu 
keniscayaan partai besar ini akan ditinggalkan 
oleh konstituennya dan akan beralih kepada 
partai kecil yang notabene masih baru, namun 
dapat membawa kepentingan masyarakat untuk 
diperjuangkan di lembaga perwakilan rakyat.

2. Sistem Pemilu di Indonesia dengan 
List Proportional Representation with 
Open List System 

Sistem representasi proporsional (propor-
tional representation) atau lebih dikenal dengan 
perwakilan berimbang adalah metode konversi 
suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan 
proporsi perolehan suara pemilih. Dibanding 
dengan sistem distrik, sistem proporsional lebih 
banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. 
Pertimbangan utama negara-negara yang 
mempergunakan sistem ini biasanya berangkat 
dari keberatan terhadap sistem distrik yang 
tingkat disproporsionalitasnya sangat tinggi. 

Varian dari sistem proporsional representatif 
meliputi: (a) List Proportional Representation 
(List PR); (b) Mixed Member Proportional 
(MMP); dan (c) Single Transferable Vote (STV).21

Pembahasan ini hanya akan berfokus pada 
sistem List Proportional Representative (List PR) 
sebagai sistem yang digunakan di Indonesia. 
List Proportional Representative (List PR) pada 
dasarnya ada dua bentuk, yaitu sistem daftar 
tertutup (Closed List System) dan sistem daftar 
terbuka (Open List System). Dalam sistem daftar 
tertutup, para pemilih harus memilih partai 
politik peserta pemilu, dan tidak bisa memilih 
calon legislatif. Dalam sistem ini, para calon 
legislatif telah ditentukan dan diurutkan secara 
sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya. 
Sementara pada sistem daftar terbuka (Open 
List System), para pemilih bukan hanya dapat 
memilih partai politik yang diminati, namun 
juga berkesempatan menentukan sendiri calon 
legislatif yang disukainya. Dengan demikian, 
pemilih di samping memilih tanda gambar 
partai juga memilih gambar kandidat legislatif. 

Dalam konteks Indonesia, sistem yang 
digunakan adalah List PR with Open List System. 
Dalam sistem List PR, transfer suara ke kursi bisa 
dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a) berdasarkan 
rata-rata tertinggi atau biasa disebut dengan 
pembagi (devisor); dan (b) suara sisa terbesar 
(largest remainder) atau disebut dengan 
kuota.22 Di Indonesia mengadopsi cara largest 
remainder untuk melakukan penghitungan 
suara. Langkah-langkahnya adalah menentukan 
kuota suara dan besarnya kursi yang diperoleh 
masing-masing partai berdasarkan jumlah suara 

20 Daniel Sparingga, ”Penyederhanaan Partai, Agenda Reformasi”, Suara Karya, 14 Juli 2007.
21 Ben Reilly dan Andrew Reynolds, Electoral Systems and Conflict in Divided Societies (Washington, DC: National 

Academy Press, 1999), hlm. 22.
22 Harun Husein, ”Berhitung Kursi Secara Fair”, Republika, 12 Juli 2011.Ju
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yang diperoleh. Sementara sisa suara yang 
belum terbagi akan diberikan kepada parpol 
yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar.

Dalam largest remainder dikenal 2 metode 
penghitungan, yaitu:23

a. Kuota Hare (Hare Quota/HQ)

 

 

s
vHQ =

 Kuota Hare (Hare Quota/HQ) dihitung 
berdasarkan jumlah total suara yang sah 
(vote/v) dibagi dengan jumlah kursi yang 
disediakan dalam suatu distrik (seat/s).

b. Kuota Droop (Droop Quota/DQ)

 

 

1+
=

s
vDQ

 Kuota Droop (Droop Quota/DQ) dihitung 
dari jumlah total suara (vote/v) dibagi 
dengan jumlah kursi yang disediakan dalam 
suatu distrik (seat/s) ditambah 1.
 
Selanjutnya perlu dibahas pula mengenai 

District Magnitude yang menjadi salah satu 
unsur dalam pemilu legislatif. Besaran Distrik 
(District Magnitude/DM) adalah berapa banyak 
kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah 
pemilihan. Dalam pembagian DM dikenal 3 
kategori, yaitu: (a) Kategori Distrik Kecil (2-5 
kursi); (b) Kategori Distrik Sedang (6-10 kursi); 
(c) Kategori Distrik Besar (>10 kursi).14 Semakin 
besar DM maka tingkat persaingan partai politik 
semakin rendah untuk memperebutkan kursi 
yang ada di daerah pemilihan tersebut, begitu 
pula sebaliknya ketika DM diperkecil, maka 
secara kausal tingkat kompetisi partai politik 

akan semakin tinggi dalam memperebutkan 
kursi. Disinilah sebenarnya mekanisme kontrol 
akan kualitas dari partai politik dapat dilak-
sanakan. 

3. Evaluasi Metode Konversi Suara 
Menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan 
Umum Legislatif 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya da-
pat disimpulkan bahwa sistem presidensial yang 
diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, 
ternyata tidak satu framework dengan sistem 
kepartaian multipartai. Hal ini berakibat pada 
ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan 
yang tercermin dari hubungan antara 
eksekutif dan legislatif. Kemudahan dalam 
mendirikan partai politik belum diimbangi 
dengan persyaratan secara kualitatif untuk 
dapat ikut serta dalam pemilu, sehingga 
atmosfer multipartai yang berkembang adalah 
suatu euforia berpolitik tanpa ada substansi 
demokrasi. Untuk itu diperlukan suatu 
rekayasa hukum dan pilihan kebijakan untuk 
menyederhanakan partai politik tanpa merusak 
iklim berdemokrasi. 

Terkait dengan dalam upaya untuk mela-
kukan legal engineering24 dan legal policy 
terhadap penyederhanaan sistem multipartai, 
setidak-tidaknya terdapat empat cara untuk 
melakukan penyederhanaan sistem multipartai 
tanpa melakukan pemaksaan pembubaran 
partai politik, antara lain: (a) Diberlakukannya 
political parties threshold, yang dimaksud 
di sini adalah syarat partai politik untuk 
menjadi peserta Pemilu yang diperketat; (b) 

23 Sigit Pamungkas, Loc.cit.
24 Tom M. van Engers, ”Legal Engineering: A Structural Approach to Improving Legal Quality” (Paper on Applications 

and Innovations in Intelligent Systems XIII, Proceedings of AI-2005).Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



78

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 69-83

Diberlakukannya parliamentary threshold, 
yang dimaksud adalah ambang batas hasil 
pemilu secara nasional untuk dapat ikut serta 
dalam penghitungan jumlah kursi DPR; (c) 
Memperkecil district magnitude, maksudnya 
adalah dengan memperkecil jumlah kursi yang 
diperebutkan oleh partai politik dalam Pemilu 
di setiap Dapil; dan (d) Melakukan perubahan 
metode pengkonversian suara menjadi kursi 
dari metode kuota Hare menjadi metode kuota 
Droop, karena dengan penggunaan metode 
kuota Droop maka jumlah partai yang akan 
mendapat kursi akan berkurang. 

Untuk cara pertama dan kedua sebenarnya 
telah diadopsi dalam UU Pemilu dalam rangka 
untuk mengurangi jumlah partai politik yang 
dapat turut serta dalam pemilu. Namun 
sayangnya, kedua cara tersebut belum mampu 
menekan jumlah partai politik secara signifikan. 
Untuk itu diperlukan electoral engineering 
yang lain melalui peralihan metode konversi 
suara dari metode Hare menuju metode Droop 
dengan disinergikan dengan pengecilan district 
magnitude di setiap daerah pemilihan. Cara 
ini merupakan legal engineering yang paling 
relevan untuk menyederhanakan jumlah partai 
mengurangi substansi demokrasi yang tetap 
ingin dibangun di negara ini. 

Dalam melihat desain pemilu di Indonesia, 
haruslah disadari bahwa nantinya output yang 
dihasilkan dari pemilu harus dapat mengarah 
pada suatu pemerintahan yang efektif dalam 
menjalankan program-program kerjanya. Efektif 
atau tidaknya kinerja pemerintahan di tangan 
eksekutif tidak bisa dilepaskan dari mekanisme 
check and balances yang diemban oleh DPR 
sebagai lembaga legislatif. Namun, terkadang 
mekanisme saling kontrol saling imbang yang 
diemban oleh DPR tidak bisa berjalan dengan 
efektif dikarenakan kepentingan-kepentingan 

politik yang dimainkan oleh para kader partai 
politik di lembaga perwakilan rakyat. Permainan 
kepentingan politik yang semakin menjadi 
komoditi para politisi di tengah berkembangnya 
sistem multipartai di Indonesia, sehingga 
bisa ditarik suatu hipotesis bahwa sistem 
multipartai sebenarnya tidak sesuai dengan 
sistem pemerintahan Indonesia yang bernuansa 
presidensial. 

Diperlukan suatu pemikiran untuk meres-
trukturisasi sistem multipartai dengan mere-
duksi jumlah partai politik tanpa mengurangi 
substansi demokrasi yang tengah dibangun di 
Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, langkah 
yang dirasa cukup efektif untuk mengurangi 
jumlah partai politik adalah dengan mengubah 
metode konversi penghitungan suara ke kursi 
dari metode kuota Hare (yang digunakan di 
Indonesia sekarang) menjadi metode kuota 
Droop. Seiring dengan perubahan metode 
penghitungan tersebut juga harus dilakukan 
suatu legal policy untuk memecah daerah 
pemilihan dalam rangka untuk memperkecil 
district magnitude. Yang dimaksudkan di 
sini adalah memisahkan daerah pemilihan 
yang mempunyai jatah kursi besar, sehingga 
secara kausal kursi-kursi yang terdapat daerah 
pemilihan tersebut akan berkurang. Kenapa 
memisahkan Dapil dan memperkecil jumlah 
kursi ini disebut sebagai suatu pilihan kebijakan 
(legal policy), karena sejauh ini seperti yang 
termaktub dalam UU Pemilu Legislatif untuk 
tahun 2004, 2009, maupun 2014 pemegang 
palu kebijakan penentuan daerah pemilihan 
dan pembagian jumlah kursi berada di tangan 
DPR. 

Untuk melihat keefektifan penggunaan 
metode kuota Droop maka dapat dilihat dari 
penerapan hasil perhitungan menggunakan 
metode kuota Hare dan Droop. Data yang Ju
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digunakan dalam penerapan kuota Hare dan 
Droop adalah hasil perolehan suara pemilu 
legislatif DPR RI Tahun 2009 di daerah pemilihan 
Yogyakarta I yang memiliki jumlah suara sah 
sebesar 1.752.775 dengan memperebutkan 8 
kursi DPR RI.25 Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 
2008 disebutkan bahwa yang diikutkan dalam 
perhitungan perolehan kursi hanya partai yang 
suara sah nasionalnya mencapai sekurang-
kurangnya 2,5% dari suara sah nasional,26 
sehingga suara yang diperhitungkan jumlahnya 
hanya sebatas yang memenuhi ketentuan 
tersebut adalah 1.525.030.

Untuk mengetahui efektivitas dari kedua 
metode tersebut diperlukan data-data pen-
dukung lainnya, seperti:

a) Bilangan Pembagi Pemilih:

190629190628,75
8

1525030
kursijumlah 
sah suaraBPP ≈===

  
b) Koefisien kuota Hare:

190628,75
8

1525030
kursijumlah 
sah suara(HQ) ===Quota Hare

 
c) Koefisien kuota Droop:

169447,778
9

1525030
18

1525030
1kursijumlah 

sah suara(DQ) ==
+

=
+

=Quota Droop

 
Setelah mengetahui koefisien kuota Hare 

dan Droop, koefisien tersebut digunakan untuk 
membagi suara sah yang diperoleh partai untuk 
mengkonversi jumlah suara menjadi jumlah 
kursi.

25 Media Center Komisi Pemilihan Umum, ”Hasil Perolehan Suara Partai Politik di D.I. Yogyakarta”, http://
mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/hasil_pileg_2009/dpr/DI_yogyakarta.pdf (diakses 30 Maret 2014).

26 Lihat Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836), ”Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak 
memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan 
pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.”

Tabel 1. Perolehan Kursi Daerah Pemilihan Yogyakarta I 2009 (Metode Kuota Hare)

No. 
Urut Nama Partai Suara Kuota 

Hare
Kursi 

Penuh
Kursi 
Sisa

Total 
Kursi

1 Partai Hati Nurani Rakyat 41.321 0,216761637 0 0 0

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 78.254 0,410504711 0 0 0

8 Partai Keadilan Sejahtera 159.132 0,834774398 0 1 1

9 Partai Amanat Nasional 243.416 1,276911274 1 0 1

13 Partai Kebangkitan Bangsa 80.285 0,421158928 0 1 1

23 Partai Golongan Karya 258.800 1,357612637 1 0 1

24 Partai Persatuan Pembangunan 61.344 0,32179826 0 0 0

28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 274.679 1,440910671 1 1 2

31 Partai Demokrat 327.799 1,719567484 1 1 2

Total 1.525.030 8 4 4 8

Sumber: Hasil Olahan Penulis.

Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



80

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 69-83

Tabel 2. Perolehan Kursi Daerah Pemilihan Yogyakarta I 2009 (Metode Kuota Droop)

No. 
Urut Nama Partai Suara Kuota Hare Kursi 

Penuh
Kursi 
Sisa

Total 
Kursi

1 Partai Hati Nurani Rakyat 41.321 0,243856842 0 0 0

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 78.254 0,4618178 0 0 0

8 Partai Keadilan Sejahtera 159.132 0,939121198 0 1 1

9 Partai Amanat Nasional 243.416 1,436525183 1 0 1

13 Partai Kebangkitan Bangsa 80.285 0,473803794 0 0 0

23 Partai Golongan Karya 258.800 1,527314217 1 1 2

24 Partai Persatuan Pembangunan 61.344 0,362023042 0 0 0

28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuan-
gan 274.679 1,621024504 1 1 2

31 Partai Demokrat 327.799 1,934513419 1 1 2

Total 1.525.030 9 4 4 8

Sumber: Hasil Olahan Penulis

27 Penilaian kesahihan penerapan kuota Hare dalam sistem pemilu di Indonesia tersebut dapat dilihat dari hasil 
pemilu legislatif tahun 2009 dengan hasil:
1. Partai Keadilan Sejahtera : Agoes Poernomo, S.I.P.
2. Partai Amanat Nasional : H. Totok Daryanto, S.E.
3. Partai Kebangkitan Bangsa : H. Agus Sulistiyono, S.E.
4. Partai Golongan Karya : Gandung Pardiman
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : H. Djuwarto
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Dra. Eddy Mihati, M.Si.
7. Partai Demokrat : KMRT Roy Suryo Notodiprojo
8. Partai Demokrat : Agus Bastian, S.E., M.M.

 Lihat dalam Media Center Komisi Pemilihan Umum, ”Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2009”, http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DIDI/
DAFTAR_ANGGOTA_DPR_2009.pdf	(diakses	30	Maret	2014).

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dengan 
menggunakan metode kuota Droop maka 
akan mengeliminir jumlah partai politik untuk 
memperoleh kursi di DPR. Dalam tabel di atas 
yang tersingkir dari jatah kursinya adalah Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), yang semula27 

dengan metode kuota Hare memperoleh 1 
buah kursi maka setelah digunakan metode 
kuota Droop, PKB kehilangan kursi dikarenakan 
tidak memenuhi kuota kursi penuh maupun 
kuota sisa kursi. 

Metode kuota Droop merupakan metode 
yang paling banyak dan paling jamak digunakan 
oleh negara-negara di dunia baik negara 
penganut Single Transferable Vote (STV) 
maupun List Proportional Representation 
(List-PR). Indonesia sebagai negara yang juga 
menerapkan List-PR adalah salah satu negara 
yang tidak menerapkan metode kuota Droop. 
Tidak ada yang salah sebenarnya dengan tidak 
diterapkannya metode kuota Droop, karena cara 
tersebut merupakan legal policy, akan tetapi 
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dalam konteks merancang suatu konstruksi 
demokrasi yang bukan semata euforia, maka 
perlu ditelaah suatu perbaikan sistem pemilu, 
disinilah metode kuota Droop bisa masuk 
sebagai salah satu bentuk perbaikan sistem 
pemilu.

Dengan penggunaan metode ini maka akan 
mereduksi secara alami jumlah partai politik 
yang duduk di parlemen. Dengan metode 
Droop ini keinginan untuk menyederhanakan 
sistem multipartai dapat terwujud. Sejalan 
dengan digunakannya metode kuota Droop 
dapat berdampak lebih signifikan dalam 
menyederhanakan partai politik ketika jumlah 
kursi yang diperebutkan (district magnitude) 
dapat diperkecil dengan cara melakukan 
pemisahan daerah pemilihan yang mempunyai 
jatah kursi yang besar. Nantinya diharapkan 
dengan semakin sedikitnya partai politik 
yang duduk di lembaga perwakilan rakyat 
maka kondisi pemerintahan presidensial akan 
berjalan semakin efektif, sehingga semangat 
purifikasi sistem presidensial dapat tercapai 
sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. 

 
E. Penutup

1. Kesimpulan 

Dari keterangan, uraian dan pembahasan 
di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pertama, implikasi perpaduan antara sistem 
presidensial dan sistem kepartaian multipartai 
di Indonesia menghasilkan pemerintahan yang 
dapat dikatakan belum efektif dikarenakan 
kooptasi oleh kepentingan politik yang 
dibawa oleh partai politik di DPR. Kemunculan 
banyak partai politik adalah suatu kausalitas 
berlakunya sistem multipartai tanpa adanya 
suatu mekanisme kontrol untuk membatasi 
jumlah partai politik secara kualitatif. Sistem 
pemerintahan Indonesia yang bersifat 

presidensial tidak kompatibel dengan sistem 
multipartai. Tidak pula bisa diartikan tidak 
cocok secara keseluruhan, namun sistem 
multipartainya nantinya akan mereduksi 
kekuasaan presiden dalam mengeksekusi 
program-program kerjanya, sehingga diperlukan 
suatu desain kepartaian di Indonesia yang 
lebih ramah terhadap sistem presidensial di 
Indonesia.

Kedua, Indonesia menggunakan sistem 
List PR with Open List System, yang mana di 
dalam sistem List PR, transfer suara ke kursi 
bisa dilakukan melalui suara sisa terbesar 
(largest remainder) atau disebut dengan kuota. 
Largest remainder digunakan untuk melakukan 
penghitungan suara. Langkah-langkahnya 
adalah menentukan kuota suara dan besarnya 
kursi yang diperoleh masing-masing partai 
berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. 
Sementara sisa suara yang belum terbagi akan 
diberikan kepada parpol yang mempunyai 
jumlah sisa suara terbesar.

Ketiga, desain kepartaian yang harus 
dikembangkan adalah sistem multipartai 
sederhana. Legal engineering untuk meng-
arahkan desain kepartaian Indonesia adalah 
dengan melakukan transformasi metode 
konversi suara menjadi kursi yang semula 
menggunakan metode kuota Hare digantikan 
dengan metode kuota Droop diiringi dengan 
legal policy untuk memisahkan daerah pemilihan 
yang memiliki jumlah kursi yang besar dalam 
rangka untuk memperkecil district magnitude 
atau jumlah kursi yang diperebutkan oleh 
partai politik dalam Pemilu. Diharapkan dengan 
tercapainya desain kepartaian dan desain 
Pemilu tersebut dalam semakin mengokohkan 
sistem presidensial di Indonesia dan semakin 
menciptakan suatu pemerintahan yang efektif. Ju
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2. Saran

Sebagai penutup, berikut adalah beberapa 
rekomendasi yang bersifat konstruktif, yaitu: 
Pertama, untuk mencapai sistem pemerintahan 
yang efektif diperlukan suatu desain kepartaian 
dan desain pemilu yang sejalan dengan ruh 
sistem presidensial di Indonesia. Desain 
kepartaian yang dirasa cukup efektif adalah 
mengarahkan sistem kepartaian di Indonesia 
menuju sistem multipartai sederhana. Kedua, 
menciptakan suatu desain pemilu yang 
dapat menjadi mekanisme kontrol sistem 
multipartai dan dapat mereduksi jumlah partai 
politik, yaitu selain dengan mengaplikasikan 
threshold yang ada, juga dengan melakukan 
legal engineering berupa perubahan metode 
pengonversian jumlah suara menjadi jumlah 
kursi dari metode kuota Hare dirubah menjadi 
metode kuota Droop diiringi dengan legal 
policy untuk memisahkan daerah pemilihan 
dengan jumlah kursi yang besar dalam rangka 
memperkecil district magnitude dalam Pemilu. 
Ketiga, dengan dilaksanakan langkah-langkah 
di atas diharapkan dapat terwujud suatu sistem 
bernegara yang kondusif yang pada muaranya 
bertujuan untuk menciptakan suatu effective 
governance.
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Abstrak
Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era 
reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan 
sebelum penyelenggaraan pemilu dengan alasan sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. 
Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara 
pemilu dan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-undang ini juga biasa disebut paket perubahan undang-
undang politik. Kelemahan pada legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan yang memunculkan penafsiran 
berbeda dalam pelaksanaannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sistem pemilu proporsional 
terbuka terbatas menjadi terbuka penuh, menunjukan regulasi penyelenggaraan pemilu yang belum sempurna. Melalui 
pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan untuk menjadi lebih baik. 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia; serta bagaimana dampak 
pelaksanaan sistem pemilihan langsung di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data 
kualitatif disimpulkan bahwa dampak dari sistem pemilihan langsung di Indonesia telah melahirkan tindak pidana korupsi dan 
politisi korup. Oleh karenanya dimasa mendatang sistem pemilihan umum ini perlu ditinjau ulang.
Kata Kunci: Refleksi, Evaluasi, Sistem, Pemilihan Umum

Abstract
The legal basis for the implementation of election in Indonesia, as outlined in the Law, since the reform era until now, 
always changing. Any changes to the election law, always made before the election for next period run. And changes 
in election law justified as evaluation for the election results in the previous period. Changes in election law also always 
carried as a package of changes to electoral administration law and the law of political parties, commonly this package of 
changes also called the package of changes in political law. Weaknesses in legislation and regulation led to a number of 
provisions which is rise different interpretations in its implementation. The Constitutional Court (MK) verdict that cancelled 
limited open proportional election system to be fully open, shows that election regulations are rudimentary. Through this 
parliament, the House of Representatives and the President / Vice President election in 2014, we’re expect to become 
the foundation of change for the better election system. The problems need to research are: How does setting of legal 
basis for the implementation of elections in Indonesia? How does evaluation of election systems in Indonesia? How the 
implication of implementation election system directly in Indonesia? Using normative juridical method with descriptive 
type and method of qualitative data analysis can be described the negative impact of election system directly in Indonesia 
has causing corruption action and corrupt politicians. Therefore, in the future, this election system need to be reviewed.
Keywords:  Reflection, Evaluation, System, Election
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A. Pendahuluan

Pengertian Pemilihan Umum menurut Matori 
Abdul Djalil,1 antara lain adalah memberikan 
kepastian terhadap alih kepemimpinan dan 
kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara 
konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang 
legitimatif; Pemilihan umum adalah wujud dari 
pelaksanaan kedaulatan rakyat (Sovereignty) 
secara mendasar di negara demokrasi; 
Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai wahana 
formal untuk membentuk tatanan negara dan 
masyarakat (State and Social formation) menuju 
tatanan yang lebih baik; dapat menjadi filter 
kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang 
menjadi pemikiran rakyat. Sedangkan menurut 
Syamsudin Haris, menyatakan bahwa Pemilihan 
Umum adalah2 lembaga sekaligus praktek politik 
yang memungkinkan terbentuknya sebuah 
pemerintahan perwakilan (Representative 
Government). Sementara menurut A.S. Hikam, 
Pemilihan Umum adalah merupakan lembaga 
dan sekaligus praktek politik yang mempunyai 
2 (dua) dimensi, yang dilihat dari luar tampak 
saling berseberangan.3 Pada dimensi pertama, 
Pemilihan Umum pada umumnya dimengerti 
sebagai sarana bagi perwujudan keadulatan 
rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga 
negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. 
Sedangkan pada dimensi kedua, yang ada pada 
Pemilihan Umum yaitu sebagai salah satu sarana 

untuk memberikan dan memperkuat legitimasi 
politik pemerintah, sehingga keberadaannya, 
kebijaksanaan, dan program-program yang 
dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah 
dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.

Pentingnya dilaksanakan Pemilihan Umum 
pada dasarnya adalah untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat; memilih wakil-wakil 
rakyat;  meyakinkan atau setidak-tidaknya 
memperbaharui kesepakatan pihak warga 
negara; mempengaruhi perilaku warga negara; 
dan mendidik penguasa untuk semakin 
mengandalkan kesepakatan (consent) dari 
rakyat ketimbang pemaksanaan (caercion) 
untuk mempertahankan legitimasinya.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengabulkan permohonan Effendi 
Gazali dan kawan-kawan tentang pemilu yang 
dilakukan serentak, baik pemilihan anggota 
legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 
(Pilpres).4 Namun demikian MK menyatakan 
bahwa putusan ini baru mulai berlaku untuk 
Pemilu 2019 dan seterusnya. MK menilai 
proses pemilu 2014 sedang berjalan sehingga 
dikhawatirkan mengganggu penyelenggaraan 
pemilu yang sedang berlangsung jika langsung 
dilaksanakan.5 

Dengan demikian akan terjadi perubahan 
peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) di 
Indonesia. Ini berarti bahwa dasar hukum 

1 Matori Abdul Djalil, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi (Jakarta: KIPP, 1999), 
hlm. 33-35.

2 Syamsudin Haris,  Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru	(Jakarta:	Yayasan	Obor	Indonesia,	1998),	hlm.	7.
3 Muhammad A.S. Hikam, Pemilu dan Legitimasi Politik	(Jakarta:	Yayasan	Obor	Indonesia,	1998),	hlm.	49-50.
4 Rini Friastuti, ”Putusan MK: Pemilu Serentak Untuk Pemilu 2019”, detik News, http://news.detik.com/ read/ 

2014/	01/	23/	151205/	2476095	/10/	putusan-mk-pemilu-serentak-	untuk-	pemilu-2019?ntprofil, (diakses 
tanggal 23 Januari 2014).

5 Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti memilih berbeda pendapat dan menolak permohonan 
untuk seluruhnya. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Presiden yang digugat Effendi Gazali, serta 
menyatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota 
DPR, DPD dan DPRD.Ju
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pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejak 
bergulirnya era reformasi sampai saat ini, selalu 
mengalami perubahan. Sejak tahun 1999, 
undang-undang pemilu yang berlaku tercatat 
telah mengalami empat kali perubahan hingga 
kini. Diantaranya adalah Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008, dan perubahan terakhir Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012. Setiap perubahan 
undang-undang pemilu, selalu dilakukan 
sebelum penyelenggaraan pemilu dilakukan. 
Perubahan undang-undang ini selalu beralasan 
karena hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu 
pada periode sebelumnya. Perubahan undang-
undang pemilu juga selalu dilakukan satu 
paket perubahan dengan undang-undang 
penyelenggara pemilu dan undang-undang 
partai politik, paket perubahan undang-undang 
ini juga biasa disebut paket perubahan undang-
undang politik. Pembahasan legislasi undang-
undang pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), oleh sementara kalangan dipandang 
selalu berdasarkan kepentingan partai politik, 
fraksi, maupun pemerintah dan menjadi produk 
kesepakatan kepentingan dari pihak-pihak 
tertentu saja. Padahal, semestinya pembahasan 
undang-undang pemilu ini bertujuan agar 
masyarakat sipil juga dapat memberikan respon, 
pendapat, rekomendasi, dan mengingkatkan 
para pemegang kekuasaan untuk memikirkan 
pula kepentingan masyarakat Indonesia secara 
luas. 

Kelemahan pada penyelenggaraan pemilu 
ini tercermin dari munculnya berbagai 
permasalahan pada pengaturan  jangka waktu 
(time schedule) tahapan penyelenggaraan 

Pemilu, verifikasi peserta Pemilu, verifikasi 
daftar calon legislatif, tahap pemungutan suara, 
tahap penghitungan suara, dan penetapan 
calon legislatif terpilih. Selain itu terdapat fakta 
bahwa terjadi peningkatan angka korupsi dalam 
pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk 
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. 

Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) sejak 2005 hingga akhir Mei 
2013, sebanyak 294 Kepala daerah tersandung 
tindak pidana korupsi, dan diperkirakan akhir 
tahun 2013 ini akan melewati 300 orang. Mereka 
yang terlibat adalah, 21 orang Gubernur, 7 
wakil gubernur, 156 Bupati, 46 wakil bupati, 
41 walikota dan 20 wakil walikota. Sekedar 
menyebut contoh yang terkini, diantaranya: 
Gubernur Sumatera Utara, Sjamsul Arifin; 
Gubernur Riau, Rusli Zainal; Gubernur Bengkulu, 
Agusrin Najamudin; Gubernur Maluku Utara, 
Thaib Armaiyn; Gubernur Kalimantan Timur, 
Awang Faoek Ishak; Walikota Salatiga, John 
Manuel Manoppo; Walikota Palopo, Andi 
Tendriajieng; Bupati Kepulauan Aru, Theddy 
Tengko; Bupati Subang, Eep Didayat, Bupati 
Lampung Timur, Satono; Bupati Buol, Amran 
Batalipu; Bupati Mandailing Natal, Hidayat 
Batubara, dan sederet nama lainnya. Semua 
nama-nama tersebut, pada awal pemilihannya 
diajukan oleh organisasi partai politik sesuai 
dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai politik.6 

Keadaan ini sangat berkaitan erat dengan 
efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam 
menentukan sistem pemilihan langsung, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, 
yang menjadikan kepala daerah membutuhkan 

6 Koran Seputar Indonesia	(SINDO),	”Ratusan Kepala daerah Terjerat Korupsi”, Senin, 3 Juni 2013, hlm. 8-9.Ju
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biaya yang sangat besar, sehingga begitu 
terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan hukum, 
manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN) serta berbagai perbuatan tercela lainnya. 
Biaya politik yang sangat besar membuat kepala 
daerah kehilangan logika berfikir yang sehat. 
Tidak bisa lagi memikirkan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan 
rakyat banyak, tetapi hanya memikirkan 
bagaimana secepatnya menghasilkan uang 
untuk mengembalikan modal, membayar utang 
kepada para sponsor, dan menyetor ke partai 
politik pengusungnya.

Beraneka ragam modus maupun bentuk 
praktik pelaksanaan korupsi melalui organisasi 
partai politik, diantaranya adalah mengutak-
utik APBN/D, mempermainkan harga 
proyek/kegiatan digelembungkan (mark-up), 
memainkan sektor pengadaan barang dan 
jasa, memainkan proses pemberian perizinan 
usaha dan tambang pengelolaan sumber 
daya, pertanggungjawaban keuangan fiktif, 
pelaksanaan tender, dan berbagai manipulasi 
kegiatan lainnya. Modus korupsi politik ini, 
umumnya terencana, bahkan terasa ada 
unsur koordinasi dalam sebuah kasus korupsi 
politik. Koordinasi itu melibatkan politisi yang 
berkedudukan baik itu di eksekutif maupun 
legislatif. Kasus-kasus korupsi ini terlihat 
terencana, terkoordinasi dan dirancang dengan 
baik. Hal ini terlihat dari mulai perencanaan 
yang dilakukan sejak awal, di mana ada 
komunikasi antara politisi legislatif, birokarasi 
eksekutif serta juga ada pembicaraan dengan 

pelaksana tender. Trend kejahatan korupsi 
politik ini, akan semakin menggurita, mengingat 
pada tahun 2014 adalah pementasan pesta 
demokrasi 250 juta rakyat Indonesia. Sehingga 
praktis, Tahun 2014 ini, partai-partai politik 
akan mengoptimalkan mesin pengumpul uang 
dengan cara melegalkan cara-cara koruptif, serta 
melakukan intervensi yang melanggar hukum 
terhadap proses politik (Illegal intervention in 
the public process), terutama dalam konteks 
pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. 

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
permasalahan yang diteliti dapat dikemukakan 
sebagai berikut, yaitu: 

Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemi-
lihan umum di Indonesia?

Apakah dampak negatif pelaksanaan sistem 
pemilihan langsung di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan 
dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bersifat 
yuridis normatif. Sejalan dengan maksud dan 
tujuan penelitian yang ingin  dicapai, maka 
tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 
memberikan gambaran secermat mungkin 
mengenai obyek penelitian dengan pemilihan 
bahan yang representatif. Tipe perencanaan 
penelitian adalah penelitian hukum normatif, 
dalam pengertian sebagaimana dimasudkan 
oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yaitu 
penelitian yang meliputi asas-asas hukum, 
sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.7

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: CV.Rajawali, 
1985), hlm. 15. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 
hlm. 50.Ju
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D. Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemilihan 
Umum 

Secara garis besar, sistem Pemilihan Umum 
dibagi kedalam 2 (dua) formula, yaitu sistem 
proporsional dan distrik. Namun secara empirik, 
banyak negara yang menerapkan kombinasi dari 
kedua sistem ini sehingga melahirkan beberapa 
variasi sistem Pemilihan Umum.8 Sistem 
proporsional (Proportional Representation 
System) --yang dianut di Indonesia dengan 
beberapa modifikasi-- pada dasarnya menganut 
prinsip bahwa setiap pemilih mempunyai satu 
suara dan setiap anggota parlemen mewakili 
jumlah penduduk tertentu.9 Sisa suara dalam 
setiap daerah pemilihan tidak hilang tetapi dapat 
digabung dengan jumlah suara dari partai yang 
sama, meskipun suara tersebut diperoleh dari 
daerah pemilihan yang berlainan. Setiap partai 
politik akan memperoleh kursi di parleman 
secara proporsional dengan perolehan suara 
yang didapat. Dengan sistem ini, partai-partai 
kecil masih mungkin memperoleh kursi di 
lembaga legislatif. Sistem ini banyak diterapkan 
pada negara-negara yang mempraktikkan 
demokrasi, seperti di Amerika Latin, Amerika, 
dan beberapa negara di Eropa Barat, seperti 
Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Swedia, 
dan Swiss. Argumentasi dari penerapan sistem 
proporsional adalah kenyataan bahwa dalam 
sistem ini perolehan suara dalam suatu partai 
secara nasional berbanding langsung dengan 
perolehan kursi yang diperoleh di lembaga 

8 J. Kristiadi, ”Sistem Pemilu: Proporsional, Distrik atau Campuran” (makalah disampaikan pada Dialog Nasional 
tentang ”Agenda Pemilu: Visi, Tantangan dan Prospek”, Depok, 20-21 Juli 1998) hlm. 2.

9  Ibid., hlm. 3

Adapun bahan-bahan penelitian yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan Primer, yang mencakup peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 
yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan penelitian. 

2. Bahan Sekunder, terdiri dari hasil-hasil 
penelitian yang telah ada sebelumnya yang 
terkait dengan permasalahan penelitian; 
kepustakaan, termasuk bahan dan hasil 
seminar dan konferensi-konferensi serta 
ulasan mass-media, termasuk ulasan dalam 
majalah hukum, majalah populer dan 
surat kabar yang berkaitan dengan objek 
penelitian;

3. Bahan Tersier, yang terdiri dari kamus 
hukum, ensiklopedi dan kamus pendukung 
lainnya.

Alat Penelitian yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan/
Normatif (Library Studies), yaitu mempelajari 
berbagai literatur yang berhubungan dengan 
objek penelitian, termasuk penelitian normatif 
mengenai peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan penelitian, serta 
studi dokumen (documentary studies) dari 
bahan primer dan sekunder. Sedangkan 
metode analisis data  yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif. Data yang berupa 
angka sedapat mungkin disajikan dalam bentuk 
angka. Sifat dan Bentuk Laporan penelitian ini, 
adalah Deskriptif-analitis.
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legislatif.10 Sistem ini mempunyai beberapa 
variasi, yaitu:   Single Transverable Vote System 
(STV); List Proportional Representation System 
(List PR); dan Mixed Member Proportional System 
(MMP).

Sebagai salah satu sarana untuk berpartisi-
pasi, partai politik mempunyai beberapa 
fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, 
perumusan atau artikulasi kepentingan, 
penggabungan atau agregasi kepentingan, 
rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur 
konflik. Melalui fungsi-fungsinya tersebut 
partai politik menjadi jembatan antara yang 
memerintah dan yang diperintah. Namun sering 
terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi 
partai sebagai jembatan, sengaja atau tidak 
sengaja, kurang dapat terlaksana, sehingga 
menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat. 
Keadaan itu tentu saja dapat menghambat 
berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Sejak tahun 1999, undang-undang pemilu 
yang berlaku tercatat telah mengalami empat 
kali perubahan hingga kini. Diantaranya adalah 
UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU 
No. 10 Tahun 2008, dan perubahan terakhir UU 
No. 8 Tahun 2012. Setiap perubahan undang-
undang pemilu, selalu dilakukan sebelum 
penyelenggaraan pemilu dilakukan. Perubahan 
undang-undang ini selalu beralasan karena 
hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada 
periode sebelumnya. Evaluasi atas beberapa 
kelemahan pada penyelenggaraan pemilu ini 
di samping tercermin dari munculnya berbagai 
permasalahan pada pengaturan  jangka waktu 
(time schedule) tahapan penyelenggaraan 

Pemilu, verifikasi peserta Pemilu, verifikasi daftar 
calon legislatif (caleg), tahap pemungutan suara, 
tahap penghitungan suara, dan penetapan calon 
legislatif terpilih, juga terkait dengan fungsi dari 
partai politik itu sendiri. 

Partai politik seharusnya menjalankan pula 
fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, yakni 
suatu proses dimana seseorang memperoleh 
pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari 
masyarakat dimana dia berada. Termasuk di 
dalamnya proses pewarisan norma dan nilai 
dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 
Sedangkan melalui fungsinya sebagai sarana 
rekrutmen politik, partai mencari anggota 
baru dan mengajak orang yang berbakat untuk 
berpartisipasi dalam proses politik. Dengan 
didirikannya organisasi-organisasi massa yang 
melibatkan golongan-golongan buruh, petani, 
pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, 
kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. 
Rekruitmen politik menjamin komunitas dan 
kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu 
cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

Menurut Liddle, suatu pemerintahan yang 
demokratis, efektif, dan stabil memerlukan partai-
partai politik yang melalui proses Pemilihan 
Umum yang luber; terbebas dari kekuatan 
lain khususnya penguasa-penguasa pribadi, 
birokrat atau militer; mempunyai dukungan 
yang luas dari masyarakat; dan mengandalkan 
pada kepemimpinan yang dipercaya oleh 
anggotanya.11 Namun seperti kita ketahui, partai-
partai politik hasil fusi di bawah Orde Baru adalah 
partai yang sudah kehilangan momentumnya 
sebagai partai, akibat introduksi kebijakan 

10 Halina Singka Subekti, ”Electoral Law Reform as a Prerequisite to Create Demokratization in Indonesia” (makalah 
disampaikan pada Seminar ”Towards Struktural Reforms for Democratization in Indonesia; Problems and Prospects”, 
Jakarta, 12-14 Agustus 1998) hlm. 4.

11 R. William Liddle, Pemilu-pemilu Orde Baru; pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 144.Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



91Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia (Marulak Pardede)

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

depolitisasi, deparpolisasi, dan deideologi yang 
amat intens sejak awal Orde Baru. Partai politik 
bukan lagi perpanjangan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat, sebab negara telah menjadi 
satu-satunya sumber rujukan dan legitimasi bagi 
partai, baik dalam nenentukan asas, membuat 
program, memilih ketua umum, menentukan 
calon (dan kemudian menariknya kembali dari 
DPR), maupun dalam mengartikulasikan dan 
mengagregasikan kepentingan masyarakat.12 

Beberapa waktu yang lalu, partai politik gagal 
mengemban misinya akibat campur tangan 
pemerintah dalam penentuan Ketua Umum 
Orpol menjadi tidak mandiri, serta menghasilkan 
suatu tatanan yang semu, yakni suatu situasi 
dimana partai politik itu ”antara ada dan tiada”. 
Partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsinya. 
Partai hanya sibuk menjelang Pemilihan Umum, 
pendidikan politik yang semestinya menjadi tugas 
partai politik, diambil alih dan dimonopoli oleh 
pemerintah. Rekruitmen kepemimpinan tidak lagi 
berlangsung dan elit organisasi politik menjadi 
lebih oportunistik, sementara mekanisme umpan 
balik yang sehat dari masyarakat tidak pernah 
berlangsung.

Pendidikan politik bagi masyarakat didominasi 
oleh negara, sementara partai politik kehilangan 
momentumnya antara lain karena ketiadaan 
anggaran maupun kendala kepengurusan yang 
hanya sampai ke tingkat cabang. Partai politik 
sebagai salah satu penyalur aspirasi politik dalam 
perkembangannya terlihat semakin sulit. Sejak 
penerimaan asas tunggal oleh semua partai politik 
dan organisasi kemasyarakatan, sesungguhnya 
pemerintah memiliki inisiatif yang besar dalam 

mengendalikan kehidupan politik, sebab setelah 
itu partai nampak kesulitan dalam merumuskan 
identitasnya. Jika dibandingkan dengan undang-
undang Pemilihan Umum sebelumnya, maka 
undang-undang Pemilihan Umum sekarang ini 
sudah merupakan kemajuan yang besar. Undang-
undang Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2003 
telah mampu menangkap, menampung, dan 
mengaspirasikan gagasan berpolitik, gagasan 
berserikat dan berkumpul serta berpendapat, 
dan tampaknya semua pihak juga terlibat dengan 
penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal lain juga 
dapat dilihat dari setiap parpol yang dapat terlibat 
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan 
menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sampai pada tingkat tempat pemungutan suara 
(TPS). Namun demikian undang-undang ini tentu 
saja belum semuanya secara maksimum mampu 
mengakomodasikan aspirasi rakyat.

Pendidikan akan pentingnya pemilu kepada 
masyarakat harus dilakukan oleh segenap 
elemen bangsa yang berkompeten di bidangnya, 
termasuk para akademisi. Karena dengan 
munculnya kesadaran berpolitik yang bersih, 
politik uang dalam pelaksanaan kampanye 
dapat ditekan serendah mungkin. Masyarakat 
menjadi paham bahwa jika mereka salah 
dalam memilih pemimpin, selama lima tahun 
pula mereka akan hidup dalam kesusahan dan 
kesengsaraan. Praktek korupsi di Indonesia 
tidak hanya dilakukan para politisi, tetapi ada 
peran serta pelaku ekonomi untuk memuluskan 
praktek korupsi tersebut. Munculnya korupsi 
karena adanya kerja sama antara politisi, 
penguasa ekonomi, dan birokrasi. Perputaran 

12 Samsudin Haris ”Perbandingan Pemilu-Pemilu Orde Baru 1971-1992: beberapa catatan Kritis dan Proyeksi”, dalam J 
Kristiadi, ed.,  Menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil (Jakarta: CSIS, 1977).Ju
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uang lebih banyak di ranah para penguasa 
ekonomi atau pengusaha. Oleh karena 
itu, untuk meminimalisasi tindak korupsi, 
diperlukan para pengusaha yang jujur dalam 
menjalankan profesinya, juga tidak menjalankan 
praktek korupsi dalam mempermudah urusan 
bisnisnya. Korupsi tidak akan pernah terjadi 
jika tidak ada niat dan kesempatan. Harus 
diyakini bahwa dengan berbagai hal yang telah 
dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini 
dalam memberantas korupsi, suatu saat korupsi 
di negara ini akan dapat dikurangi secara 
siginifikan sehingga clean and good goverment 
dapat terwujud.

Dengan dasar itulah Undang-Undang Politik 
tahun 2003 saat itu paling tidak sudah memenuhi 
standar minimum untuk penyelenggaraan 
sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, 
jujur, dan adil yang diakui berdasarkan standar 
internasional. Dikatakan standar minimum 
dan bukan standar ideal karena komponen-
komponen untuk sebuah Pemilihan Umum yang 
jujur dan adil sudah tersedia dan undang-undang 
itu sendiri juga sudah membuka kesempatan 
untuk itu.Kelemahan lain juga terlihat dalam  
pengaturan terkait keberadaan dan kewenagan 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai 
Politik. Pada saat itu masih dipersoalkan oleh 
beberapa partai politik yang merasa telah 
dikurangi kekuasaan mereka untuk menentukan 
apakah Pemilihan Umum itu sah atau tidak sah 
dengan adanya aturan bahwa hasil penghitungan 
suara akan sah apabila ditandatangani oleh 2/3 
anggota KPU. Dengan demikian apabila ⅓ plus 
satu anggota KPU tidak mau menandatangani 
maka hasil penghitungan suara menjadi tidak sah. 
Persoalannya adalah, tidak mungkin membiarkan 
hasil Pemilihan Umum itu disandera oleh ⅓ plus 
satu anggota KPU, tanpa alasan yang jelas. Oleh 

karena itu, harus ada cara mengatasi dead lock. 
Jikalau belum cukup aturan undang-undang, 
maka akan diatur oleh Peraturan Pemerintah 
sesuai dengan kebutuhan. Di situlah ada Panitia 
Pengawas (Panwas) yang difungsikan menjadi 
arbiter apabila ada yang menyatakan keberatan. 
Keberatan tertulis itu secara rinci kemudian 
diserahkan kepada Panwas dan KPU. Panwas 
dalam tujuh hari meneliti keberatan itu dan 
kemudian memberikan keputusan. maka apabila 
keberatan itu ditolak, karena tidak mempunyai 
alasan yang jelas, maka tanpa ditandatangani 
pun hasil penghitungan suara itu dianggap sah.

Dalam undang-undang tersebut Panwas 
disebut juga sebagai lembaga yang menyelesaikan 
perselisihan. Dalam hal ini ada perselisihan, ada 
yang ingin menandatangani dan ada yang tidak, 
maka silahkan mengajukan keberatan. Semua ini 
adalah hal yang sah menurut undang-undang dan 
patut menuntut etika politik. Persoalan diatas, 
di mana beberapa anggota KPU wakil partai 
politik yang kurang mendapatkan dukungan 
suara menyatakan penolakan dan keberatan 
untuk mendatangani hasil Pemilihan Umum, 
kemudian berlanjut pada penilaian dari tokoh-
tokoh maupun dari publik, sebaiknya mereka 
mundur dari KPU, karena keberadaannya tidak 
bisa mewakili masyarakat banyak. Meski jabatan 
sebagai anggota KPU adalah empat tahun, 
namun terjadi perbedaan penafsiran. Bagaimana 
dengan partai-partai dibawah dua persen? 
Walaupun dalam Undang-undang disebutkan 
empat tahun, tetapi juga harus diperhatikan ayat 
lain dalam Undang-undang yang menyatakan 
bahwa yang menjadi anggota KPU adalah wakil-
wakil dari partai peserta Pemilihan Umum 
dan wakil dari pemerintah. Dan pada ayat lain 
mengatakan bahwa, partai-partai yang hasil 
perolehan suaranya tidak mencapai dua persen, 
partai tersebut tidak lagi dapat menjadi peserta Ju
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Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum 
berikutnya.

Konteks empat tahun tersebut harus dilihat 
konteks ketika masih menjadi wakil peserta 
Pemilihan Umum, sehingga jika tidak menjadi 
lagi peserta Pemilihan Umum pada empat tahun 
berikutnya otomatis kriteria itu gugur. Kelemahan 
pengaturan dalam Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2008 yang antara lain meliputi: Ketentuan 
tentang sistem Pemilu yang menggunakan 
sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, tidak 
konsisten dengan ketentuan penetapan calon 
terpilih yang menetapkan kuota 30 persen dari 
Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Hal ini dinilai 
menimbulkan ketidakadilan sehingga digugat 
dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Ketentuan tentang pemutakhiran data pemilih, 
khususnya terkait jangka waktu pengumuman 
Daftar Pemilih Sementara (DPS), masa 
perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) terlalu singkat sehingga dalam praktek 
tidak mencukupi untuk perbaikan dan akurasi. 
Ketentuan tentang batas kursi dalam suatu 
Daerah Pemilihan (Dapil) DPR-RI paling sedikit 
3 dan maksimal 10 kursi, belum sepenuhnya 
dapat mendorong keterwakilan karena dalam 
prakteknya dapat mencakup daerah yang sangat 
luas (terdiri atas beberapa kabupaten) terutama 
di luar Jawa, sehingga dapat terjadi satu propinsi 
hanya satu Dapil. Ketentuan tentang batas kursi 
dalam suatu Daerah Dapil untuk DPRD Propinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya 
dapat diterapkan karena dalam praktek dapat 
terjadi karena jumlah penduduk yang sangat 
besar sehingga satu Dapil dapat melebihi jumlah 
kursi maksimal di atas 12 kursi. Ketentuan 
tentang penetapan jumlah kursi dalam satu 
Dapil DPRD Propinsi yang menegaskan bahwa 
jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Propinsi 

ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya 
(Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008). 

Ketentuan ini berpotensi bertentangan 
dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) yang 
menentukan dalam hal terjadi pembentukan 
provinsi baru setelah Pemilu dilakukan penataan 
Dapil di Provinsi induk sesuai dengan jumlah 
penduduk. Dengan demikian tidak mungkin 
Dapil tetap, karena jika ada pemekaran pasti 
ada pengurangan jumlah penduduk yang 
berdampak pada berubahnya Dapil. Ketentuan 
yang mengatur penetapan kursi daerah 
pemilihan bagi anggota DPRD propinsi agar 
disesuaikan dengan penetapan kursi daerah 
pemilihan anggota DPR-RI karena jumlah dan 
nama kabupaten/kotanya sama, sering terjadi 
kesulitan ketika dimplementasikan karena 
untuk beberapa daerah jika disamakan daerah 
pemilihannya akan menabrak ketentuan batas 
jumlah kursi dalam sutau daerah pemilihan 
yang telah ditentukan antara 3-12 kursi (Pasal 
314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2010). Hal ini terjadi karena untuk menetapkan 
alokasi kursi tiap daerah pemilihan anggota 
DPRD propinsi didasarkan atas bilangan 
pembagi penduduk (BPP) dan BPP penduduk 
tersebut diperoleh dari hasil bagi total jumlah 
total jumlah penduduk di propinsi tersebut 
dengan jumlah kursi DPRD propinsi yang sudah 
secara pasti ditentukan yaitu paling sedikit 
35 kursi dan paling banyak 100 kursi (Pasal 23 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010).  

Ketentuan syarat bagi calon anggota legislatif 
(caleg) khususnya mengenai pemenuhan syarat 
calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Ju
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(Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010) perlu 
menyesuaikan dengan semangat Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. 
Pada intinya yang dilihat dalam pemenuhan 
syarat calon memenuhi 5 tahun atau lebih 
adalah ancaman pidana yang sudah pasti yang 
menjadi dasar pengenaan dakwaan. Ketentuan 
pencalonan anggota legislatif khususnya 
mengenai syarat keterwakilan perempuan 
minimal 30 persen yang diajukanoleh Parpol 
peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD dalam 
pelaksanaannya sulit dipenuhi. Parpol sering 
beralasan sulit memenuhi karena keterbatasan 
dan kekurangsiapan kader perempuan. Hal 
ini perlu diperjelas mengani sanksi jika Parpol 
tidak memenuhi kuota caleg perempuan 
apakah sanksi adminstratif atau sanksi lainya.  
Ketentuan pemberian suara yang hanya 
membolehkan pemilih yang terdaftar dalam 
DPT yang dapat menggunakan hak pilihnya 
banyak mengakibatkan hilangnya hak pilih 
warga masyarakat. Hal ini terjadi karena 
pendaftaran pemilih tidak berjalan sebagaiman 
mestinya. Ketentuan tentang teknis pemberian 
suara, dengan memberikan tanda dan kemudian 
didalam prakteknya diakui berbagai tanda yang 
dianggap sah menyulitkan warga sehingga 
banyak suara yang tidak sah. Ketentuan tentang 
peserta Pemilu Tahun 2004 yang dapat mengikuti 
Pemilu Pada Tahun 2009, yang ditentukan 
hanya Parpol yang memiliki kursi di DPR dinilai 
diskrimintaif dan kemudian dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tentang 
perhitungan pengkategorian sisa suara dan sisa 
kursi dalam suatu Dapil tidak jelas sehingga 
menimbulkan multi tafsir dan sengketa di 
Mahkamah Agung maupun di Mahkamah 
Konstitusi. Ketentuan tentang pembatasan 
pengumuman hasil survei oleh lembaga survei 

publik terkait persepsi masyarakat terhadap 
peserta Pemilu dianggap membatasi dan tidak 
sejalan dengan nilai-nilai dalam konstitusi 
sehingga digugat dan kemudian dibatalkan oleh 
Mahkamah Kosntitusi.  Ketentuan kampanye 
bagi parpol peserta Pemilu yang telah ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu yaitu 3 (tiga) hari 
setelah penetapan peserta Pemilu tidak secara 
tegas mengartu bentuk-bentuk dan media apa 
saja yang digunakan dalam kampanye dan apa 
sanksinya jika melanggar ketentuan bentuk 
dan waktu kampanye. Hal ini terkait dengan 
ketentuan sanksi kampanye hanya berlaku bagi 
kampanye terbuka (rapat umum).  Ketentuan 
ambang batas 2,4 persen perolehan suara 
sah Parpol secara nasional untuk menetapkan 
Parpol peserta Pemilu yang dapat diikutkan 
dalam penghitungan.

2. Dampak Negatif Sistem Pemilihan 
Langsung

Semakin meningkatnya kejahatan korupsi 
yang melibatkan para politisi baik di legislatif, 
eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir ini, 
sangat berkaitan erat dengan dampak negatif 
pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan 
sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur 
dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menjadikan 
kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat 
besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, 
terjebak melalukan tindakan yang bertentangan 
dengan hukum, manipulasi, korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) serta berbagai perbuatan 
tercela lainnya. Biaya politik yang begitu sangat 
besar, membuat mereka hanya memikirkan 
bagaimana secepatnya menghasilkan uang 
untuk mengembalikan modal, membayar utang 
kepada para sponsor, menyetor ke partai politik 
pengusungnya.Ju

rn
al 

Re
ch

tsV
ind

ing
 BP

HN



95Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia (Marulak Pardede)

Volume 3  Nomor  1,  April 2014

Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Perubahannya menetapkan bahwa Negara 
Kesatuan RepubIik Indonesia adalah Negara 
Hukum (State’s Law) bukan Negara Kekuasaan 
(State’s Power). Salah satu ciri negara berdaulat 
adalah ia memiliki kekuasaan (yurisdiksi) 
untuk menegakan hukum dalam batas wilayah 
kekuasaannya (hak ekslusif negara). Hak 
ekslusif Negara dilandaskan pada prinsip  State 
souvereignty, yang meliputi: Equality of states; 
Territorial intergrity; Non-intervention.13 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja,14 pencetus 
ide hukum pembangunan, telah mengingatkan 
sejak awal bahwa, terdapat perbedaan 
yang signifikan antara kedua pengertian 
istilah tersebut. Kekeliruan sebagaimana 
dikhawatirkan  di atas telah terjadi ketika  Negara 
memaksakan kehendaknya melalui perundang-
undangan kepada rakyatnya tanpa sistem 
”check and balances” sehingga menimbulkan  
efek negatif  baik secara sosial, ekonomi, 
budaya dan politik. Setiap produk peraturan 
perundang-undangan harus menampakkan 
filosofi dan misi yang bertujuan menciptakan 
ketertiban, kepastian hukum dan keadilan 
serta kemanfaatannya termasuk akibat sosial, 

ekonomi dan politik pembentukan peraturan 
perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh, 
untuk mewujukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi telah dilakukan empat kali perubahan 
UU yang mengandung misi penghukuman 
(filsafat retributif) dan menyelamatkan 
keuangan negara (filsafat utilitarianisme) secara 
bersamaan. Misi yang diemban uu tersebut 
adalah agar pelaku jera dan negara tidak 
dirugikan. Namun dalam praktik, filosofi dan 
misi tersebut sering diabaikan antara lain hanya 
ditujukan pada penghukuman seberat-beratnya 
tanpa mempertimbangkan  peningkatan 
pemasukan keuangan negara atau bahkan 
efek jera tidak lebih meningkat dari sebelum 
berlakunya empat kali perubahan undang-
undang tersebut.15

Kekuasaan politik berdasarkan UUD 1945, 
kekuasaan presiden tidak hanya berada di 
bidang eksekutif semata, tetapi juga ada yang 
berada dalam bidang legislatif dan yudikatif. 
Sebagai contoh besarnya peran prsiden dalam 
meproduksi undang-undang; adanya kekuasaan 
presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi 
dan rehabilitasi. Dan kekuasaan tersebut jelas 

13 Perkembangan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pasang surut sejak 
kemerdekaan sampai saat ini yang tidak lain karena pengaruh perkembangan politik global dan dampaknya 
terhadap	sistem	pemerintahan,	disamping	konflik-konflik	 internal	yang	telah	terjadi	sejak	era	tahun	1950-an	
sampai saat ini. Politik hukum era pembangunan nasional sejak Tahun 1973 dan dalam GBHN Pelita II Bab 27 
telah menganut kebijakan Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, law as a tool of social engineering, 
disesuaikan dan kondisi sosial dan politik yang berkembang memasuki era pembangunan nasional. Disayangkan 
bahwa dalam praktik, kebijakan hukum pemegang kekuasaan telah memahami secara keliru  model hukum 
pembangunan,  khusus kalimats arana yang disamakan dengan alat (tools).

14 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan (Bandung: Binacipta, tanpa tahun).
15 Praktik pembentukan hukum sebagai alat, bukan sarana pembaharuan tampaknya masih terus akan terjadi 

dalam peta politik hukum di Indonesia, dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari sudut  bukan hanya 
dari  aspek perlindungan HAM tersangka dan terdakwa sesuai dengan Bab XA UUD 1945, melainkan juga dari 
aspek pendidikan hukum generasi bangsa kedepan. Fenomena penguatan hukum sebagai alat tersebut perlu 
diimbangi dengan kekuatan pers bebas dan bertanggung jawab. Pengawasan eksternal berasal dari  kekuatan 
lembaga swadaya masyarakat tetap masih diperlukan asalkan  tidak menjadi trumpet kekuasaan atau pemilik 
modal.Ju
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konstitusional sifatnya karena berdasarkan 
konstitusi UUD 1945.16

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik, antara lain ditegaskan bahwa Organisasi 
Partai politik harus didaftarkan ke kementerian 
Hukum dan hak Asassi Manusia, untuk menjadi 
badan hukum, dengan segala persyaratannya. 
Organisasi Partai Politik sebagai badan hukum, 
dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang 
tentu dalam pelaksanaan tupoksinya adalah 
diwakili oleh para pengurus-pengurusnya. 
Dalam perkembangan ilmu pengetahun dan 
teknologi yang modern merupakan sebagai 
hasil kemajuan berfikir manusia, dan banyak 
sekali memberikan suatu pengaruh terhadap 
bentuk kejahatan korporasi, atau Tindak Pidana 
Korporasi baik dari segi kuantitas maupun dari 
bentuk segi kualitas. 

Dari pemikiran di atas, suatu tindak 
pidana korupsi yang ada saat ini hampir tidak 
pernah dilakukan oleh perorangan, melainkan 
banyak dilakukan secara berkelompok dan 
terorganisasi secara rapih di perusahaan atau 
korporasi. Dalam konteks pencapaian tujuan 
korporasi, maka korporasi bertanggungjawab 
pula dalam pencapaian tujuan perlindungan 
sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga 
ada keseimbangan antara hak dan kewajiban 
korporasi dalam menjalankan peranannya 
dalam proses pembangunan. Dengan semakin 
besarnya peranan korporasi dalam proses 
pembangunan, semakin besar pula perhatian 
terhadap perlindungan sosial antara lain dengan 
menggunakan sarana hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik serta undang-undang 
perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 memang tidak memuat ketentuan 
yang spesifik mengatur ancaman sanksi 
terhadap partai politik terkait kasus korupsi 
kadernya. Namun dari total empat pasal dalam 
Bab Sanksi, terdapat beberapa pasal dan 
ayat yang sebenarnya bisa digunakan untuk 
menjerat partai politik terkait kasus korupsi. 
Sanksi administratif sampai pembubaran partai. 
Pasal-pasal dan ayat-ayat itu antara lain pasal 
41, Pasal 47 ayat (5), Pasal 48 ayat (2), (3), (4), 
dan (5); pasal 50. Pasal 47 ayat (5) berbunyi, 
”Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e 
dikenai sanksi administratif yang ditetapkan 
oleh badan/lembaga yang bertugas untuk 
menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik 
beserta anggotanya”. Pasal 40 ayat (3) huruf e 
tentang larangan partai politik menggunakan 
fraksi di MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai 
sumber pendanaan partai politik juga mengatur 
mengenai hal ini. 

Dari rumusan Pasal 47 ayat (5), sebuah partai 
politik bisa saja dikenai sanksi administratif jika 
penegak hukum dapat membuktikan bahwa 
kader partai di parlemen melakukan korupsi 
dengan tujuan mendanai partai politiknya. Pasal 
47 ayat (5) mensyaratkan bahwa penetapan 
sanksi dilakukan oleh badan/lembaga yang 
bertugas untuk menjaga kehormatan dan 
martabat Partai Politik beserta anggotanya. 
Implementasi pasal ini dapat dilaksanakan 
berdasarkan kewenangan Makhamah 

16  Jurnal Tata Negara, Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme, (Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 4 – 5.Ju
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Konstitusi (MK). Berdasarkan pasal 24C ayat 
(1) UUD 1945 juncto pasal 10 ayat (1) huruf a 
s/d d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
juncto pasal 41, 48 dan 50 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Makhamah Konstitusi, 
ditentukan bahwa MK memiliki 4 kewenangan 
konstitusional (constitutional authorities), yaitu: 
Menguji undang-undang terhadap UUD1945; 
memutus sengketa kewenangan antar lembaga 
Negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD 1945; memutus pembubaran partai 
politik; dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilu.  Selain itu, MK juga berfungsi sebagai 
derivasi dari kewenanngannya, yaitu sebagai 
the guardian of constitution, the interpreter of 
constitution, the guardian of democracy, the 
protector of citizens constitutional rights, the 
protector of human rights.17

E.  Penutup

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, 
maka pada bagian akhir dari penelitian ini, 
dikemukakan bagian penutup, terdiri dari 
kesimpulan dan saran/rekomendasi, sebagai 
berikut:

1. Kesimpulan

Pengaturan sistem pemilihan umum di 
Indonesia, selalu berubah-ubah dari masa-
kemasa, sesuai dengan keinginan para politisi, 
para pembuat undang-undang. Berbagai 
ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan tentang pemilihan umum, 
mengadung berbagai multi tafsir, sehingga 
untuk kepastian hukum dapat diajukan gugatan 
dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk 
memutus sengketa kewenangan antar lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

Sebagai dampak negatif dari sistem 
pemilihan langsung di Indonesia, adalah 
semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang 
melibatkan para politisi baik di lembaga legislatif, 
eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir ini. Hal 
ini sangat berkaitan erat dengan efek negatif 
pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan 
sistem pemilihan langsung, sebagaimana di atur 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 
2008 tentang Pemilu, yang  membutuhkan biaya 
yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan 
berkuasa, terjebak melalukan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum, manipulasi, 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta 
berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik 
yang begitu sangat besar, membuat para politisi 
hanya memikirkan bagaimana secepatnya 
menghasilkan uang untuk mengembalikan 
modal, membayar utang kepada para sponsor, 
dan menyetor ke partai politik pengusungnya.

2. Saran/Rekomendasi

Bertiti tolak dari uraian tersebut diatas, dapat 
dikemukakan beberapa saran/rekomendasi, 
antara lain sebagai berikut: Pertama, organisasi 
Partai Politik, semestinya harus mementingkan 

17	 Arief	 	 Hidayat,	 	 ”Efektifitas	 Peran	 Mahkamah	 Konstitusi	 Sebagai	 Penjaga	 konstitusi	 (Perspektif	 Pembinaan	
Hukum dan Demokrasi)”, (Makalah disampaikan dalam Continuing Legal Education (CLE)di Puslitbang 
BPHN,Kementerian Hukum dan HAM-RI, tanggal, 03 Mei 2013 di Jakarta), hlm. 2.Ju
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kepentingan partai dibanding kepentingan 
orang-perorang. Dengan tersangkutnya sejumlah 
petinggi partai terkait dugaan korupsi di Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir-akhir ini, 
organisasi partai Politik harus dapat segera 
mengambil sikap. Mereka mau menyelamatkan 
partainya atau orang perorangnya. Kejahatan 
korporatif yang dilakukan oleh berbagai 
organisasi Partai politik, sangat berbahaya 
karena kejahatan terorganisasi, white collar 
crime, maka apabila kejahatan korporasi atau 
Tindak Pidana Korporasi ini tidak cepat ditangani 
serius, akan menimbulkan dampak besar di 
dalam pembangunan, terutama penegakan 
hukum.

Kedua, Terjadinya kejahatan korupsi dalam 
kaitannya dengan system pemilihan umum di 
Indonesia, karena adanya kerja sama antara 
politisi, penguasa ekonomi, dan birokrasi. 
Perputaran uang lebih banyak di ranah para 
penguasa ekonomi atau pengusaha. Oleh 
karena itu, untuk meminimalisasi tindak korupsi, 
diperlukan para pengusaha yang jujur dalam 
menjalankan profesinya, juga tidak menjalankan 
praktek korupsi dalam mempermudah urusan 
bisnisnya. Korupsi tidak akan pernah terjadi 
jika tidak ada niat dan kesempatan. Harus 
diyakini bahwa dengan berbagai hal yang telah 
dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini 
dalam memberantas korupsi, suatu saat korupsi 
di negara ini akan dapat dikurangi secara 
siginifikan.
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Abstrak
Persoalan sistem pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka memang sudah 
berakhir, setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, persoalan baru muncul, semakin tingginya biaya politik serta munculnya persaingan para calon anggota legislatif  
saling berlomba untuk menarik simpati dari masyarakat tidak hanya persaingan antar partai politik tetapi juga dalam satu 
partai  yang sama. Pengaruh yang timbul dari penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka menjadi menarik 
untuk dikaji kembali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan 
pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa pengaruh yang timbul dari penerapan sisten 
pemilu proporsional daftar terbuka, selain biaya politik yang menjadi mahal berdampak pada banyaknya para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat yang terbukti korupsi mengingat modal untuk menjadi anggota legislatif yang sangat tinggi. 
Persoalan tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih  para calon memungkinkan parpol yang pada akhirnya yang memiliki 
kewenangan untuk menentukan calon yang akan duduk di parlemen.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Proporsional Daftar Terbuka 

Abstract
The issue of election system for member of House of Representatives with an open list proportional system is already over, 
after it was decided by the Constitutional Court in 2008. Yet with that verdict of the Constitutional Court, another problems 
emerging, it increases high cost of political competition and the emergence of the legislative candidates competing to 
attract the sympathy of the community is not only competition between political parties but also within the same party. 
Influence arising from the application of open list proportional election system becomes interesting to study again. This 
writing method is normative legal research, which is research based on secondary data. The results showed there were 
some influences arising from the application of the election systems of proportional open list, in addition political costs 
being expensive it have an impact on the number of members of the House of Representatives has proved to be corrupted 
regarding the capital to be members of the House of Representatives is very high. The issue of insufficient numbers of 
dividers voters for candidates of House of Representatives allows political parties who ultimately has the authority to 
determine which candidates will sit in parliament.
Keywords: The General election, the House of Representatives, the Open List Proportional
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A. Pendahuluan

Perdebatan persoalan sistem pemilihan 
umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dengan sistem proporsional daftar 
terbuka telah berakhir, setelah diputuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008. 
Namun dengan putusan MK tersebut, timbul 
persoalan baru, yakni biaya politik yang dirasa 
semakin mahal mengingat persaingan para 
calon anggota legislatif (caleg) saling berlomba 
untuk menarik simpati dari masyarakat tidak 
hanya persaingan antar partai politik tetapi juga 
dalam satu partai yang sama. Meskipun telah 
ada upaya untuk membatasi biaya kampanye, 
namun para caleg telah melakukan kampanye 
jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
menetapkan waktu untuk berkampanye. 
Akibatnya para caleg yang telah terpilih 
cenderung korup, hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya anggota legislatif yang tertangkap 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami 
perubahan, dari sistem proporsional daftar 
tertutup (closed-list PR) menjadi sistem 
proporsional daftar terbuka (open-list PR). 
Tetapi, karena perubahan itu tidak sepenuhnya 
terbuka, sistem baru itu lebih tepat disebut 
sebagai sistem proporsional semi daftar 
terbuka (semi-open-list PR). Hal ini terjadi 
karena penentuan tentang siapa yang akan 
mewakili partai di dalam perolehan kursi di 
DPR/D tidak didasarkan pada perolehan suara 
terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor 
urut. Kalaupun ada calon di luar nomor urut, 

calon itu harus memiliki suara yang mencukupi 
Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Padahal syarat 
demikian sangat berat dipenuhi.1 Sehingga 
pada kenyataannya banyak caleg yang lolos 
sebetulnya tidak memenuhi syarat BPP tersebut.

Akibat putusan MK Nomor 22 dan 24/
PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan 
pengujian undang-undang (judicial review) Pasal 
214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 
dan DPRD, mengubah sistem Pemilu legislatif 
dari sistem proporsional tertutup menjadi 
proporsional sistem terbuka (Pasal 5 Ayat 1 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dengan 
suara terbanyak. Permasalahan yang muncul 
adalah putusan MK tersebut bukan merupakan 
terobosan politik yang pantas diapresiasi sebagai 
wujud keterwakilan rakyat, karena putusan itu 
tidak serta merta diikuti dengan pelaksanaan 
teknis bahkan menimbulkan kekosongan hukum 
pada proses penetapan caleg berdasarkan suara 
terbanyak. Karena MK juga tidak menjelaskan 
secara rinci apakah suara terbanyak dalam arti 
mayoritas atau pluralitas.

Mengingat sistem pemilu yang sudah 
dimodifikasi dan megalami sedikit perbaikan 
itu masih tidak lepas dari kekurangan, terdapat 
usulan untuk melakukan modifikasi sistem 
proporsional lanjutan. Jika pada pemilu 2004 
sudah dipakai sistem daftar setengah terbuka 
(semi-open-list PR), untuk pemilu-pemilu 
selanjutnya terdapat usulan digunakannya 
sistem daftar terbuka (open-list PR). Di dalam 
sistem demikian, nomor urut di dalam daftar 
calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk 
menentukan calon mana yang mewakili partai di 

1 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 
95.Ju
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dalam perolehan kursi sekiranya tidak ada calon 
yang memenuhi BPP. Suara terbanyak dijadikan 
ukuran dalam menentukan calon yang terpilih.2 

Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan 
sistem demikian, karena sistem ini baik untuk 
partai sehingga semua calon akan bekerja keras 
untuk partainya. Rakyat juga mendapatkan 
pilihan yang lebih jelas. Sebab, siapa yang 
paling banyak memperoleh suara, akan masuk 
ke parlemen tanpa memakai nomor urut yang 
kriterianya tidak jelas dan menjadi sumber 
politik uang.3

Pro-kontra tentang penerapan sistem 
pemilihan anggota DPR dengan proporsional 
terbuka memang sempat menguat dan menjadi 
pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menjadi 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang 
sempat diwarnai usulan agar sistem pemilu 
kembali ke sistem proporsional tertutup. 
Namun, suara yang mendukung usulan itu 
lemah. Sistem proporsional terbuka dengan 
perolehan terbanyak tetap dianggap terbaik. 
Sistem ini telah diputuskan oleh MK beberapa 
bulan sebelum pemilu legislatif 2009 dimulai. 
Kecil kemungkinan  MK mau mengubah 
keputusan tersebut.4

Sistem pemilu proporsional terbuka terus 
disorot karena dinilai sebagai pemicu tingginya 
biaya politik, khususnya bagi calon legislator. 

Pramono Anung Wibowo, memprediksi biaya 
kampanye masing-masing calon anggota 
legislatif DPR RI untuk Pemilu 2014 akan 
naik rata-rata satu setengah kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 
pada Pemilu 2009. Dengan asumsi rata-rata 
biaya kampanye pada 2009 mencapai 3,3 miliar 
rupiah, maka pada tahun depan diperkirakan 
biaya itu akan mencapai 4,5 miliar rupiah.5

B. Permasalahan

Berdasarkan latar permasalahan diatas, 
penulis merumuskan permasalahan; Bagaimana 
pengaruh penggunaan sistem pemilihan umum 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sistem 
proportional daftar terbuka?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
hukum normatif,6 yaitu merupakan penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan kepustakaan atau data sekunder. 
Penelitian ini terutama difokuskan pada 
penelitian atas bahan-bahan berupa peraturan 
perundang-undangan maupun dokumen resmi 
seperti putusan pengadilan7 yang berkaitan 
dengan sistem pemilu legislatif di Indonesia. 
Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif 
analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

2 Ibid., hlm. 96.
3 Ibid. hlm. 97.
4 Lihat Dwi Aroem Hadiati ”Sistem Proporsional Terbuka Masih Pilihan Terbaik” dalam: http://politik.kompasiana.

com/2014/01/07/sistem-proporsional-terbuka-masih-pilihan-terbaik-626328.html, (diakses 25 Februari 
2014).

5 Lihat: Nurul ”Tidak Ada System Pemilu Yang Dianggap Terbaik” dalam http://id.voi.co.id/voi-komentar/4955-
tidak-ada-system-pemilu-yang-dianggap-terbaik, (diakses 26 Februari 2014). 

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:	PT	RajaGrafindo	
Persada, 2009), hlm. 12-15.

7 Kenneth D. Bailey, Methods of Social Research, Second Edition (New York: The Free Press-Devision of MacMillan 
Publishing Co. Inc, 1982), hlm. 62-63.Ju
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dengan studi kepustakaan terhadap bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan dan 
buku-buku literatur  terkait.  

D. Pembahasan

1. Sistem Pemilu di Indonesia

Secara sederhana, sistem pemilu berarti 
instrumen untuk menerjemahkan perolehan 
suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi 
yang dimenangkan oleh partai atau calon. 
Adapun variabel-variabel dasar yang sering 
dipakai mencakup formula pemilihan (electoral 
formula), struktur penyuaraan (ballot structure), 
dan besaran distrik (district magnitude).8

Mengingat variabel-variabel di dalam sistem 
pemilu yang ada itu cukup beragam, implikasi 
dari penggunaan sistem pemilu juga berbeda-
beda. Secara teoritis, perbedaan itu khususnya 
berkaitan dengan derajat keterwakilan politik 
dari para wakil yang terpilih melalui pemilu, dan 
implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan 
yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, 
sejak lama, baik dikalangan akademis maupun 
praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana 
yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu 
selalu dilakukan.

Sejak pemilu tahun 1955 Indonesia menganut 
sistem pemilu proporsional. Di dalam sistem 
ini, alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan 
didasarkan pada perolehan suara masing-

masing peserta pemilu secara proporsional. 
Alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada 
jumlah penduduk. Tetapi, untuk luar Jawa tidak 
sepenuhnya berdasarkan jumlah penduduk. Hal 
ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat 
keseimbangan antara wakil dari Jawa yang 
sempit namun besar penduduknya berbeda 
dengan luar Jawa yang luas wilayahnya tetapi 
lebih sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan 
metode pembagian kursinya lebih banyak 
menggunakan metode the largest remainder 
dan Kuota Hare.9

Sistem proporsional terbuka terbatas yang 
dianut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, 
yakni sistem yang ditandai dengan penentuan 
calon terpilih berdasarkan nomor urut tersebut 
tidak dapat lagi dilaksanakan, karena MK telah 
mencabut sistem proporsional daftar calon 
terbuka terbatas dan menggantikannya dengan 
sistem proporsional terbuka murni.10

Lahirnya sistem proporsional terbuka murni 
berawal dari dikabulkannya gugatan judicial 
review11 oleh MK terhadap ketentuan Pasal 
214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 
Pasal tersebut dinilai inkonstitusional12 karena 
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat 
yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
dinilai inkonstitusional karena bertentangan 
dengan makna substantif kedaulatan rakyat 
dan bertentangan dengan prinsip keadilan 

8 Lihat Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Jakarta: Kencana, 2012), 
hlm. 91. 

9 Ibid.
10 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat,	1st	ed.	(Jakarta:	PT	RajaGrafindo	Persada,	2011), hlm. 

266.
11 Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 pasca amandemen.
12 Tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar.Ju
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sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945.13

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD 1945 ditafsirkan MK 
bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan 
rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilu, rakyat 
langsung memilih siapa yang dikehendakinya.14 

Terkait hal ini, MK sebagai lembaga yang 
kompeten menafsirkan  UUD 1945 berpendapat 
bahwa tujuan utama pelaksanaan kedaulatan 
rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah 
dalam rangka menempatkan sedemikian 
rupa penghargaan dan penilaian hak suara 
pemilih yang membentuk wujud kedaulatan, 
tidak merupakan masalah yang tunduk pada 
perubahan yang timbul dari kontroversi politik 
di DPR, seperti menempatkan kekuasaan partai 
politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi 
pilihan penguasa partai politik melalui nomor 
urut.15

Pendapat MK tersebut menepis pendapat 
yang menyatakan bahwa pembuat undang-
undang berdasarkan kebijaksanaanya dapat 
menentukan sistem pemilu apa saja yang 
diingini. Benar pembuat undang-undang dibe-
rikan kewenangan untuk menentukan sistem 
pemilu yang akan ditetapkan, namun pembuat 
undang-undang tidak dapat keluar dari garis 
ataupun prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang 
dianut UUD 1945 sebagai konstitusi negara.16

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 
untuk terwujudnya kondisi di mana rakyat 
langsung memilih siapa yang dikehendakinya, 
maka akan lebih sederhana dan mudah 
ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan 
cara atau berdasarkan pada perolehan suara 
atau dukungan rakyat paling banyak.17 Dengan 
demikian, Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 telah melanggar dua prinsip secara 
bersamaan, yaitu prinsip kedaulatan rakyat 
dan keadilan yang dianut UUD 1945. MK juga 
menilai, keberadaan Pasal 214 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 akan mengganggu 
kedaulatan rakyat dan keadilan. Jika ada dua 
caleg yang mendapat suara yang jauh berbeda 
ekstrim, terpaksa caleg yang mendapatkan suara 
terbanyak dikalahkan caleg yang mendapat 
suara kecil, namun dengan nomor urut lebih 
kecil.18

Tjahjo Kumolo mengemukakan, bahwa peng-
hapusan nomor urut itu justru akan membuka 
peluang adanya politik uang.19 Disamping itu, 
sistem demikian dianggap  akan mendeligitimasi 
keberadaan partai, Jusuf Kalla juga menuturkan 
bahwa perlu tetap mempertahankan sistem 
semi terbuka, lebih lanjut menuturkan bahwa 
dengan sistem terbuka tanpa nomor urut, bisa 
dilakukan secara teoritis, tetapi sulit untuk 
dipraktikan.

Negara yang berlandaskan pada kedaulatan 
rakyat dalam pelaksanaannya merupakan satu 

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap 
Undang-Undang Dasar, tanggal 19 Desember 2008. 

14 Ibid., hlm. 102.
15 Ibid., hlm. 103.
16 Khairul Fahmi., Op. Cit., hlm. 267.
17 Putusan Mahkamah Konstitusi..., Op.Cit., hlm. 104.
18 Khairul Fahmi, Op. Cit., hlm. 267-268.
19 Lihat dalam Kacung Marijan, Op.Cit., hlm. 97. Lihat pula dalam Tempo Interaktif, 14-15 Desember 2006. http://

tempo.co.id/hg/nasional/2006/12/14/brk,20061214-89505,id.html.Ju
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kesatuan dengan pelaksanaan konsep negara 
hukum atau nomokrasi. Hal ini dapat terlihat 
dalam ketentuan UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 
dimana kedaulatan berada di tangan rakyat 
(constitutional democracy based on rule of law). 
Ketentuan ini mendasarkan atas pelaksanaan 
kedaulatan haruslah tetap berpegang pada 
asas-asas hukum agar pelaksanaan kedaulatan 
ini tidak menimbulkan kekacauan.

Salah satu bentuk asas kedaulatan rakyat yang 
bersandarkan atas hukum adalah pelaksanaan 
pemilu untuk memilih para wakil rakyat 
melalui konsep demokrasi20 perwakilan. Dalam 
hasil diskusinya, International Commission of 
Jurist menetukan syarat-syarat representative 
government under the rule of law dimana salah 
satunya adalah adanya pemilu yang bebas.21 

Pemaknaan bebas disini menurut Ruppert Shick 
adalah bahwa para pemilih tidak dipaksa dan 
berada di bawah tekanan dalam pengguaan hak 
pilihnya.22 Pemilih tidak ”digiring” ke tempat 
pencoblosan agar rela merestui tatanan politik 

20	 Carol	C.	Gould	mengklasifikasikan	teori	demokrasi	kepada	tiga	model,	yaitu:	(1)	model	individualisme	liberal,	
(2) model pluralisme, dan (3) model sosialisme holistik. Teori individualisme liberal memahami individu atau 
orang sebagai dasar entitas yang menyusun masyarakat. Teori ini memberikan tekanan pada kebebasan individu 
yang sederajat untuk bebas memilih dengan menolak adanya intervensi dari luar dalam bentuk apapun. Model 
pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, 
dan	pemunculanya	akan	mengakibatkan	konflik	dalam	proses	politik.	Sehingga	demokrasi	politik	ditafsirkan	
sebagai	sistem	pemerintahan	yang	menengahi	konflik	(kompetisi)	itu	untuk	memperoleh	keseimbangan	sosial.	
Model sosialisme holistik merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul 
untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme 
liberal. Dalam Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta; Bumi Aksara, 2006), hlm. 31.

21 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, 4th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 
hlm. 12-13.

22 Ruppert Shick and Wolfgang Zek, The German Budestag: Functions And Procedurs, 1st ed., (Rheinbretbach: Neve 
Darmstadter Verlagsanstalt, 1999), hlm. 11.

23 Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W.Kusumah, Sistem Pemilu Dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding 
(Jakarta: KIPP Eropa, Friedrich Naumann Stiftung dan Indonesian Society For Democracy And People Employment, 
tt, 2002), hlm. 1.

24 Ibid.
25 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 2nd ed. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu 

Populer, 2008), hlm. 144.
26 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2nd ed. (Jakarta: PT Gramedia, 1978), hlm. 50.

yang ada dan tidak terdapat kebebasan memilih 
atau peluang memilih kontestan sebagaimana 
di negara-negara totaliter.23 Hal yang sama 
mengenai ketidakbebasan dalam memilih pun 
terjadi di negara-negara otoriter dimana rakyat 
diperkenankan memilih sejumlah konstestan 
yang telah dikebiri dan dilitsus.24 Dengan 
demikian, pelaksanaan pemilu di kedua jenis 
negara tersebut hanyalah bersifat formalitas 
belaka.

Berbicara mengenai kedaulatan, maka hal 
tersebut identik dengan pengertian kekuasaan 
tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan 
bernegara. Dalam membahas mengenai 
kedaulatan, maka akan timbul persoalan 
mengenai apa dan siapa yang memegang 
kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan 
akhir dalam kegiatan kenegaraan.25 Sehingga 
dalam konsep negara modern, pemegang 
kedaulatan diidentikkan dengan istilah 
demokrasi yang menurut asal katanya bermakna 
rakyat yang berdaulat atau government or rule 
by the people26 sehingga pemegang kedaulatan 
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tertinggi dalam suatu negara modern adalah 
rakyat itu sendiri.

Apabila kita kembali kepada konsep teoritis, 
hak memilih merupakan salah satu dari hak 
asasi manusia yang diakui secara interasional. 
Hak asasi memilih akan terpenuhi bila hak asasi 
manusia secara keseluruhan dihormati dan 
diperlakukan sebagai hak yang melekat dalam 
diri setiap manusia semata karena seseorang 
adalah manusia dan karena itu hak memilih 
bukan pemberian atau pinjaman negara.27 
Sistem pemilu yang tidak mendorong aspirasi 
masyarakat dalam menggunakan haknya, berarti 
sistem pemilu tersebut mengebiri bahkan 
menghilangkan penggunaan hak asasi manusia 
itu sendiri. Padahal pemilihan sistem pemilu 
ini sangat mempengaruhi komposisi badan 
pemerintahan terpilih (salah satunya adalah 
parlemen), struktur sistem partai politik, proses 
pembentukan opini publik dan kehendak para 
pemilih, kemampuan dan kapasitas penduduk 
untuk berpartisipasi dalam proses politik serta 
akan mempengaruhi budaya politik di sebuah 
negara.28

Sebagaimana yang  diketahui bersama 
bahwa pemilu di Indonesia pertama kali 
dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955. 
Sejak pemilu pertama di Indonesia menganut 
sistem proporsional di dalam pemilu. Di dalam 
sistem ini, alokasi jumlah kursi di lembaga 
perwakilan didasarkan pada perolehan 

suara masing-masing peserta pemilu secara 
proporsional untuk memilih wakil-wakil rakyat 
yang akan duduk di parlemen artinya bahwa 
setiap daerah yang memiliki jumlah penduduk 
yang populasinya banyak akan memiliki 
jumlah kursi lebih banyak di DPR. Sistem 
pemilu (electoral system) merupakan salah 
satu instrumen kelembagaan penting di dalam 
negara demokrasi untuk mewujudkan tiga 
persyaratan demokrasi.29 Pelaksanaan pemilu 
yang free and fair yang merupakan sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat disyaratkan guna 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh J. Kristiadi 
bahwa fungsi pemilu itu sendiri.30

 
2. Pengaruh Penerapan Pemilu Propor-

sional Daftar Terbuka  

Sejak awal demokrasi mulai dilaksanakanan, 
partisipasi selalu menjadi inti dalam praktiknya. 
Seperti yang pernah terjadi pada masa Yunani 
Kuno, seseorang dianggap sebagai warga negara 
jika telah berpartisipasi dalam memberikan 
putusan dan memiliki jabatan.31 Dalam 
demokrasi perwakilan, lembaga-lembaga dalam 
sistem politik memang diminta bekerja menja-
lankan fungsinya dari pengelolaan aspirasi 
politik rakyat dan lembaga-lembaga tersebut 
melakukan berbagai aktivitas yang secara terus 
menerus mempengaruhi pendapat masyarakat. 
Peran lembaga-lembaga tersebut dalam 

27 J. Kristiadi (ed.), Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil, 1st ed. (Jakarta: Center For Strategic 
And International Studies, 1997), hlm. 3.

28 Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W.Kusumah, Op. Cit., hlm. v-vi
29 Kacung Marijan, Loc Cit.
30 J. Kristiadi (eds), Op. Cit., hlm. 1.
31 Pengakuan tersebut terjadi jika kewarganegaraan bagi para laki-laki dewasa mengandung arti keterlibatannya 

dalam urusan-urusan publik. Lihat dalam Fitra Arsil, ”Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa 
(To Prevent The General Election From Being A Tool of The Authority)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 4, 
(Desember 2012): 571.Ju
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pemerintahan perwakilan memang dibutuhkan 
sebagai mekanisme dan institusi bagi ekspresi 
kehendak kehendak rakyat yang diwakili.32 

Keberadaan partai politik yang memiliki 
tugas menjadi penghubung yang sangat strategis 
antara proses-proses pemerintahan dengan 
warga negara.33 Seperti dikemukakan oleh 
Hans Kelsen bahwa partai politik merupakan 
kendaraan essensial dalam pembentukan 
kehendak politik.34 Namun demikian, partai 
politik hanya merupakan salah satu saja dari 
bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-
ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan 
bebas dalam masyarakat demokratis.35 

Dalam konteks insfrastruktur politik, partai 
politik bekerja di wilayah itu bersama lembaga 
lain seperti kelompok kepentingan (interest 
group), kelompok penekan (pressure group), 
media massa dan tokoh politik.36 Kegiatan 
kampanye yang dilakukan oleh partai politik 
dapat dianggap bagian dari pendidikan politik 
masyarakat, jika proses komunikasi politik yang 
intens selama masa kampanye atau bahkan 
sebelum masa kampanye dimulai dapat berhasil 
menanamkan nilai, norma dan simbol politik 
yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Wujud 
yang paling nyata adalah tingkat partisipasi 
masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya 
dan memberi dukungan kepada partai politik 
atau caleg yang dianggap paling mewakili 
aspirasi masyarat.

Partai politik adalah penyalur dan penam-
pung aspirasi rakyat, partai dapat melakukan 

serangkaian kegiatan yang dapat membentuk 
kader-kader partai yang berkuwalitas. Memang 
dalam sistem demokrasi yang terjadi di 
Indonesia cenderung pragmatis, para caleg 
yang populer dapat terpilih tanpa memper-
timbangkan kapasitas kemampuan para 
caleg yang menduduki jabatan di parlemen. 
Kosekuensi dari prinsip pemilu proporsional 
daftar terbuka memungkinkan setiap calon 
akan berlomba untuk meraih simpati dari warga 
masyarkat. Persoalannya adalah banyaknya 
caleg yang sebatas populer tanpa memiliki 
kemampuan di bidang legislasi menduduki 
kursi parlemen. Selain itu, biaya politik menjadi 
semakin mahal karena setiap calon berlomba 
untuk memperoleh suara dari masyarakat.

Dalam sistem pemilu proporsional daftar 
terbuka, selain memiliki banyak kelebihan 
namun juga mempunyai kelemahan. Persaingan 
untuk memperebutkan kursi di perlemen 
sangat kompetitif, hal ini dikarenakan sistem 
perhitungan suara terbanyak yang digunakan. 
Persoalan yang akan timbul tentunya melahirkan 
persaingan antar calon peserta pemilu, bukan 
hanya para calon yang berbeda partai politik, 
tetapi juga para calon yang tergabung dalam satu 
partai politik yang sama untuk memperebutkan 
suara terbanyak. Calon mempunyai peluang 
yang sama untuk memenangkan kursi di 
parlemen.

Pemilih pada sistem pemilu ini mempunyai 
peran yang cukup kuat untuk dapat menen-
tukan seseorang caleg, sehingga para caleg 

32 Muchamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam 
Pergulatan Republik (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 43.

33 Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah 
Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 52.

34 Lihat Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1961), hlm. 294.
35 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan…. Op.Cit., hlm. 53.
36 Lihat Fitra, Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa…, Op. Cit., hlm. 575.Ju
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akan berlomba-lomba untuk memperoleh 
dukungan dari masyarakat. Penerapan sistem 
proporsional terbuka tersebut pada akhirnya 
akan menimbulkan persaingan antar sesama 
calon anggota legislatif baik itu sesama 
partai atau berbeda partai politik. Sehingga 
seringkali pendekatan finasial dilakukan untuk 
mempermudah proses pemenangan. 

Tidak hanya untuk pemilu tahun 2009, 
pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah terjadi 
pendekatan-pendekatan finansial yang 
dilakukan oleh caleg, hal ini mengakibatkan 
biaya politik yang menjadi mahal, karena 
untuk mendapat kursi di parlemen, para caleg 
harus mengeluarkan biaya yang besar untuk 
kampanye kepada masyarakat. Jika melihat 
dari daftar dana kampanye yang dipublikasikan 
di situs resmi Komisi Pemilihan Umum, akan 
terlihat besarnya dana yang dikeluarkan oleh 
setiap partai untuk pembiayaan kampanye.37

Pengaruh yang akan timbul dengan 
penerapan sistem proporsional daftar terbuka 
ini selain akan mengakibatkan biaya kampanye 
yang tinggi, juga akan melahirkan pemilih 
yang pragmatis. Para pemilih akan cenderung 
memilih para calon yang kuat secara finansial. 
Selain melahirkan pemilih yang pragmatis, juga 
berakibat pada kinerja calon anggota legislatif 
yang terpilih yang tidak optimal. Mengingat pada 
saat caleg tersebut mengeluarkan banyak dana 
untuk kampanye, maka mereka akan cenderung 
berpikir agar dana yang telah mereka keluarkan 
dapat kembali. Data tersebut dapat dilihat dari 
data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas 

Korupsi yang telah merilis bahwa sebagian 
besar koruptor berasal dari anggota legislatif 
baik tingkat nasional maupun di daerah.38

 
3. Problem Sistem Pemilu Proporsional 

Daftar Terbuka

 Sistem daftar terbuka sendiri pada dasarnya 
merupakan hasil sebuah kompromi. Dalam 
pembahasan RUU mengenai Pemilu pada tahun 
2002, PDIP, Golkar, dan PPP menolak usulan 
sistem daftar terbuka. Alasannya, penentuan 
caleg merupakan hak partai peserta pemilu. 
Memang, diberlakukannya sistem daftar 
terbuka, akan merugikan otoritas partai di dalam 
menyeleksi caleg mana saja yang didapandang 
lebih tepat untuk duduk di parlemen. Tetapi, tiga 
partai itu pada akhirnya menyetujui perubahan. 
Hanya saja, perubahannya tidak terbuka secara 
bebas, melainkan setengah terbuka.39

Mengingat sistem pemilu pada tahun 2004, 
tidak sepenuhnya mempergunakan sistem 
pemilu proporsional terbuka, perubahan-
perubahan desain kelembagaan seperti itu pada 
kenyataannya tidak membawa perubahan yang 
berarti. Terdapat beberapa penyebab; Pertama, 
pada kenyataannya para pemilih tetap lebih suka 
memilih calon yang terdapat di dalam daftar 
pemilih. Kecenderungan seperti ini memang 
wajar saja terjadi mengingat memilih tanda 
gambar saja itu lebih mudah jika dibandingkan 
dengan menggabungkan antara memilih tanda 
gambar dan daftar calon. Selain itu, dalam 
kampanye, para pengurus partai banyak yang 
menyerukan agar para pendukungnya cukup 

37 http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8522&Itemid=499, (diakses 19 Maret 
2014).

38 http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun, (diakses 19 Maret 
2014).

39 Lihat Kacung Marijan, Op.Cit., hlm. 96.Ju
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memilih tanda gambar saja. Seruan demikian 
dilakukan agar para pilihan itu tidak salah. Di 
dalam aturan disebutkan, pemilih tanda gambar 
saja itu sah, sedangkan jika hanya memilih daftar 
calon itu tidak sah jika mengacu pada ketentuan 
sistem pemilu pada tahun 2004 yang didasarkan 
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. 
Kedua, sebagian besar calon yang dipilih tidak 
mampu memenuhi BPP. Dari keseluruhan calon 
di seluruh Indonesia, hanya ada dua calon yang 
dipilih memenuhi BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid 
dari DP II Jakarta, dan Saleh Jasit dari DP Riau 
pada pemilu tahun 2004.40

Di samping itu, apabila dilihat dari tingkat 
keterwakilan (representativeness) masih 
mengandung masalah. Permasalahan ini 
khususnya berkaitan dengan perbandingan 
jumlah suara dengan jumlah alokasi kursi di 
DPR/D kepada partai-partai. Pada Pemilu 2004, 
misalnya dari 550 anggota DPR, yang murni 
terpilih berdasarkan BPP hanya 216 orang. 
Mereka terdiri dari Golkar 88, PDI-P 63, PKB 29, 
PKS 13, PD 9, PPP 8, PAN 5, dan PBB 1. Ketika 
sisa perolehan suara dihitung, masing-masing 
partai mendapat tambahan: Golkar 39, PDI-P 
46, PKB 23, PKS 32, PD 47, PPP 50, PAN 48, dan 
PBB 10.41

Di sisi lain, nilai  BPP antara DP yang satu 
dengan DP yang lain memiliki perbedaan. Paling 
tidak, hal ini terkait dengan dua hal. Pertama, 
terdapat upaya untuk mengakomodasi gagasan 
adanya keterwakilan yang berimbang antara 
Jawa dan luar Jawa. Kedua, secara kelembagaan 
terdapat keputusan bahwa satu DP minimal 
memiliki 3 kursi. Implikasi dari kebijakan 

demikian adalah terdapatnya DP-DP yang BPP-
nya berada di bawah rata-rata BPP nasional. 
Tetapi, ada juga yang berada di atas rata-rata 
BPP nasional. Secara nasional, pada pemilu 
2004, BPP-nya adalah 206.346 orang. Sebagian 
besar DP yang memiliki BPP di bawah nilai 
nasional adalah di luar Jawa, seperti Papua = 
95.619, Irian Jaya Barat = 97.477, Kalimantan 
Selatan = 141. 546, Maluku Utara = 137.994, 
dan Gorontalo 159.877. Sementara itu, di Jawa, 
rata-rata di atas BPP nasional. Contohnya, Jatim 
IX = 241.192, Jatim VII = 253.658, Jateng VI = 
250.320, Jateng VIII = 259.685, dan Jabar I = 
258.585.42

Sistem pemilu yang digunakan pada 
pemilu tahun 2014 tidak berbeda dari sistem 
pemilu tahun 2009, maupun pemulu 2004, 
tetapi persoalan yang muncul dengan tetap 
mempertahankan sistem proporsional daftar 
terbuka untuk pemilihan anggota DPR/DPRD 
berdampak pada besarnya biaya pemilu 
dari masing-masing caleg. Beberapa media 
memberitakan untuk menduduki kursi parlemen 
seorang calon anggota DPR harus mengeluarkan 
biaya ratusan juta bahkan milyar.  

E. Penutup

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang 
mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 214 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan 
DPRD, yakni mengubah sistem Pemilu legislatif 
dari sistem proporsional tertutup menjadi 
proporsional sistem terbuka. Sistem pemilu 

40 Ibid.
41 Ibid., hlm. 96.
42 Ibid.Ju
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proporsional daftar terbuka, memang memiliki 
banyak kelebihan tetapi juga mempunyai 
kelemahan. Pengaruh yang akan timbul dengan 
penerapan sistem proporsional daftar terbuka 
ini selain akan mengakibatkan biaya kampanye 
yang tinggi, juga akan melahirkan pemilih 
yang pragmatis. Para pemilih akan cenderung 
memilih para calon yang kuat secara finansial. 
Sebagian besar calon yang dipilih tidak mampu 
memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih yang 
pada akhirnya partai yang berwenang untuk 
menentukan siapa calon yang akan duduk di 
parlemen. 
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Abstrak
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan demokrasi. 
Namun, dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan 
gubernur secara langsung. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengusulkan sistem pemilihan gubernur 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah 
(RUU Pilkada). Usulan perubahan sistem tersebut merupakan topik yang sangat serius, karena berpotensi mengingkari 
kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat 
disimpulkan bahwa, pertama, pemilihan secara langsung merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memaknai 
frasa ”dipilih secara demokratis” sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua, sejarah pemilihan kepala 
daerah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah 
mulai sejak masa kolonial hingga reformasi. Ketiga, sistem pemilihan gubernur secara perwakilan oleh DPRD merupakan 
kemunduran bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari sejarah sistem pemilihan kepala 
daerah. Setelah itu, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakannya tentang sistem pemilihan kepala daerah 
oleh DPRD yang tertuang dalam RUU Pilkada.
Kata Kunci: Perubahan, Sistem Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi

Abstract
Local government election directly is a mechanism of democracy implementation. However, it doesn’t work as expectation 
while disappointing parties urge to not use governor election system directly anymore. That’s the basis for the Government 
to propose Governor election system by House of representatives through Draft Law About the local government elections. 
The proposal to change the system of the local government elections is a very serious topic, because it has to deny the 
sovereignty of the people in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution potentially. Using normative legal research 
method approach, it could be concluded that, first, government election directly is the most effective way to interpretate  
the phrase ”democratically elected” as mentioned in article 18 verse (4) of the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. 
Second, the history of local government elections marked by the enactment of various regulations on Local Government 
since the colonial era to the reform. Third, the Governor election system by House of representatives is a setback for 
democracy. Therefore, the Government needs to learn from the history of local government election. After all, the 
government expected to review its policy about local government election system by House of representatives in draft Law 
About the local government elections.
Keywords: Change, Local Government Election System, Democracy
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A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan 
bagian yang sangat penting dari transformasi 
politik menuju konsolidasi demokrasi lokal 
yang berujung pada kemampuan membentuk 
pemerintahan daerah yang representatif, efektif, 
dan pro-publik. Oleh karena itu, berkualitas 
atau tidaknya suatu pilkada sangat bergantung 
pada kerangka hukum seperti apakah yang akan 
dibentuk. Banyak persoalan dan problematika 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang lahir 
karena kerangka hukum pemilu yang dibuat tidak 
lebih dari sekedar produk politik transaksional 
dalam rangka mengamankan kepentingan 
masing-masing pihak.1 Selain itu, parameter 
domokratis atau tidaknya penyelenggaraan 
pilkada salah satunya ditentukan oleh sistem 
pilkada yang demokratis pula, sehingga menjadi 
harapan agar produk hukum tentang pilkada 
dapat menghasilkan sebuah sistem pilkada yang 
demokratis.

Pengaturan terhadap pemilihan kepala 
daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945) yang menentukan bahwa, ”Gubernur, 
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 
dan kota dipilih secara demokratis”. Konstitusi 
secara tegas tidak mengharuskan kepala daerah 
dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan 
hanya dipilih secara demokratis. Rumusan 
”dipilih secara demokratis” dapat bermakna 
dua, yaitu pertama, bisa dipilih secara langsung 
oleh rakyat dan kedua, bisa dipilih oleh DPRD 
sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pasca reformasi, telah terbit 2 (dua) undang-
undang tentang pemerintahan daerah yang 
di dalamnya terdapat pengaturan mengenai 
pemilihan kepala daerah, yakni Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 
Daerah yang mengatur sistem pemilihan kepala 
daerah oleh DPRD, yang kemudian diganti oleh 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah yang menentukan sistem 
pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 
rakyat dan masih berlaku hingga sekarang. 

Sejak implementasi sistem pemilihan kepala 
daerah secara langsung yang dimulai pada 
tahun 2005, sekarang demokrasi di tingkat lokal 
mengalami dinamika yang cukup signifikan. 
Sepanjang periode tersebut masyarakat di 
tingkat lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, 
kota, dan bahkan di tingkat desa, sibuk memilih 
pemimpin mereka melalui pemilihan umum. 
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung 
telah menyita perhatian publik, partai politik, 
dan para kontestan dengan menyedot triliunan 
rupiah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah).2

Namun, setelah sekian lama implementasi 
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
yang dimulai dari tahun 2005 hingga sekarang 
banyak masyarakat Indonesia mempertanyakan, 
apakah sistem pemilihan kepala daerah 
khususnya pemilihan Gubernur secara langsung 
oleh rakyat masih sesuai dengan tujuan 
demokrasi itu sendiri? Hal itulah yang menjadi 
dasar bagi Pemerintah mengusulkan Rancangan 
Undang-undang Pemillihan Kepala Daerah (RUU 
Pilkada) untuk mengubah sistem pemilihan 

1 Pengantar Redaksi, ”RUU Pilkada: Rekayasa Setengah Hati”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem,  Edisi 4 
November (2012): V.

2 R. Siti Zuhro, ”Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan dan Prospeknya”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 
Perludem, Edisi 4 November (2012): 30.Ju
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Gubernur secara langsung oleh rakyat menjadi 
pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi. Usulan 
perubahan sistem pemilihan Gubernur tersebut 
merupakan topik yang sangat serius, karena 
mengingat berpotensi mengingkari kedaulatan 
rakyat yang dijamin dalam UUD 1945.

Diskursus tentang perubahan sistem 
pemilihan kepala daerah melalui RUU Pilkada 
menjadi aktual didiskusikan dikalangan 
masyarakat, sehingga persoalan tersebut 
menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum 
ketatanegaraan untuk menentukan sistem 
pemilihan kepala daerah yang demokratis di 
Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa 
perlu untuk membahas tema perubahan sistem 
pemilihan kepala daerah dalam dinamika 
pelaksanaan demokrasi.

B. Permasalahan

Mengacu dari latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana penafsiran tekstual konstitusi 

terhadap sistem pemilihan kepala daerah? 
2. Bagaimana sejarah sistem pemilihan 

kepala daerah yang pernah dilaksanakan di 
Indonesia?

3. Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah 
berdasarkan RUU Pilkada?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi 
masalah sebagaimana telah diuraikan, maka 
penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
yuridis normatif (normatif legal research), 

yaitu penelitian yang ditujukan untuk meneliti 
asas-asas hukum, sistematika hukum, 
penelitian terhadap singkronisasi vertikal 
dan horizontal, perbandingan hukum, dan 
sejarah hukum.3 Penelitian yuridis normatif ini 
menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, 
karena menggunakan bahan sekunder sebagai 
sumber utama, seperti peraturan perundang-
undangan, buku-buku, karya ilmiah dan hasil-
hasil penelitian yang berkaitan dengan objek 
penelitian.

Menurut Morris L. Cohen, dalam penelitian 
hukum terdapat beberapa pendekatan yang 
digunakan, yaitu statute approach, conceptual 
approach, analitycal approach, comparative 
approach, historical approach, philosophical 
a approach, dan case approach.4 Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pertama, pendekatan historis (historical 
approach) yang bertujuan untuk mencari latar 
belakang sejarah pengaturan dan praktek 
sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. 
Kedua, pendekatan kompataratif/perbandingan 
(comparative approach), yaitu membandingkan 
pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 
rakyat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan pemilihan Gubernur oleh DPRD yang diatur 
dalam RUU Pilkada. Ketiga, pendekatan sistem 
(systematical approach), yaitu pendekatan 
yang menekankan pada sistem ketatanegaraan 
dan sistem pemilu yang diterapkan. Keempat, 
pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach), yaitu bertujuan untuk 
menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali, 2009), 
hlm. 14.

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.Ju
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undangan yang mengatur tentang pemilihan 
kepala daerah.

D. Pembahasan

1.  Penafsiran Tekstual Konstitusi Terha-
dap Sistem Pemilihan Kepala

Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan, ”Negara Indonesia ialah negara 
kesatuan yang berbentuk republik”. Negara 
kesatuan adalah konsepsi tentang bentuk 
negara, dan republik adalah konsepsi mengenai 
bentuk pemerintahan yang dipilih dalam 
kerangka UUD 1945.5 Istilah negara kesatuan 
(unitary state, eenheidstaat) sebenarnya telah 
di cantumkan dalam penjelasan umum UUD 
1945, yaitu sebagai berikut:

”Dalam pembukaan ini diterima aliran 
pengertian negara persatuan... Istilah negara 
persatuan ini tidak menunjukkan bentuk 
negara, melainkan cita-cita hukum dan 
cita-cita moral. Artinya ialah negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa 
seluruhnya. Bentuk negara yang paling cocok 
untuk mewujudkan cita-cita hukum dan cita-
cita moral negara persatuan itu ialah negara 
kesatuan. Dalam negara kesatuan tidak ada 
negara dalam negara, negara dibagi dalam 
daerah-daerah, tidak terdiri dari negara-
negara bagian”.6

Dalam rangka implementasi dari negara 
kesatuan yang telah dipilih oleh Indonesia, 
kemudian keberadaan daerah diatur dalam 
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang.” Selain itu, UUD 1945 
juga mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 
istimewa serta kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18 ayat 
(1) UUD 1945 tersebut jelas mengatur otonomi 
terletak pada tingkat provinsi dan kabupaten/
kota. Merujuk pada pendapatnya AF Leemans,7 

model yang diterapkan pada Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah, untuk provinsi menggunakan 
”fused model” yang menempatkan Gubernur 
sebagai Kepala daerah dan juga sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat di daerah. Sementara untuk 
Kabupaten/Kota, munggunakan ”split model” 
yang menempatkan Bupati/Wali Kota hanya 
berkedudukan sebagai Kepala Daerah.

Sementara dalam hal pengisian jabatan 
kepala daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
menentukan bahwa, ”Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”. Konstitusi secara 

5 Jimly Asshiddiqie, ”Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945”, (Makalah 
disampaikan dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 
Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 12.

6 Tedjo Sumarto, Bentuk Negara dan Implementasinya Menurut UUD 1945, dalam Ni’matul Huda, Hukum 
Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2010), hlm. 42.

7 Pola pertalian dalam pemerintahan daerah AF Leemans menyebutkan adanya tiga pola: (1) dual hierarchy model; 
(2) fused/ single hierarchy model; dan (3) split model seperti ditulis Leemans: Various basic patterns of relationship 
exist between central government field administration and representative local government institutions. Lihat 
Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).Ju
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tegas tidak mengharuskan kepala daerah dipilih 
secara langsung oleh rakyat atau mengharuskan 
dipilih melalui DPRD, melainkan hanya dipilih 
secara demokratis. Rumusan ”dipilih secara 
demokratis” lahir dari perdebatan panjang 
di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 
2000, yaitu antara pendapat yang menghendaki 
kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat 
lain yang menghendaki dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Namun makna ”demokratis” dapat 
berkonotasi dua yaitu pertama, bisa dipilih 
secara langsung oleh rakyat dan kedua, bisa 
dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan 
rakyat.

Pada saat pembahasan di Panitia Ad Hoc 
I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan 
perubahan UUD 1945 pada Tahun 2000, Partai 
Persatuan Pembangunan telah mengusulkan 
Pilkada secara langsung, namun hal tersebut 
tidaklah menjadi keputusan MPR dalam 
perubahan kedua UUD 1945, yang terbukti 
bahwa rumusan yang dipilih adalah ”dipilih 
secara demokratis”, yang maksudnya adalah 
memberi kewenangan kepada pembuat 
undang-undang untuk mempertimbangkan 
cara yang tepat dalam Pilkada. Pemilihan  
secara langsung telah ditetapkan untuk memilih 
Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan 
bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-
satunya cara untuk memaknai frasa ”dipilih 
secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 
18 ayat (4) UUD 1945. Sekiranya hal tersebut 
menjadi maksud (intent) yang terkandung dalam 
perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, 
tidaklah terdapat hambatan apapun untuk 

mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi 
”dipilih secara langsung” pada saat dilakukan 
perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001, 
dan tiada satu bukti pun yang membuktikan 
bahwa pengubah UUD 1945 telah alpa tidak 
melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 
1945 pada perubahan ke-3 tahun 2001.8 Oleh 
karena itu, rumusan ”dipilih secara demokratis” 
dalam Pasal 18 ayat (4) dibedakan dari rumusan 
lain yang berlaku untuk pemilihan Presiden, 
yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat.

Jika mencermati rumusan Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945, maka sebenarnya konstitusi 
memberikan ruang terbuka kepada pembentuk 
undang-undang untuk mengatur bagaimana 
sistem pemilihan kepala daerah, yang pasti 
harus dilakukan secara demokratis yaitu 
dapat dilakukan melalui pemilihan langsung 
oleh rakyat ataupun pemilihan melalui DPRD. 
Namun demikian, secara umum dikatakan 
bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung 
oleh rakyat itu lebih demokratis. Karena 
Pemilu yang demokratis tidak semata mata 
menentukan siapa yang akan duduk dilembaga 
pemerintahan, melainkan pemilihan umum 
yang dapat merepresentasikan kedaulatan 
rakyat. 

2. Sejarah Sistem Pemilihan Kepala 
Daerah

Sejarah pengaturan sistem pemilihan 
kepala daerah sebenarnya telah ada sejak 
masa kolonial Belanda yang dituangkan dalam 
Decentralisatie Wet 1930, pada masa itu sistem 
pemilihan kepala daerah yang digunakan adalah 
pengangkatan oleh pemerintah. Jadi jabatan 

8 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945.Ju
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Gubernur, Residen dan Asisten Residen dijabat 
oleh bangsa Belanda, sedangkan jabatan 
lainnya oleh bangsa Indonesia menggunakan 
kompensasi upeti. Meneruskan sistem yang 
telah diwariskan oleh Belanda, pada tanggal 
23 November 1945 Pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang 
Peraturan Kedudukan Komite Nasional 
Daerah  yang  merupakan Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah yang pertama setelah 
kemerdekaan yang didasarkan pada pasal 18 
UUD 1945. Sistem pemilihan kepala daerah yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1945, yaitu dilakukan dengan cara Pemerintah 
Pusat menunjuk langsung Kepala Daerah.

Namun, seiring dengan perkembangan, 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 dianggap 
sudah tidak sesuai lagi dengan semangat 
kebebasan setelah kemerdekaan. Sehingga pada 
tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintahan di Daerah, yang didalamnya 
mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang 
masih sama dengan sebelumnya yaitu dengan 
cara pemerintah pusat menunjuk kepala daerah, 
dengan rincian untuk calon Gubernur diajukan 
oleh DPRD kemudian diangkat oleh Presiden, 
sementara untuk calon Bupati/Walikota 
diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh 
Mendagri.

Sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dianggap 
sudah tidak sesuai lagi, sehingga direvisi dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, perubahan 
tersebut merupakan aspirasi dari partai politik 
di Parlemen yang menuntut adanya pemerintah 
daerah yang lebih demokratis. Sistem pemilihan 
kepala daerah yang dterapkan yaitu dengan 
cara pemilihan langsung. Namun, sayangnya 

sistem pemilihan langsung yang berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tersebut 
belum sempat di laksanakan, karena keadaan 
yang telah menimbulkan keresahan di kalangan 
Pamong Praja yang bertugas melaksanakan 
urusan-urusan pemerintah pusat di daerah.

Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak 
lanjut dari Dekrit Presiden, pada tanggal 16 
November 1959 Pemerintah mengeluarkan 
Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 
Tentang Pengangkatan Kepala Daerah untuk 
mengatur Pemerintahan Daerah agar sejalan 
dengan UUD 1945. Dalam Penetapan Presiden 
Nomor 6 Tahun 1959 tersebut sistem pemilihan 
kepala daerah yaitu Kepala Daerah diusulkan 
oleh DPRD, tapi diangkat oleh Presiden untuk 
Daerah Tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri 
untuk Kepala Daerah Tingkat II. Seolah masih 
belum juga menemukan pengaturan yang tepat 
tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pada 
pertengahan dekade tahun 1960 telah timbul 
tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi 
sistem Pemerintahan Daerah agar sejalan 
dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan 
Nasakom (kelompok partai Nasionalis, Agama 
dan Komunis). Perubahan tersebut kemudian 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah, tetapi masih menggunakan sistem 
pemilihan kepala daerah yang sama dengan 
sebelumnya, yaitu diangkat oleh Presiden untuk 
Daerah Tingkat I, dan oleh Menteri Dalam 
Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II.

Kemudian pada masa Orde Baru, sebagai 
tindak lanjut dari peristiwa G 30 S PKI yang 
kemudian diikuti dengan lahirnya masa Orde 
Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-
Undang tersebut mengatur sistem pemilihan Ju
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kepala daerah dengan cara pencalonan oleh 
Fraksi di DPRD yg memenuhi syarat, kemudian 
menominasikan calon kepala daerah tersebut 
kepada Presiden dan kemudian diputuskan dan 
diangkat oleh Presiden. 

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi 
pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi 
daerah (otoda) dan desentralisasi muncul 
melalui sidang MPR tahun 1998 yang dituangkan 
dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/98 
tentang ”Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam 
Kerangka Mempertahankan dan Memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian, 
secara eksplisit, Pasal 7 Ketetapan MPR 
Nomor XV/MPR/1998 memerintahkan untuk 
pelaksanaan pembaruan dalam pelaksanaan 
pemerintahan daerah dengan Undang-undang. 
Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, 
pemerintah mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Kekuasaan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-
Undang tersebut dianggap sebagai cetak biru 
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 
Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa kedua 
Undang-Undang tersebut dipersiapkan dalam 
waktu yang sangat singkat dan tampaknya tidak 
mengacu pada grand design yg seharusnya 
menyatakan bagaimana arah otonomi daerah 
itu sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur terkait 
dengan sistem pemilihan kepala daerah yang 
menyatakan, bahwa pemilihan atau pengisian 
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Gubernur, Bupati, dan Walikota) dilakukan oleh 
DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. 

Namun, ternyata sistem pemilihan tersebut 
menutup akses orang-orang terbaik di daerah 
untuk menjadi pemimpin dan justru melahirkan 
rezim korup di daerah.

 Oleh karena itu, pada tahun 2004 dilakukan-
nya revisi melalui disahkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang memberi kewenangan lebih 
luas kepada daerah untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Namun setelah sekian lama 
implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai 
dari tahun 2004 hingga sekarang, masyarakat 
menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah juga masih 
menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan 
yang menyebabkan kerancuan dalam sistem 
pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan 
otonomi di bawah Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
salah satunya menghadirkan politik dinasti dan 
politik transaksi sehingga berakibat maraknya 
praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang 
menghasilkan ”raja-raja kecil” di daerah. 
Selain itu, berbagai masalah terkait dengan 
pemerintahan daerah juga banyak terjadi 
mulai dari pembentukan daerah otonom baru 
yang berkembang pesat, permasalahan terkait 
dengan pemilihan kepada daerah, sampai 
permasalahan terkait dengan desa.

Salah satu persoalan akibat implementasi 
dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait 
dengan pemilihan kepala daerah, khususnya 
pemilihan Gubernur secara langsung oleh 
rakyat. Sehingga usulan untuk perubahan 
sistem pemilihan kepala daerah khususnya 
pemilihan gubernur mulai bergulir sejalan Ju
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dengan banyaknya ketidakpuasan berbagai 
pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem 
pemilihan gubernur secara langsung oleh 
rakyat. RUU Pilkada yang merupakan bagian 
dari revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di 
dalamnya mengatur pemilihan gubernur secara 
langsung. Saat ini, RUU Pilkada sedang dalam 
proses pembahasan oleh DPR sebagai bagian 
dari program legislasi nasional. 

Dinamika perkembangan pemerintahan da-
erah tersebut tidak terlepas dari sejarah sistem 
pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan 
sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia 
ditandai dengan telah diberlakukannya berbagai 
peraturan perundang-undangan terkait dengan 
Pemeritahan Daerah. Dalam konteks sejarah 
pemilihan kepala daerah, beberapa sistem 
pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan, 
lebih lanjut akan dijelaskan dalam tabel berikut 
ini.

Tabel 1. Sejarah Sistem Pemilihan Kepala Daerah

No. Masa Dasar Hukum Sistem Keterangan

1. Kolonial Decentralisatie Wet 1930 Pengangkatan Gubernur, Residen dan Asisten Residen 
dijabat oleh Orang Belanda. Sedangkan 
jabatan lainnya oleh Bangsa Indonesia 
dgn kompensasi upeti 

2. Kemerdekaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1945 tentang Peraturan 
Kedudukan Komite Nasional 
Daerah 

Pengangkatan Kepala Daerah merangkap sebagai 
Badan Perwakilan Daerah 

Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintahan di Daerah

Pengangkatan 1. Calon Gubernur diajukan oleh 
DPRD kemudian diangkat oleh 
Presiden;

2. Calon Bupati/Walikota diajukan 
oleh DPRD kemudian diangkat 
oleh Mendagri.

Undang-Undang Nomor Tahun 
1957 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah

Pemilihan langsung Belum sempat di laksanakan 

Penetapan Presiden Nomor 
6 Tahun 1959 tentang 
Pengangkatan Kepala Daerah

Pengangkatan Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/
Mendagri 

Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1965 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah 

Pengangkatan Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/
Mendagri 

3. Orde Baru Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah 

Pengangkatan Pencalonan oleh Fraksi yg memenuhi 
syarat Kepala Daerah diangkat oleh 
Presiden.

4. Reformasi Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999  Tentang 
Pemerintah Daerah

Perwakilan 
(Pemilihan oleh 
DPRD)

Pencalonan oleh fraksi yang memenuhi 
syarat 

Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah

Pemilihan langsung Pencalonan oleh Parpol parlemen/non 
parlemen dan perseorangan 

Sumber: Ida Budhiati, ”Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal”, KPU Jawa Tengah, idabudhiati.files.
wordpress.com, (diakses pada 15 Maret 2014).Ju
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Berdasarkan tabel di atas, beberapa sistem 
pemilihan kepala daerah mulai dari masa 
kolonial hingga reformasi pernah diterapkan di 
Indonesia, pengalaman itu cukup memberikan 
pelajaran bagi Indonesia untuk selanjutnya 
menentukan sistem pemilihan kepala daerah 
yang tepat dan tentunya berdasarkan prinsip-
prinsip demokrasi. Sehingga evaluasi terhadap 
sistem pemilihan kepala daerah yang pernah 
diterapkan di Indonesia menjadi sangat penting, 
setidaknya didasari alasan:9

1. Penggunaan sistem pemilihan kepala daerah 
memiliki pengaruh yang sangat besar 
terhadap proporsionalitas hasil pemilihan;

2. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh 
terhadap jenis pemerintahan yang akan 
terbentuk dalam pemilukada. Penggunaan 
sistem distrik dianggap adapat menjamin 
munculnya pemerintahan yang lebih 
menjamin munculnya pemerintahan yang 
lebih populer dikalangan masyarakat lokal, 
sementara penggunaan sistem proporsional 
hanya akan menghasilkan pemerintahan 
yang tidak dikenal rakyat;

3. Sistem pemilihan kepala daerah langsung 
juga mempengaruhi corak dan karakter 
partai politik; 

4. Sistem pemilihan kepala daerah juga 
berpengaruh terhadap corak kompetisi 
dalam pemilukada;

5. Penggunaan sistem pemilihan kepala 
daerah juga sangat menentukan karakter 
pemerintahan yang dihasilkan;

6. Sistem pemilihan kepala daerah berpengaruh 
juga terhadap akuntabilitas pemerintahan 
yang dibentuknya;

7. Sistem pemilihan kepala daerah juga 
berpengaruh terhadap tingkat kohesi partai-
partai dalam pemilukada;

8. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap 
wujud partisipasi rakyat dalam pemilihan.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah 
Berdasarkan RUU Pilkada

a. Perubahan Sistem Pemilihan Kepala 
Daerah

Adanya perdebatan tentang perubahan 
sistem pemilihan kepala daerah khususnya 
pemilihan gubernur mulai bergulir sejalan 
dengan banyaknya ketidakpuasan berbagai 
pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem 
pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat. 
Usulan terhadap perubahan sistem pemilihan 
gubernur mencuat ketika Pemerintah melalui 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
mengusulkan RUU Pilkada. RUU Pilkada ini 
merupakan bagian dari revisi Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang di dalamnya mengatur pemilihan 
gubernur secara langsung oleh rakyat. Saat ini, 
RUU Pilkada sedang dalam proses pembahasan 
oleh DPR dan menjadi bagian dari program 
legislasi nasional (prolegnas).

Dalam RUU Pilkada tersebut, Pemerintah 
mengajukan usulan perubahan sistem pemilihan 
Gubernur, yaitu merubah sistem pemilihan 
Gubernur secara langsung oleh rakyat menjadi 
sistem pemilihan Gubernur secara perwakilan 
oleh DPRD Provinsi. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 2 RUU Pilkada yang menyatakan, 
”Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi secara 

9 Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (Editor), Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia (The 
Indonesian Power for Democracy (IPD), 2009), hlm. 2-4 dalam Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan 
Indonesia dalam Putusan mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 197.Ju
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demokratis berdasar asas bebas, rahasia, 
jujur, dan adil”. Perubahan sistem pemilihan 
Gubernur tersebut juga berimplikasi 
terhadap penyelenggara pemilihan Gubernur, 
Pasal 5 RUU Pilkada menjelaskan bahwa,  
”Penyelenggara Pemilihan Gubernur adalah: a. 
KPU Provinsi; b. DPRD Provinsi”. KPU Provinsi 
disini bertugas untuk melaksanakan kegiatan 
pengumuman pendaftaran calon Gubernur, 
penelitian persyaratan calon Gubernur, dan 
penetapan calon Gubernur. Sementara DPRD 
Provinsi bertugas untuk melaksanakan kegiatan 
penyampaian visi dan misi, pemungutan dan 
penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan 
dan penyampaian keberatan (Pasal 5 ayat (2) 
dan (3) RUU Pilkada).

Gagasan pemerintah yang mengusulkan 
pemilihan Gubernur oleh DPRD melalui RUU 
Pilkada tersebut setidaknya masih menimbulkan 
pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bagi 
pihak yang pro, sedikitnya ada dua alasan khusus 
untuk yang setuju dengan pemerintah dalam hal 
usulan pemilihan gubernur oleh DPRD. Pertama, 
yaitu untuk meningkatkan efisiensi anggaran 
pemilu yang memiliki biaya yang sangat tinggi 
untuk proses pemilihan Gubernur. 

Bahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi pernah menyatakan10, bahwa setiap 
calon yang ingin menjalankan dalam pemilihan 
gubernur langsung membutuhkan setidaknya 
lebih dari Rp 20 miliar atau sekitar US $ 2 juta. 
Sementara itu, gaji pokok gubernur sebesar Rp 
8,7 juta per bulan, kalau mau menjadi seorang 
Gubernur membutuhkan uang Rp 20 miliar, 
dengan gaji gubernur sebesar Rp 8,7 juta per 
bulan, maka butuh waktu berapa lama untuk 

mengembalikan uang Rp 20 miliar itu? Oleh 
karena itu, munculnya kekhawatiran akan 
terjadinya korupsi akan sangat besar, mengingat 
kandidat berpotensi mencari cara apapun agar 
uang mereka yang dikeluarkan selama proses 
kampanye dapat kembali. Kedua, bahwa 
gubernur hanya memiliki tingkat otoritas yang 
rendah. Rendahnya intensitas hubungan antara 
gubernur dan masyarakat tidaklah menuntut 
akuntabilitas yang tinggi dari gubernur kepada 
masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah 
mencatat, bahwa proses pemilihan langsung 
akan terlalu mahal hanya untuk pemilihan 
gubernur karena otoritas mereka hanya sebagai 
wakil pemerintah pusat di tingkat daerah. 
Kalau kewenangan Gubernur sangat terbatas, 
mengapa harus dipilih dengan biaya yang sangat 
mahal?.

Berbeda juga alasan bagi pihak yang kontra 
terhadap usulan pemilihan gubernur oleh DPRD 
menyatakan, bahwa pemilihan gubernur oleh 
DPRD adalah merupakan suatu kemunduran 
yang luar biasa bagi demokrasi di Indonesia. 
Karena Pemilihan Gubernur oleh DPRD tidak 
mencerminkan kedaulatan rakyat, sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 
Masyarakat luas tidak tahu track record dan 
bagaimana visi dan misi para calon Gubernur 
mereka, artinya DPRD menjadi sebagai 
kekuatan dominan yang akan membajak hak 
konstitusional rakyat untuk berpartisipasi dalam 
pemerintahan.

Sementara untuk sistem pemilihan Bupati/
WaliKota, yaitu tetap mengggunakan sistem 
pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 41 RUU Pilkada yang 

10 Kompas, ”Paradoks Biaya Politik Mahal”, http://cetak.kompas.com/read/2010/07/23/04255481/paradoks.
biaya.politik.mahal, Jum’at, 23 Juli 2010, (diakses pada 27 Januari 2013).Ju
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menyatakan, ”Pemilihan Bupati/Walikota 
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil”.

Kemudian bagaimana untuk sistem 
pemilihan wakil kepala daerah?. Di dalam 
RUU Pilkada hanya mengatur sistem pemilihan 
Gubernur dan Bupati/Walikota, sementara 
untuk mekanisme pemilihan wakil kepala 
daerah (Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/
Walikota) tidak lagi dipilih secara berpasangan 
dengan kepala daerah, tetapi wakil kepala 
daerah diusulkan oleh kepala daerah terpilih 
yang berlatar belakang dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari 
fenomena ”pecah kongsi” yang mengakibatkan 
tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.

Berkaitan dengan eksistensi wakil kepala 
daerah, naskah akademik RUU Pilkada 
menyatakan, apakah jabatan wakil kepala 
daerah masih diperlukan? Kalau iya, apakah 
calon wakil kepala daerah dipilih atau diangkat? 
Dalam pemilihan atau pengangkatan tersebut, 
apakah calon wakil kepala daerah berpasangan 
dengan kepala daerah atau tidak? Jawaban 
terhadap beberapa pertanyaan tersebut 
sebagian telah terjawab dari praktek pemilihan 
atau pengangkatan wakil kepala daerah 
sebagaimana telah diatur dalam sejarah 
pemerintahan daerah di Indonesia. Jawaban 
lain dapat dikemukakan sebagai berikut:11

1. Jabatan wakil kepala daerah tidak 
diisyaratkan dalam UUD. Artinya, keberadaan 
jabatan ini tidak bersifat imperative. Apabila 
akan diadakan, pengaturannya tergantung 
pada UU yang mengaturnya.

2. Undang-undang umumnya mengatur bahwa 
wakil kepala daerah bertanggungjawab 
kepada kepala daerah. Pengaturan 
tanggungjawab tersebut menunjukkan 
kedudukan yang tidak sama antara kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, dan bahkan 
menyiratkan posisi sebagai subordinate.

3. Posisi yang tidak setara dan cenderung 
bersifat subordinate mengingatkan bahwa 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
selayaknya tidak dicalonkan berpasangan. 
Pencalonan yang demikian itu memberikan 
beban moral dan sumberdaya yang besar 
bagi calon wakil kepala daerah untuk 
memenangkan pilkada. Dalam konteks ini, 
pemenangan pilkada merupakan beban 
bersama bagi pasangan calon. Padahal pada 
saat kemenangan diperoleh, dan pasangan 
calon tersebut dilantik, hubungan di antara 
keduanya tidak lagi bersifat kemitaraan 
tetapi sudah menjadi hierarkis.

4. Kalau jabatan wakil kepala daerah diadakan 
dengan tujuan utama untuk membantu 
kepala daerah dapat dengan optimal 
melaksanakan tugasnya, maka perlu diper-
tim bangkan bahwa setiap kepala daerah 
memiliki kepribadian dan gaya kepe mim-
pinan masing-masing. Hubungan kerja 
yang harmonis antara kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sebagian besar akan 
dipengaruhi oleh penilaian kepala daerah 
terhadap motivasi dan gaya kerja wakil kepala 
daerah. Dalam konteks ini, pencalonan wakil 
kepala daerah semestinya bermula dari 
kepala daerah yang membutuhkan wakil 
kepala daerah.

11 Lihat Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).Ju
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5. Pencalonan wakil kepala daerah oleh kepala 
daerah terpilih memunculkan status jabatan 
wakil kepala daerah, dengan dua opsi, 
yakni: administrative career atau political 
appointee. Sebagai administrative career, 
rekrutmen wakil kepala daerah akan berupa 
pengangkatan dan berasal dari kalangan 
pegawai negeri, sedangkan sebagai political 
appointee, rekrutmennya akan berupa 
pemilihan oleh DPRD dan dapat berasal dari 
semua kalangan. Apa pun pilihan alternative 
rekrutmennya, karena wakil kepala daerah 
dicalonkan oleh kepala daerah terpilih, 
maka masa jabatannya sama dengan 
masa jabatan kepala daerah terpilih yang 
mencalonkannya. Pada saat kepala daerah 
berhalangan tetap, maka berakhir juga masa 
jabatan wakil kepala daerah.

6. Hubungan pribadi kepala daerah dengan 
wakil kepala daerah di kebanyakan daerah 
tidak harmonis. Perlu menentukan satu 
dari dua pilihan. Pertama, pencalonan wakil 
kepala daerah dilakukan bersamaan dengan 
pencalonan kepala daerah oleh partai 
politik/gabungan partai politik/kalangan 
masyarakat pendukung. Kedua, calon wakil 
kepala daerah ditentukan oleh calon kepala 
daerah, dan sebaiknya dari parpol yang 
sama.12

Penjelasan tentang eksistensi wakil kepala 
daerah yang terdapat dalam naskah akademik 
RUU pilkada tersebut setidaknya menjelaskan 
bahwa UUD 1945 hanya mengatur keberadaan 

provinsi, kabupaten/kota masing-masing akan 
dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota. 
Rekrutmen Gubernur, Bupati/Walikota yang 
masing-masing dipilih secara demokratis. Akan 
tetapi, UUD 1945 tidak mengatur tentang 
keberadaan Wakil Gubernur, Wakil Bupati/
Wakil Walikota.

b. RUU Pilkada:  Kemunduran Demokrasi 
Lokal

Istilah demokrasi menurut asal kata berarti 
rakyat yang berkuasa atau government by the 
people, (kata yunani demos berarti rakyat, 
kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.13 

Jadi demokrasi merupakan gagasan yang 
mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, 
oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang 
partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai 
kekuasaan dari, oleh dan bersama rakyat. Dan 
oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan 
dan memberi arah serta yang sesungguhnya 
menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.14 

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi maka 
diadakan yang namanya pemilihan umum, 
melalui pemilihan umum pula diharapkan rakyat 
dapat terlibat langsung dalam menentukan 
pemimpinnya baik di pusat maupun di 
daerah. Namun demikian, jika melihat usulan 
pemerintah tentang sistem pemilihan Gubernur 
melalui DPRD yang tertuang pada RUU Pilkada 
bukanlah merupakan sebuah kebijakan 
yang tepat, sehingga dapat mengingkari 
prinsip demokrasi. Hal itu cukup beralasan, 
setidaknya terdapat beberapa faktor yang 

12 Ibid.
13 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 105.
14 Jimly Assidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: 

Konstitusi press, 2005), hlm. 241.Ju
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dapat mementahkan alasan pemerintah untuk 
mengusulkan pemilihan Gubernur melalui 
DPRD, yaitu sebagai berikut:
1. Pemilihan kepala daerah tidak langsung dapat 

mengingkari kedaulatan rakyat yang dijamin 
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, rakyat 
tidak mengetahui bagaimana track record, 
visi dan misi calon, karena mereka tidak 
memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 
langsung dalam menyampaikan aspirasi 
mereka terhadap calon kepala daerah.

2. Pemilihan kepala daerah tidak langsung juga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) 
UUD 1945 yang mengatakan, ”Setiap warga 
negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan”. Karena 
dengan sistem tersebut tidak memungkinkan 
bagi calon independen untuk memiliki 
kesempatan dalam mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah. Sehingga rakyat tidak 
memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan 
kriteria mereka.

3. Sebuah kemunduran bagi demokrasi di 
Indonesia. Karena jika kepala daerah 
dipilih melalui DPRD, maka akan kembali 
kepada masa lalu yang justru berpotensi 
menimbulkan transaksi-transaksi politik 
yang kotor di DPRD. 

4. Apabila muncul alasan bahwa pemilihan 
kepala daerah Oleh DPRD adalah untuk 
menghemat biaya, maka bukan merupakan 
alasan yang tepat, karena sangat tidak 
rasional jika hanya dengan alasan dapat 
menghemat biaya tapi justru berpotensi 
menimbulkan transaksi politik kotor di DPRD 

dan dapat mengurangi hak konstitusional 
warga Negara untuk berpartisipasi dalam 
pemerintahan, yaitu hak konstitusional 
warga  negara untuk memilih dan dipilih 
(rights to vote and rights to be candidate). 
Oleh karena tu, sebenarnya yang harus 
dilakukan adalah memperbaiki sistem yang 
kebal adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Berdasarkan alasan diatas, maka terlalu cepat 
jika pemerintah menilai bahwa sistem pemilihan 
kepala daerah secara langsung telah gagal dan 
tidak efektif. Berdasarkan pengalaman, melalui 
UU No. 32 tahun 2004 dan baru dimulai pada 
tahun 2005 Indonesia menerapkan pemilihan 
kepala daerah secara langsung, terhitung baru 
10 tahun sistem tersebut diterapkan, sehingga 
itu merupakan waktu yang sangat singkat untuk 
menilai gagalnya sebuah sistem. Seharusnya 
pemerintah perlu untuk mengevaluasi jika ada 
kekurangan guna memperbaiki sistem, bukan 
malah merubahnya. 

Membangun negara dengan nilai-nilai 
demokrasi penuh tidak bisa didapat secara 
instan tetapi perlu proses. Orang harus diberi 
kesempatan untuk belajar dari kelemahan 
mereka dalam menjalankan pemilihan langsung 
di masa lalu. Jika Pemerintah dan DPR sepakat 
untuk kembali ke mekanisme lama pemilihan 
gubernur, maka akan menjadi kemunduran 
bagi konsolidasi demokrasi kita. Oleh karena 
itu, pemilihan langsung gubernur di Indonesia 
harus dipertahankan.15

15 Pan Mohamad Faiz, ”Defending The Direct Gubernatorial Election”, http://panmohamadfaiz.com, (diakses pada 
15 Maret 2014).Ju
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E. Penutup

1. Kesimpulan

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa 
kepala daerah dipilih secara demokratis. 
Rumusan ”dipilih secara demokratis” bisa 
berkonotasi dua yaitu bisa dipilih secara langsung 
oleh rakyat dan bisa dipilih oleh DPRD sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, 
konstitusi memberikan ruang terbuka kepada 
pembentuk undang-undang untuk mengatur 
bagaimana sistem pemilihan kepala daerah 
yang demokratis. Namun demikian, pemilihan 
secara langsung merupakan satu-satunya 
cara yang paling efektif untuk memaknai frasa 
”dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 

Dinamika perkembangan pemerintahan 
daerah juga tidak terlepas dari sejarah sistem 
pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan 
sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia 
ditandai dengan telah diberlakukannya 
berbagai peraturan perundang-undangan 
terkait dengan Pemeritahan Daerah. Dalam 
konteks sejarah pemilihan kepala daerah, 
beberapa sistem pemilihan kepala daerah telah 
dilaksanakan, pertama, pada masa kolonial 
kepala daerah diangkat oleh pemerintah. 
Kedua, masa kemerdekaan kepala daerah 
diangkat oleh Presiden/Mendagri. Ketiga, masa 
Orde Baru pemilihan kepala daerah dengan 
cara pencalonan oleh Fraksi di DPRD, kemudian 
diputuskan dan diangkat oleh Presiden. 
Keempat, masa Reformasi telah terbit 2 (dua) 
undang-undang tentang pemerintahan daerah, 
yakni UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur 
sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD, 
yang kemudian diganti oleh UU No. 32 Tahun 
2004 yang menentukan sistem pemilihan kepala 
daerah secara langsung oleh rakyat. 

Saat ini, terdapat usulan perubahan sistem 
pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam 
RUU Pilkada, yaitu yang sebelumnya sistem 
pemilihan Gubernur secara langsung oleh 
rakyat dirubah menjadi sistem pemilihan 
Gubernur secara perwakilan oleh DPRD Provinsi. 
Sementara untuk sistem pemilihan Bupati/
WaliKota, yaitu tetap mengggunakan sistem 
pemilihan langsung oleh rakyat.  Kemudian 
untuk mekanisme pemilihan wakil kepala 
daerah (Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/
Walikota) tidak lagi dipilih secara berpasangan 
dengan kepala daerah, tetapi wakil kepala 
daerah diusulkan oleh kepala daerah terpilih 
yang berlatar belakang dari pegawai negeri 
sipil (PNS). Usulan pemerintah tentang sistem 
pemilihan Gubernur melalui DPRD yang 
tertuang pada RUU Pilkada tersebut bukanlah 
merupakan sebuah kebijakan yang tepat, 
sehingga dapat mengingkari prinsip demokrasi.

2. Saran

Pembentuk undang-undang diharapkan 
dapat meninjau kembali kebijakannya tentang 
sistem pemilihan gubernur oleh DPRD yang 
tertuang dalam RUU Pilkada.  Karena pemilihan 
secara langsung merupakan satu-satunya 
cara yang paling efektif untuk memaknai 
frasa ”dipilih secara demokratis” yang dimuat 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Selain 
itu, Pemerintah perlu juga untuk mengambil 
pelajaran dari sejarah sistem pemilihan 
kepala daerah mulai dari masa kolonial hingga 
reformasi yang pernah diterapkan di Indonesia, 
pengalaman itu cukup memberikan pelajaran 
bagi Indonesia untuk selanjutnya menentukan 
sistem pemilihan kepala daerah yang tepat 
dan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip 
demokrasi. Oleh karena itu, kedepan pembuat 
undang-undang wajib untuk mengevaluasi jika Ju
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ada kekurangan guna memperbaiki sistem, 
bukan malah merubahnya. Seperti diketahui 
bersama, Indonesia baru menerapkan sistem 
pemilihan kepala daerah secara langsung pada 
tahun 2005, terhitung baru 10 tahun sistem 
tersebut diterapkan. Sehingga itu merupakan 
waktu yang sangat singkat untuk menilai 
gagalnya sebuah sistem.
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Abstrak
Pelaksanaan Pemilu dalam perjalanannya bukan tanpa permasalahan, kompleksitas permasalahan sering kali muncul 
pada setiap tahapan Pemilu, salah satu permasalahan yang muncul tetapi sering luput dari pengamatan adalah mengenai 
pengarsipan, oleh karena itu melalui penelitian ini mengangkat peran pengarsipan arsip Pemilu dalam menunjang 
pelaksanaan Pemilu yang demokratis, yang kemudian menginventarisir kelemahan pengarsipan arsip Pemilu saat ini, dan 
menganalisa tolak ukur pengarsipan yang baik bagi Pemilu. Melalui studi kepustakaan penelitian ini memiliki kesimpulan 
bahwa pengarsipan memiliki peran penting dalam menunjang proses Pemilu yang demokratis, karena sebagai salah satu 
bentuk kontrol atas jalannya Pemilu, di samping itu dokumen yang telah diarsipkan dapat menjadi alat bukti yang sah dan 
otentik. Oleh sebab itu manajemen arsip yang baik dan pengintegrasian dengan teknologi informasi secara nasional dan 
terpadu ke dalam arsip elektronis yang komprehensif akan meningkatkan keamanan dan kemudahan pengaksesan data 
Pemilu secara cepat, otentik dan akurat oleh masyarakat.
Kata Kunci: Arsip, Pemilu, Demokratis 

Abstract
Progress of election as long as its journey not without causing many problems. Problems complexity comes in any grade of 
election, one of problems comes to surface but often unseen from our vision is archives, This research want to lift up the role 
of archives in election records in order to support democratically election then to classify weaknesses of election archives 
nowadays and to analyze the indicator of good archives for the election. Through library research this research described 
that archives have important role in order to support democratically election, as its function as control mechanism to the 
election, besides all the documents can be authentic and original prove if there any disputes in election. Since regularly 
archives management with integration to information technology national widely and integrated to comprehensive 
electronically archives will increase secure and easy to access of election documents fast, authentic and accurate by society.
Keywords: Archives, Election, Democracy 
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A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan 
negara demokrasi, hal ini tercermin dengan 
peletakan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan 
tertinggi yang direpresentasikan melalui 
penempatan wakil-wakil rakyat (house of 
representative). Melalui mekanisme pemilihan 
umum (Pemilu) itu lah yang akan menetapkan 
para wakil-wakil rakyat pada kursi perwakilan, 
oleh sebab itu pelaksanaan Pemilu menjadi 
penting dan sakral dalam mewujudkan nilai-
nilai demokrasi bagi suatu Negara, karena 
setiap warga negara telah mempercayakan 
aspirasinya kepada para wakilnya dan warga 
negara memiliki tanggung jawab, kedaulatan, 
dan hak untuk menentukan pemimpin secara 
demokratis. 

Sebuah negara bisa disebut demokratis jika 
didalamnya terdapat mekanisme pemilihan 
umum yang dilaksanakan secara berkala 
atau periodik untuk melakukan sirkulasi elit. 
Sedangkan menurut Rizkiansyah Pemilihan 
umum adalah salah satu pranata yang paling 
representatif atas berjalannya demokrasi, tidak 
pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan Umum.1

Melalui undang-undang Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  telah 
dibentuk sistem informasi data Pemilih yang 

berisi data Pemilih secara nasional yang wajib 
dipelihara dan dimutakhirkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat 
digunakan dalam Pemilu selanjutnya hal ini 
sebagaimana tercantum dalam penjelasan 
undang-undang tersebut sehingga bagi warga 
negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai 
pemilih diatur dengan jaminan hak memilih 
dengan menggunakan bukti kartu tanda 
penduduk atau paspor. 

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia 
berlandaskan asas: mandiri, jujur, adil, kepastian 
hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, 
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 
efisiensi, dan efektivitas,2 maka pemerintah 
membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dimana KPU bersifat nasional tetap dan mandiri 
(Pasal 22E ayat 5 UUD 1945).3 

Semangat KPU sebagai lembaga negara 
yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara 
pemilu yaitu: melayani hak konstitusional warga 
negara baik sebagai pemilih maupun peserta 
pemilu, mencapai sinergitas KPU dan Bawaslu 
dalam kerangka check and balances untuk 
meyelesaikan masalah yang muncul disetiap 
tahapan. 

Tugas dan kewenangan KPU sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 
adalah:4 

1 Rizkiansyah, Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi (Bandung: Idea Publishing, 2007), hlm. 3.
2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2007 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3 Sifat nasional mencerminkan bahwa KPU memiliki wilayah kerja dan tanggung jawab mencakup seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas 
secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

4 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden 
Nomor	16	Tahun	1999	tentang	Pembentukan	Komisi	Pemilihan	Umum	dan	Penetapan	Organisasi	dan	Tata	Kerja	
Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.Ju
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1. Merencanakan dan mempersiapkan 
pelaksanaan Pemilihan Umum;

2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-
partai Politik yang berhak sebagai peserta 
Pemilihan Umum;

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia 
yang selanjutnya disebut PPI dan 
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan 
Umum mulai dari tingkat pusat sampai di 
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disebut TPS;

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, 
DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah 
pemilihan;

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan 
Umum di semua daerah pemilihan untuk 
DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistematiskan 
bahan-bahan serta data hasil Pemilihan 
Umum;

7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan 
Umum;

8. Tugas dan kewenangan lainnya yang 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 
(Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1999 tersebut ditambahkan 
juga, bahwa selain tugas dan kewenangan 
KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, 
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah 
Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU 
mengevaluasi sistem Pemilihan Umum).

Dalam tugas dan wewenang KPU seperti 
tersebut di atas, jelas menunjukan core 
bisnis  KPU meliputi: perencanaan, regulator, 

pemuktakhiran data pemilih, verifikasi peserta 
Pemilu, pengelolaan logistik, pemungutan 
dan perhitungan suara, menetapkan hasil 
Pemilu, penegakan hukum administrasi Pemilu, 
sosialisasi dan evaluasi. Yang mana peran KPU 
pusat sebagai regulator dan KPU propinsi dan 
kabupaten kota sebagai koordinator.5 

Pemilu 2014 diharapkan sebagai Pemilu yang 
jujur dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga akan membawa perubahan di 
berbagai bidang kehidupan bernegara termasuk 
pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan, 
dan peningkatan kesempatan kerja, dan tidak 
terlalu di dominasi kepentingan politik partai 
yang dikuasai segelintir orang. 

Pelaksanaan Pemilu dalam perjalanannya 
bukan tanpa permasalahan, kompleksitas 
permasalahan acap kali muncul pada setiap 
tahapan Pemilu, salah satu permasalahan yang 
muncul tetapi sering luput dari pengamatan 
adalah mengenai pengarsipan, karena 
keakuratan data pada arsip serta otentikasi 
dokumen Pemilu harus selalu dijaga yang 
sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti 
bagi para pihak terkait. 

Fungsi pengarsipan bagaikan sekeping 
uang logam yang bermuka dua kebelakang 
bersifat statis (archives), dan kedepan bersifat 
dinamis (records) sesuai dengan simbol Dewan 
Kearsipan Internasional (International Council 
of Archives) di Perancis, yang menggunkan 
simbol Janus dewa Yunani berwajah dua. Jika 
mencermati definisi arsip menurut Ketentuan 
Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa 
arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

5 Idha Budiarti, ”Sistem dan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014”, (makalah disampaikan 
pada kegiatan CLE Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 18 Februari 2014), hlm. 6.Ju
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dalam berbagai bentuk dan media sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-
undang tersebut terdapat perluasan pemaknaan 
mengenai arsip termasuk di dalamnya mengenai 
dokumen elektronik, demikian juga terhadap 
bidang kearsipan yang semakin meluas tidak 
hanya lembaga pemerintah dan pemerintah 
daerah tetapi juga Partai Politik. 

Salah satu contoh masalah kearsipan 
Pemilu adalah pengelolaan kearsipan terhadap 
surat suara. Sebagai contoh yang pernah 
dikeluhkan oleh Tjahjo Kumolo sekjen DPP 
partai PDI Perjuangan, dimana arsip pada 
Pemilu 2009 terhapus sehingga partainya tidak 
bisa mendapat dokumen tersebut baik dalam 
Pemilu legislatif maupun Pemilu presiden. 
Padahal menurutnya Partainya sebagai peserta 
Pemilu berhak untuk ikut mengontrol jalannya 
Pemilu (termasuk soal percetakan kertas suara, 
berapa yang terpakai dan dan berapa yang 
tersisa dan ini tidak dapat diketahui). Kemudian 
pada kasus lain mengenai pengarsipan Pemilu 
adalah hilangnya arsip dan data Pemilu yang 
terjadi di Jawa Timur tepatnya Kabupaten 
Malang, dimana George Da Silva seorang 
anggota Pengawas Pemilu Divisi Penanganan 
Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Kabupaten 
Malang, Jawa Timur, mengalami kehilangan 
data yang terdapat dalam laptop yang berisi 
informasi yang sangat penting berupa bukti-

bukti pelanggaran yang dilakukan Partai Politik 
sejak Desember 2012 sampai dengan Desember 
2013, klarifikasi pelanggaran, hasil kajian dan 
laporan ke Polres Malang oleh Parpol, Caleg, 
dan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur.6

Kurang tersedianya SDM yang memahami 
pengelolaan kearsipan juga merupakan salah 
satu kendala dalam optimalisasi fungsi arsip. Di 
Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas 
Pemilu baik di Kabupaten/Kota, belum terdapat 
sistem pengarsipan yang baku sehingga 
menyebabkan kurang tertatanya pengarsipan 
Pemilu yang sebenarnya sangat penting.

Untuk itu perlu memasukan pengarsipan 
Pemilu ke dalam sistem termasuk juga mengenai 
Jadwal Retensi Arsip (JRA) karena arsip Pemilu 
merupakan memori/rekaman kolektif proses 
pemilihan umum yang telah berlangsung. 

Oleh sebab itu melalui kajian ini diharapkan 
mampu menunjukan bahwa pengarsipan Pemilu 
merupakan hal yang penting dan krusial dalam 
menjaga proses demokrasi di Indonesia.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan 
pada pendahuluan di atas, maka penulis ingin 
mengangkat beberapa permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana peran pengarsipan arsip Pemilu 

dalam menunjang pelaksanaan Pemilu yang 
demokratis?

2. Bagaimana kelemahan pengarsipan arsip 
Pemilu saat ini, dan tolak ukur pengarsipan 
yang baik bagi Pemilu?

6 Antara News, ”Data Penting Pemilu Kabupaten Malang Hilang Dicuri”, http://www.antarajatim.com/lihat/
berita/123119/data-penting-pemilu-kabupaten-malang-hilang-dicuri (diakses 10 Februari 2014). Ju
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C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
studi kepustakaan untuk mencari jawaban 
atas permasalahan yang ada. Data yang 
terkumpul dihubungkan satu sama lain melalui 
studi kepustakaan (library research), dikaji, 
diinterpretasi dan dianalisa untuk selanjutnya 
ditarik kesimpulannya. 

Studi kepustakaan merupakan langkah 
yang penting dimana setelah seorang peneliti 
menetapkan topik penelitian, dan langkah 
selanjutnya adalah melakukan kajian yang 
berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti 
akan mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. 
Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh 
dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian 
(tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya 
yang sesuai (internet, koran dan lain-lain).7

D. Pembahasan

1. Peran Pengarsipan Arsip Pemilu dalam 
Menunjang Pelaksanaan Pemilu Yang 
Demokratis

Pemilu yang demokratis sesungguhnya 
merupakan cerminan pemenuhan kedaulatan 
oleh negara terhadap rakyatnya. Kedaulatan 
sendiri merupakan ciri yang dimiliki sebuah 
negara dan hal inilah yang membedakannya 
dengan bentuk persekutuan lainnya. Istilah 
kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean 
Bodin ia menggunakan istilah ”souveranaite”, 

yang menyatakan kedaulatan bersifat imperatif 
dan wajib sebagai syarat eksistensi suatu negara.

Menurut Abdurrahman Wahid demokrasi 
merupakan keharusan yang wajib dipenuhi 
bukan saja karena demokrasi sangat 
memungkinkan terbentuknya pola interaksi dan 
relasi politik yang ”equal” tetapi juga sangat 
mendukung pluralisme bangsa. Adapun  ciri 
pemerintahan demokratis yaitu:8  
a. Adanya Partai Politik yang melalui proses 

Pemilu yang langsung, umum, bebas dan 
rahasia dan secara keseluruhan mempunyai 
dukungan luas di masyarakat.

b. Adanya Konsensus atau Persetujuan Umum 
mengenai aturan main politik (aturan 
dan proses pengambilan keputusan)dan 
konsensus mengenai nilai-nilai ekonomi, 
sosial, dan budaya yang ingin dicapai atau 
dipertahankan oleh masyarakat.

c. Terdapat lembaga eksekutif yang dominan 
atau menetukan dalam pengambilan 
keputusan pemerintahan.

d. Birokrasi negara yang mampu melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah.

Guna mewujudkan Pemilu yang memiliki 
nilai-nilai demokratis diperlukan sistem Pemilu 
yang jujur dan adil. Menurut Ben Reilly, sistem 
Pemilu dirancang untuk memenuhi tiga hal 
yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu: 
menterjemahkan jumlah suara yang diperoleh 
dalam Pemilu menjadi kursi di badan legislatif; 
wahana penghubung yang memungkinkan 
rakyat dapat menagih tanggungjawab wakil-
wakil yang telah mereka pilih; memberikan 

7 Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 112.
8 R William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan 

Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1992), hlm. 143.Ju
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insentif kepada mereka yang memperebutkan 
kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada 
pemilih dengan cara berbeda-beda.9

Salah satu bentuk kontrol terhadap 
pelaksanaan Pemilu tersebut adalah evaluasi 
terhadap sistem kearsipan yang secara tidak 
langsung akan mempengaruhi proses Pemilu 
yang demokratis, sistem pengarsipan yang baik 
yang telah dilakukan SIAR (Sistem Informasi 
Kearsipan) mendapat perhatian yang besar oleh 
KPU. 

Selain sebagai sarana kontrol Pemilu, proses 
pengarsipan arsip Pemilu juga menempatkan 
arsip sebagai alat bukti yang sah, karena 
salah satu tujuan penting dari penyelenggara 
pengarsipan adalah: ”Menjamin ketersediaan 
arsip yang otentik dan terpercaya sebagai 
alat bukti yang sah”, hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan dalam Pasal 3 huruf b. 

Arsip surat suara yang telah dicoblos 
mendapat perhatian yang besar dan mendapat 
penjagaan yang ketat karena, hal ini merupakan 
rekaman sejarah negara yang perlu diketahui 
masyarakat baik sekarang maupun untuk 
masa mendatang (termasuk berguna dalam 
bidang penelitian yang dilakukan masyarakat 
luas, maupun para praktisi). Arsip Pemilu juga 
akan sangat membantu mengusut peristiwa 
bilamana terjadi kecurangan dalam proses 
Pemilu, sebab tidak jarang partai peserta Pemilu 
mengharapkan perhitungan ulang apabila dirasa 
ada kecurangan atau keanehan yang terjadi, 

selain itu juga arsip Pemilu merupakan layanan 
informasi publik kepada masyarakat. 

Dalam upaya penyelamatan arsip Pemilu, 
Kepala Arsip Nasional telah membuat regulasi 
yang mengatur kewenangan, telah dikeluarkan 
Peraturan Kepala Arsip Nasional tentang 
Pedoman, Penataan dan Penyimpanan Arsip/ 
Dokumen Pemilihan  Umum. Pedoman 
Pendataan, Penataan Dan Penyimpanan 
Dokumen/Arsip Pemilu dipergunakan sebagai 
acuan bagi Lembaga yang berkaitan dalam 
penyelenggaraan Pemilu dan Lembaga 
Kearsipan tingkat pusat maupun daerah dalam 
rangka melaksanakan pendataan, penataan, 
dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu.10

Dalam bidang kearsipan adanya data 
yang akurat mengenai suatu peristiwa atau 
kegiatan akan menghasilkan informasi yang 
berguna bagi pengambilan keputusan sehingga 
harus disimpan sebagai bukti, termasuk 
juga terhadap arsip suara yang terkumpul 
setelah Pemilu berlangsung, dengan kata lain 
adalah untuk menjamin keselamatan bahan 
pertanggungjawaban nasional tentang rencana, 
pelaksanaan dan penyelengaraan kehidupan 
kebangsaan, serta untuk menyediakan 
bahan pertanggungjawaban tersebut bagi 
pemerintah.11

Oleh sebab itu guna mewujudkan Pemilu 
yang demokratis perlu juga memperhatikan 
sistem kearsipan atau yang dikenal sebagai 
”filling system” yaitu suatu sistem, metode 
atau suatu cara yang dipergunakan dalam 

9 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat	(Jakarta:	PT.	Raja	Grafindo	Persada,	2011),	hlm.	53.
10 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pendataan, Penataan dan Penyimpanan 

Dokumen/Arsip Pemilu.
11 Sedarmayanti, Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern (Bandung: Mandar Maju Bandung, 

2003), hlm. 19.Ju
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pengurusan dan penyimpanan arsip dengan 
mempergunakan suatu metode yang telah 
ditetapkan. Sistem pengarsipan yang baik akan 
bermanfaat bila dikelola secara teratur, namun 
juga akan menjadi masalah jika tidak dikelola 
secara teratur karena hanya menjadi tumpukan 
kertas yang tidak teratur. 

Arsip berdasarkan fungsinya secara singkat 
dapat dibagi dalam Arsip Statis dan Arsip 
Dinamis. Arsip statis dan arsip dinamis dapat 
diuraikan secara singkat yaitu:12 arsip statis 
merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan 
secara langsung dalam kegiatan perkantoran 
sehari-hari namun tetap harus dikelola/
disimpan berdasarkan pertimbangan nilai 
guna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan 
arsip dinamis. Adalah arsip yang digunakan 
secara langsung dalam kegiatan organisasi/
perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibagi 
lagi kedalam 3 macam, yaitu: 
a. Arsip aktif, ialah arsip yang masih sering 

digunakan bagi kelangsungan kerja;
b. Arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi 

penggunaannya sudah mulai menurun; 
c. Arsip inaktif, adalah arsip yang jarang sekali 

dipergunakan dalam proses pekerjaan 
sehari-hari.

Selain berdasarkan pengertian di atas 
juga terdapat pengertian lain mengenai 
kearsipan, dalam Undang-Undang Kearsipan 
Nomor 43 Tahun 2009 pengertian jenis-
jenis arsip tersebut dapat dijelaskan secara 
singkat sebagai berikut:13 Arsip dinamis adalah 

arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama 
jangka waktu tertentu (sering disebut sebagai 
menerangi masa depan atau ”Illuminating 
the Future”). Arsip vital adalah arsip yang 
keberadaannya merupakan persyaratan dasar 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, 
tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan 
apabila rusak atau hilang. Arsip aktif adalah arsip 
yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 
terus menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang 
frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip 
statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan 
(disebut sebagai petunjuk masa lalu atau 
”Guidance The Past”), telah habis retensinya, 
dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan, jadi dari primary 
sources sejarawan memperoleh dukungan 
bukti tentang apa yang sedang dikajinya, dan 
dari telaah sumber ditemukan sejumlah fakta 
bersama data pendukungnya.14 Pengertian lain 
adalah arsip sebagai salah satu sumber sejarah 
adalah catatan atau dokumen, dokumen sendiri 
mengandung pengertian sebagai sesuatu yang 
tertulis atau tercetak. Dokumen digunakan 
dalam arti sumber tertulis sebagai informasi 
sejarah adalah kebalikan dari kesaksian 
lisan, artifak, dan peninggalan arkeologis. 
Jadi, pengertian arsip mencakup pengertian 
dokumen yang tersimpan.15

12 http://www.duniaarsip.com/penggolongan-arsip-berdasarkan-fungsinya.html/ (diakses 25 Februari 2014).
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071
14  Mona Lohanda, Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya 

Lembaga Penelitian UI Tahun 1990), hlm. 132.
15  Suhartono. ”Penelitian Arsip”. (Hand Out. Prodi Sejarah Fakultas Sastra Program Pascasarjana UGM), hlm. 20.Ju
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Semangat dari Undang-Undang Kerasipan 
tersebut sesuai dengan reformasi birokrasi 
dan tata kelola pemerintahan yang baik ”Good 
Governance”, yang merupakan prioritas 
pertama dari sebelas prioritas Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014 dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Isu ”Good Governance” 
mulai dianggap penting dan nyata, karena 
didorong oleh adanya dinamika yang menuntut 
perubahan-perubahan di sisi pemerintahan 
maupun di sisi warga negara, berbagai turunan 
dari istilah ”Good Governance” (contoh: ”civil 
society”, partisipasi, transparansi, akuntabilitas) 
sering digunakan sebagai nama institusi/ 
organisasi maupun nama suatu program/proyek 
pemerintahan. 

Di masa mendatang pemerintah dan 
pemimpin politik di negara ini diharapkan menjadi 
lebih demokratis, efisien dalam penggunaan 
sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi 
pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu 
menyusun kebijakan, program dan hukum yang 
dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. 
Dengan mempertimbangkan sistem sosial yang 
ada serta serta kondisi praktek pemerintahan 
yang baik maka beberapa elemen yang 
dituntut dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik adalah: tipe kepemimpinan baru, 
kekuatan Civil Society, kemampuan teknis dan 
manajemen, ruang partisipasi, dan moral dan 
budaya demokrasi.16 

Akses terhadap informasi sangat diperlukan 
termasuk penyebarluasan informasi, terutama 

informasi kearsipan dilakukan melalui media 
internet dalam rangka meningkatkan kinerja 
pemerintah melalui peningkatan anggaran 
untuk membuat jaringan antar instansi yang 
bertujuan akhir penerapan ”e-government”. 
Arsip yang otentik merupakan bukti dari 
akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan 
yang bersih dari KKN, hubungan dengan 
berbagai ”stakeholders” khususnya partai 
politik, masyarakat, dan media secara terbuka 
dan akuntabel akan mempermudah dalam 
melakukan pengolahan data dan informasi yang 
terkandung dalam arsip yang ada.  

Selain terhadap arsip yang disimpan 
tersebut juga dilakukan pemusnahan terhadap 
arsip yang tidak berguna untuk kepentingan 
operasional administrasi KPU, serta tidak 
memiliki nilai sejarah  (baik bagi arsip di KPU 
propinsi, kabupaten/kota). Sebagai contoh 
terhadap arsip tersebut antara lain: Berupa surat 
suara/formulir kosong dan duplikasi berlebihan, 
laporan-laporan rutin penyelenggaraan Pemilu 
dan surat menyurat atau korespondensi yang 
bersifat rutin. Jenis arsip yang Pemilu maupun 
Pilkada yang mempunyai nilai sekunder atau 
berkelanjutan sebagai arsip statis (permanen) 
yang berfungsi untuk kepentingan sejarah dan 
penelitian, antara lain:17

a. Arsip Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

 Arsip tentang kebijakan dan regulasi, Desain 
dan film separasi (master) yang digunakan 
untuk membuat surat suara, daftar pemilih 
tetap, pengumuman dan laporan dana 

16 Hetifah Sj Sumartono, Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance	(Jakarta:	Yayasan	Obor,	2003),	hlm.	98.	
17 Anna Nunuk Nuryani, ”Arsip Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Harus Segera Diselamatkan,”  http://www.

bpadjogja.info/post/berita/302/arsip-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-harus-segera-diselamatkan-.html 
(diakses 25 Februari 2014).Ju
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kampanye peserta Pemilu, hasil audit dari 
akuntan publik atas laporan dana kampanye, 
berita acara dan sertifikat hasil perhitungan 
suara di KPPS, berita acara dan sertifikat 
hasil perhitungan suara di PPS, PPK, KPU, 
kabupaten/kota, KPU propinsi, berita acara 
dan sertikat rekapitulasi hasil perhitungan 
suara di KPU, laporan hasil penetapan 
calon terpilih anggota DPR, DPD, dan 
DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota kepada 
Presiden, sumpah/janji anggota DPR, DPD 
dan DPRD propinsi dan DPRD kabupaten 
kota, laporan penyelenggaraan Pemilu, 
penyelesaian sengketa kasus dalam Pemilu, 
berkas pelanggaran administrasi dalam 
Pemilu, berkas anggota DPR, DPD, dan DPRD 
propinsi, dan DPRD kabupaten/kota

b. Arsip pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 Arsip regulasi, pedoman dan norma kegiatan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, desain 
dan film separasi (master) yang digunakan 
untuk membuat surat suara, daftar pemilih 
tetap, daftar pasangan calon, Pengumuman 
dan laporan dana kampanye peserta Pemilu, 
hasil audit dari akuntan publik atas laporan 
dana kampanye, berita acara dan sertifikat 
hasil perhitungan suara di PPS, PPK, KPU 
kabupaten/ kota, KPU propinsi dan KPU, 
berita acara dan sertifikat hasil perhitungan 
suara, laporan hasil penyelenggaraan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presdien, pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden, laporan 
penyelenggaraan Pemilu, penyelesaian 
sengketa dalam Pemilu, berkas pelanggaran 
administrasi dalam Pemilu

c. Arsip Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah

 Surat pemberitahuan DPRD kepada KPUD 
mengenai berakhirnya masa jabatan 
kepala daerah, penetapan tata cara dan 

jadwal pelaksanaan Pilkada, pembentukan 
tim pengawas, PPK, PPS dan KPPS, 
daftar pemantau Pilkada, daftar pemilih 
tetap, penetapan tata cara pelaksanaan 
pendaftaran pemilih, penetapan dan 
pengumuman pasangan calon, jadwal 
pelaksanaan kampanye, penetapan tata cara 
pengenaan sanksi terhadap pelanggaran 
larangan pelaksanaan kampanye, laporan 
sumbangan dana kampanye, laporan hasil 
audit dana kampanye oleh akuntan publik, 
penetapan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata 
letak TPS, penetapan jumlah, bahan, bentuk, 
ukuran, dan warna kotak suara, berita acara 
dan sertifikat hasil penghitungan suara di 
setiap KPPS, berkas sengketa/ kasus Pilkada, 
berita acara dan sertifikat rekapitulasi 
hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU 
kabupaten/kota, KPU propinsi, keberatan 
terhadap hasil penghitungan suara, berita 
acara dan penetepan pasangan calon 
terpilih, pengangkatan dan pelantikan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah

2. Kelemahan Pengarsipan Arsip Pemilu 
Saat Ini, Dan Tolak Ukur Pengarsipan 
Yang Baik Bagi Pemilu

a. Kelemahan Pengarsipan Pemilu Saat ini

Permasalahan pengarsipan tidak hanya 
terjadi dalam pengarsipan Pemilu, pengarsipan 
Kependudukan juga mengalami permasalahan 
yang rumit dan memerlukan penanganan yang 
didukung SDM yang memadai. Berikut beberapa 
permasalahan mengenai pengarsipan Pemilu 
yang dapat dikemukakan:
1) Kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan 

pengarsipan
 Masih dirasa kurangnya pengetahuan dalam 

pengarsipan terjadi baik di pusat dan daerah, 
sehingga diperlukan Bimbingan Teknis yang Ju
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simultan dari ANRI dan KPU dengan maksud 
menyelamatkan dan melestarikan arsip 
Pemilu baik Pemilu Kepala Daerah, Legislatif 
maupun Presiden. ANRI berkewajiban 
memberikan bantuan teknis dan sarana 
dan prasarana, sehingga arsip tersebut 
tersimpan dan teregistrasi dengan baik dan 
memudahkan untuk dilakukan pencarian 
kembali.

2) Fasilitas penyimpanan arsip yang minim
 Fasilitas penyimpanan arsip yang minim, 

terutama di daerah mengakibatkan banyak-
nya lembaga yang melakukan penyim-
panan arsipnya secara sendiri-sendiri 
(mandiri) dan belum memanfaatkan 
tempat penyimpanan arsip yang terpusat. 
Oleh sebab itu penyimpanan arsip masih 
dilakukan dengan standar sendiri-sendiri, 
hal ini akan menyulitkan dalam usaha 
penelusuran kembali terhadap arsip (hal ini 
terkait dengan ketidak seragaman prosedur 
dan perlengkapan pengarsipan). Selain 
minimnya ruang, juga minimnya alat dan 
perlengkapan seperti: rak, filling cabinet, 
dan fasilitas komputer. 

3) Penumpukan arsip yang membingungkan
 Penumpukan arsip akan menimbulkan pe-

man dangan tidak enak dan akan mere-
potkan, oleh sebab itu dilakukan pemilahan 
dan penyimpanan arsip untuk kemudian 
dipergunakan sebagai alat pengambilan 
keputusan atau sebagai bahan pendukung 
kegiatan organisasi. Sebelum kiranya 
tumpukan arsip tersebut bercampur antara 
arsip aktif dan inaktif sehingga menimbulkan 
kesulitan dalam pencarian arsip.

4) Arsip Pemilu yang belum dipandang 
sebagaimana mestinya.

 Kebanyakan dari masyarakat yang lebih 
memandang arsip sebagai suatu kertas 
semata, tanpa melihat sebagai suatu nilai 
informasi yang penting dan dapat dilihat 
dari sisi/prespektif kultural pada masa silam 
seperti terkait dengan demokrasi dan proses 
kegiatan Pemilu. Hal ini berkaitan juga 
dengan nilai ketepatan arsip kependudukan 
yang menjadi sumber masalah penetapan 
DPT (Daftar Pemilih Tetap).

b. Tolak Ukur Pengarsipan Yang Baik Bagi 
Pemilu 

Keterkaitan mewujudkan Pemilu yang 
demokratis dengan proses pengarsipan 
memunculkan konteks arsip dinamis yang 
dianggap sebagai organik yang hidup, tumbuh 
dan terus berkembang seirama dengan tata 
kehidupan masyarakat maupun tata kelola 
pemerintahan. Fungsi dinamis kearsipan 
sebagai mana terdapat dalam Undang-Undang 
Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, dipengaruhi 
oleh teori-teori kearsipan yang dikemukakan 
oleh beberapa tokoh yang dapat dijelaskan 
secara singkat sebagai berikut:18

1) Teori Lingkaran Kehidupan Arsip
 Teori ini dikemukakan oleh T.R. Schellenberg, 

pemikir ulung kearsipan dari Amerika ”life 
cycle of records”, teori ini menekankan 
penentuan nilai guna yang ada pada 
records, yakni nilai guna primer dan 
sekunder, dan nilai guna sekunder masih 
dibagi lagi menjadi nilai guna kebuktian 
dan informasional. Dalam metodologi ini, 

18 Sulistyo Basuki, Manajemen Arsip Dinamis Pengantar Memahami dan Mengelola Informasi dan Dokumen (Jakarta: 
Gramedia, 2003), hlm. 310. Ju
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Schellenberg menekankan secara khusus 
akan tanggung jawab arsiparis untuk 
melakukan penilaian arsip dinamis yang 
bernilai sekunder, nilai guna riset, sehingga 
pembedaan antara arsip dinamis (records) 
dan arsip statis (archives) semakin jelas. 
Menurut Schellenberg, arsip atau ”archives” 
adalah ”those records of any public or private 
institution which are adjudged worthy of 
permanent preservation for reference and 
secondary pusposes” dapat diterjemahkan 
yaitu arsip adalah catatan-catatan dari 
setiap lembaga publik atau swasta yang 
diputuskan layak untuk dilestarikan secara 
permanen sebagai referensi dan tujuan 
sekunder. Bagi arsiparis, pencarian nilai 
guna riset merupakan kegiatan sentral 
dalam proses penilaian. Menurutnya nilai 
guna informasional dibagi menjadi : 
- Bernilai Unik ”Uniqueness”: Informasi 

yang ada dalam arsip tidak ditemukan 
dalam rekaman informasi lainnya, 
sehingga bentuknya memang unik 
(misalnya, bukan hasil duplikasi),

- Bentuk Informasinya ”Form”: Seorang 
arsiparis haruslah mempertimbangkan 
bentuk informasinya (sejauh mana 
esensi tingkat informasinya tersirat) 
serta bentuk arsip itu sendiri (apakah 
ia dapat dengan mudah dibaca atau 
tidak oleh orang lain, misalnya arsip 
dalam bentuk punchcards, dan rekaman 
pita akan memerlukan alat bantu baca 
khusus), serta

- Mempertimbangkan Kebutuhan 
”Importance”: Ketika melakukan peni-

laian, seorang arsiparis pertama kali 
harus memper timbangkan kebutuhan 
pemerintah itu sendiri, lalu kebutuhan 
para sejarawan/peneliti, maupun orang 
yang mempelajari ikatan-ikatan sosial 
dalam masyarakat atau  ”genealogists”.

2) Teori Hermenetika/Teori Interpretasi
 Tradisi Hermenetika, sebelum menjadi 

metode formal-ilmiah, dikenal sebagai 
kegiatan menerjemahkan dan mengartikan 
teks-teks atau kitab suci, terutama oleh 
kalangan gereja. Metode hermenetika dipakai 
ketika berbicara mengenai pemahaman/
interpretasi/ penafsiran ”verstehen”. 
Pandangan dasar Hermenetika menganggap 
bahwa manusia adalah makhluk yang 
sepanjang hidupnya meng-eksternalkan apa 
yang terjadi dalam proses internal pikirannya 
dengan jalan menciptakan artefak-artefak 
budaya yang punya ciri-ciri objektif atau 
ciri kebendaan. Proses mengeksternalkan 
apa yang internal untuk menjadi sebuah 
objek berciri kebendaan ini dikenal sebagai 
”objektifikasi”.19

3) Teori Penilaian Makro
 Teori ini dikemukakan oleh Terry Cook, teori 

ini menekankan diperlukan suatu pendekatan 
yang logis dan terencana, para arsiparis 
yang dilibatkan dalam penilaian arsip perlu 
dibekali dengan suatu pemahaman terhadap 
pencipta arsip dinamis, tugas pokoknya 
dan fungsinya, strukturnya dan proses 
pembuatan keputusan, cara arsip dinamis 
tercipta, serta berbagai perubahan proses-
proses ini sepanjang waktu. Kelebihan 

19 Suprayitno, ”Hubungan Ilmu Informasi Dengan Penilaian Arsip” (makalah), http://arsip.ugm.ac.id/buletindetil.
php?id=69. (Diakses 10 Februari 2014).Ju
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proses ini adalah bersifat teoretis dan praktis. 
Teoretis maksudnya mengidentifikasi fungsi-
fungsi yang penting dalam masyarakat yang 
sebaiknya didokumentasikan, sementara 
praktis dalam arti ada kemampuan untuk 
menitikberatkan kegiatan penilaian arsip 
terhadap yang paling potensial bernilai 
guna kearsipan. Menurut Cook ”the role 
of a archivist is not to impartially preserve 
of the whole of the records, but includes 
appraisal with the goal of finding those hot 
spots where the image of society is the most 
direct”.

Dalam pengarsipan, ketidakberadaan do-
kumen tidak akan dapat tergantikan sebagai-
mana aslinya, dengan alat semodern dan 
teknologi secanggih apa pun, serta dengan 
menghabiskan biaya berapa pun banyaknya, 
tidak dapat mengembalikan suatu dokumen 
yang sudah telanjur musnah. Frank Boles 
(seorang arsiparis Amerika) mengatakan: ”An 
archivist who destroys records does so with the 
assumption that the information within those 
documents will be lost forever”. 

Adapun suatu pengarsipan Pemilu yang 
baik harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai 
berikut:
1) Sederhana  
 Pengarsipan Pemilu yang baik haruslah 

mudah dipahami dan diikuti bahkan oleh 
staf yang bukan ahli pengarsipan, sehingga 
tidak mempersulit diri karena arsip bukan 
hanya digunakan oleh ahli atau perencana 
arsip, tetapi juga dapat digunakan oleh 
masyarakat umum dan para praktisi yang 
bergerak dalam bidang penelitian dan 
bahkan sebagai bahan pembuktian dalam 
terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. 

2) Terjamin 
 Sistem pengarsipan Pemilu harus dapat 

menjamin kearsipannya bilamana 
diperlukan, oleh sebab itu arsip haruslah 
disimpan dalam tempat yang aman untuk 
menghindari arsip dari kerusakan yang 
dapat mengurangi nilai dan keakuratan arsip 
tersebut.

3) Lengkap dan padat
 Walaupun sederhana namun juga 

pengarsipan Pemilu yang baik haruslah 
lengkap dan menyeluruh, sifat ”sederhana” 
dan ”lengkap” ini sering dianggap 
bertentangan, namun bisa diselesaikan 
dengan penjadwalan pemusnahan dan 
penghapusan arsip yang baik.  

4) Penelusuran yang tersistem
 Kearsipan yang baik disusun dalam kartu 

kendali, sebagai sarana pengendalian, 
penataan arsip (pola klasifikasi), dan 
penyusutan arsip. Kartu itu disusun dan diisi 
untuk memudahkan penelusuran.

5) Sistem klasifikasi yang memadai
 Pengarsipan yang baik terdiri dalam berbagai 

klasifikasi dan tersusun dengan baik sebagai 
contoh tersusun dalam klasifikasi fungsi 
organisasi (fungsi fasilitatif dan fungsi 
substantif) dan klasifikasi masalah.

Pelestarian arsip dan data Pemilu akan 
memberikan informasi yang berguna bagi rakyat 
dan organisasi peserta Pemilu dan melindungi 
kepentingan negara dan hak pilih rakyat. Selain 
itu pengarsipan yang baik akan meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di bidang pengarsipan, 
ini merupakan tugas KPU selain menyelesaikan 
sengketa Pemilu yang pada akhirnya akan 
membantu mewujudkan Pemilu yang adil. Dari 
berbagai paparan di atas akan menghasilkan Ju
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proses pengarsipan Pemilu yang baik melalui 
proses:
1) Pendataan, penataan dan pendaftaran arsip;
 Pendataan digunakan untuk mengumpulan 

data tentang jenis arsip, jumlah, kurun 
waktu media serta kondisi arsip. Selanjutnya 
pendataan tersebut digunakan untuk 
merencanakan penataan yang akan 
menghasilkan kesatuan berkas arsip dan 
menghasilkan Daftar Pertelaahan Arsip 
(DPA). Lalu kemudian Daftar Pertelaahan 
Arsip ini yang akan digunakan untuk 
menemukan kembali arsip dan menyusutkan 
arsip yang telah selesai nilai gunanya. Serah 
terima dilakukan KPU propinsi/ kabupaten 
kota dengan mengajukan usul serah terima 
kepada Arsip Nasional Republik Indonesia 

2) Penilaian Arsip dan Penyimpanan Arsip 
(dengan dibantu oleh Lembaga Kearsipan 
Daerah, dan Arsip Nasional Republik 
Indonesia);

 Diadakan pemeriksaan kesesuaian daftar 
dengan fisik arsip, baik terhadap berkas arsip 
yang masih digunakan untuk kepentingan 
administrasi, pertanggung jawaban 
keuangan, kepentingan hukum dan disimpan 
di KPU sebagai arsip dinamis. Sedangkan 
arsip yang sudah tidak lagi digunakan 
sebagai kepentingan diatas, namun masih 
berguna bagi rekaman sejarah dan penelitian 
diserahkan kepada lembaga kearsipan 
daerah atau Arsip Nasional Indonesia sesuai 
kewenangannya dan menjadi arsip statis 
dan disimpan di lembaga kearsipan daerah 
maupun Arsip Nasional Indonesia. Terhadap 
berkas yang setelah dilakukan penilaian 
tidak memiliki nilai guna atau tidak memiliki 
nilai statis dikembalikan kepada KPU 
propinsi/kabupaten kota dan dimusnahkan 
sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip. 

Penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip 
yang masih digunakan untuk kepentingan 
administrasi KPU, KPU propinsi atau KPU 
kabupaten kota dan dibuatkan daftar arsip 
simpan.  

3) Pengaksesan Arsip
 Arsip yang pada saat dilakukan penilaian 

dinyatakan sebagai arsip statis pada 
dasarnya dapat diakses oleh masyarakat 
umum, dengan prosedur sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dalam 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik dan terjadi saling melengkapi antara 
Undang-Undang KIP dan Undang-Undang 
Kearsipan. Dilakukan pembuatan proses 
salinan digital arsip oleh KPU, KPU propinsi/
KPU kabupaten kota bersama-sama dengan 
Arsip Nasional Indonesia Pusat dan Daerah 
karena pertimbangan reliabilitas dan 
otensitas dari copy digital arsip Pemilu. Hal 
tersebut dilakukan melalui sistem Jaringan 
Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN 
dan jaringan informasi KPU yang berbasis 
internet.

4) Evaluasi dan Pelaporan Pengarsipan
 Evaluasi dan pelaporan penyelamatan arsip 

Pemilu dilaksanakan bersama KPU, KPU 
propinsi/kabupaten kota bersama Arsip 
Nasional Republik Indonesia dilakukan untuk 
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, 
kendala, hambatan dan solusi pelaksanaan 
kegiatan sebagai bahan pertimbangan yang 
diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan 
kegiatan selanjutnya.

E. Penutup

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat 
ditarik Kesimpulan, yaitu, pertama, pengarsipan 
memiliki peran penting dalam menunjang 
proses Pemilu yang demokratis, karena sebagai Ju
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salah satu bentuk kontrol atas jalannya Pemilu, 
di samping itu dokumen yang telah diarsipkan 
dapat menjadi alat bukti yang sah dan otentik, 
baik sebagai bukti sejarah maupun alat 
pembuktian di muka persidangan. Sehingga 
merevitalisasi pengarsipan arsip Pemilu 
merupakan tugas dari KPU yang penting untuk 
ditindaklanjuti.

Kedua, kelemahan pengarsipan saat ini selain 
faktor SDM juga sistem pengarsipan yang ada, 
hal ini ditandai dengan kurangnya pengetahuan 
dalam pelaksanaan pengarsipan, fasilitas 
penyimpanan arsip yang minim, penumpukan 
arsip yang membingungkan dan arsip Pemilu 
yang belum dipandang sebagaimana mestinya. 
Sehingga dari kelemahan tersebut diperlukan 
penataan kembali proses pengarsipan arsip 
pemilu dengan prinsip-prinsip yaitu: sederhana, 
penelusuran yang tersistem, lengkap dan padat, 
terjamin, sistem klasifikasi yang memadai, 
yang prinsip-prinsip tersebut diterapkan 
melalui mekanisme: Pendataan, penataan 
dan pendaftaran arsip; Penilaian Arsip dan 
Penyimpanan Arsip (dengan dibantu oleh 
Lembaga Kearsipan Daerah, dan Arsip Nasional 
Republik Indonesia); Pengaksesan Arsip; dan 
Evaluasi dan Pelaporan Pengarsipan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka 
yang perlu direkomendasikan adalah perlunya 
manajemen arsip yang baik dan diintegrasikan 
dengan teknologi informasi secara nasional 
dan terpadu ke dalam arsip elektronis yang 
komprehensif untuk meningkatkan keamanan 
dan kemudahan pengaksesan data secara cepat, 
otentik dan akurat oleh masyarakat. Juga perlu 
dibangun suatu jaringan komunikasi elektronik 
yang memadai, termasuk dengan sekretariat 
KPU di propinsi sehingga tercipta WAN 
(Wide Area Network) dengan terlebih dahulu 
melakukan pengadaan server dan pembaharuan 

komputer kerja dengan menggunakan software 
pengolahan data yang baik. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai 
pengarsipan Pemilu selain pemuktahiran data 
dan sarana pengolah data, juga perlunya hukum 
yang memadai sehingga diharapkan kesesuaian 
dengan berbagai undang-undang terkait seperti 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
Nomor 14 Tahun 2008 dimana dalam undang-
undang tersebut dinyatakan bahwa informasi 
publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
pengguna sistem informasi publik, disamping 
perlu peningkatan SDM di KPU yang memahami 
pengelolaan kearsipan baik di Kabupaten/Kota.
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PETUNJUK PENULISAN NASKAH 
JURNAL RECHTSVINDING

Jurnal RechtsVinding merupakan media caturwulanan di bidang hukum, terbit sebanyak 3 (tiga) nomor 
dalam setahun (April; Agustus; dan Desember). Jurnal RechtsVinding diisi oleh para pakar hukum, akademisi, 
penyelenggara negara, praktisi serta pemerhati dan penggiat hukum. Redaksi Jurnal RechtsVinding menerima 
naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan 
sebagai berikut:   

1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia.

2. Jurnal RechtsVinding menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 
akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi 
ketentuan.

3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
a. Hasil Penelitian;
b. Kajian Teori; 
c. Studi Kepustakaan; dan 
d. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.

4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang 
beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital dengan posisi tengah (centre) dan huruf tebal (bold). Judul 
ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka 
judul dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis 
miring (italic) dan di dalam kurung.

5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis 
dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dengan 
huruf cetak miring (italic) dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri 
/ justify. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak. Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan 
maksimal 5 (lima) kata kunci, ditulis dengan huruf cetak miring (italic). Abstract dalam Bahasa Inggris maka 
diikuti kata kunci (Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maka diikuti kata kunci 
dalam Bahasa Indonesia. 

6. Sistematika Penulisan:
 Sistematika penulisan harus memenuhi dan secara berurutan mencakup:

- Judul; 
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih 

dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang);
- Permasalahan;
- Metode Penelitian (berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika 

diperlukan);
- Pembahasan; 
- Penutup (berisi kesimpulan dan saran). Ju
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7. Aturan Teknis Penulisan:
a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk file elektronik 

(soft copy) dalam program MS Office Word serta 2 (dua) rangkap dalam bentuk cetakan (print out).
b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. 

Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan 
berkonsultasi dengan penulis.

c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri 
ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi 
kiri dan tepi kanan 3 cm.

d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris harus ditulis dengan huruf cetak miring 
(italic).

e. Penyajian Tabel dan Gambar:
- Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri 

ukuran 12;
- Judul gambar ditampilkan di bagian bawah tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font 

Calibri ukuran 12;
- Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal;
- Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar;
- Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);
- Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau 

Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal);
- Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan font 

Calibri ukuran 10.
f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan kaki 

menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai 
berikut:
- Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago 

Press, 1999), hlm. 65.
- Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: 

University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: 

Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.
- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, ”The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line:  Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in 

Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/
Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 
5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 
2004).

- Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, ”Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” 
(makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, 
Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).  

- Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, ”Evanston Public Library Strategic 
Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library,     http://www.epl.org/library/
strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).     

g. Penulisan Daftar Pustaka:
- Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling muktahir;
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Buku; 

Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan;Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN



Volume 3  Nomor  1,  April 2014

- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat 

dipertanggungjawabkan validitasnya.
- Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

•  Buku (1 orang penulis): Doniger, Wendy, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago 
Press, 1999).

•  Buku (2 orang penulis): Cowlishaw, Guy and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology 
(Chicago: University of Chicago Press, 2000).

•  Buku (4 orang atau lebih penulis): Laumann, Edward O. et al., The Social Organization of Sexuality: 
Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

•  Artikel dalam Jurnal: Smith, John Maynard, ”The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998).
•  Artikel dalam jurnal on-line:  Hlatky, Mark A. et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms 

in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart  and 
Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 
287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 
7 Januari 2004).

•  Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, ”Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 
59” (makalah disampaikan pada the annual international meeting for the Society of Biblical 
Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).  

•  Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, ”Evanston Public Library Strategic 
Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library,     http://www.epl.org/library/
strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

8. Naskah dikirimkan dalam bentuk file elektronik (softcopy) dan cetakan (hardcopy) yang dilampiri dengan 
biodata singkat (CV) penulis, alamat e-mail, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui: jurnal_
rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id dan jurnalrechtsvinding@gmail.com.

9. Naskah dapat dikirimkan atau diserahkan secara langsung kepada:

Redaksi Jurnal RechtsVinding
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, 

Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8002265.

10. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak 
menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah 
akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan 
urutan naskah yang masuk ke Dewan Redaksi Jurnal RechtsVinding.

Ju
rn

al 
Re

ch
tsV

ind
ing

 BP
HN








	COVER DEPAN.pdf
	COVER back.pdf

