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ABSTRAK  

Nama  : Fawzi Ali Akbar Rasfanjani  

Nim  : 10400114336 

Judul :Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan 

Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem  Presidensial Di 

Indonesia  

  

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold 

yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya 

dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang 

masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk 

rumusan masalah yaitu ;Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam 

Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?Bagaimana Korelasi 

Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif 

Sistem Presidensil di Indonesia??  

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Jenis 

penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

terhadap asas-asas hukum.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dampak 

hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah 

orangorang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai 

politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 

tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun 

sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas 

sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya.2).Korelasi 

antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk 

menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia. Adanya pemilu 

serentak dapat menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan 

presidensialisme yang kuat dan stabil serta memfasilitasi munculnya 

penyederhanaan sistem kepartaian melalui pemberian insentif bagi partai politik 

untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang 

berkelanjutan.  

Kata Kunci : Presidential Threshold, Pemilu Serentak,Sistem Presidensil  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden  

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- 

Undang Dasar. Frasa kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 

mengandung arti pembatasan hak pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan oleh konstitusi, atau yang disebut juga sebagai prinsip 

constitutional government (pemerintah berdasarkan konstitusi). 
1
 Dalam konteks 

lembaga eksekutif, prinsip constitutional government ini berarti segala 

pengaturan mengenai Presiden berinduk kepada konstitusi.  

Keberadaan konstitusi sebagai induk dari segala aturan yang berlaku dan 

pembatasan terhadap tindakan pemerintah adalah konsekuensi Indonesia sebagai 

negara hukum. Dalam negara hukum formal terdapat beberapa elemen ideal 

yaitu (a) pemisahan kekuasaan, (b) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, (c) asas legalitas, dan (d) peradilan administrasi.
2
  

Salah satu elemen yang penulis bahas adalah elemen asas legalitas. Asas 

legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum menghendaki adanya 

pembatasan kekuasaan negara (pemerintah) dengan berdasarkan hukum dan 

undang-undang.
3
 Prinsip pembatasan berdasarkan hukum dan undang-undang di 

                                                 

1
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka 

2
 

Azhary dalam Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 333.  
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Indonesia berinduk kepada konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang- Undang 

Dasar  1945 (UUD 1945).  

Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dalam satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh 

rakyat. Hal itu disebut dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga 

‗Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung 

oleh rakyat‘. Sistem pengisian jabatan Presiden Republik Indonesia tersebut 

bersifat demokratis.
2
  

Istilah ―demokratis‖  dalam   konteks   pengisian   jabatan   Presiden 

menurut penulis mempunyai arti bahwa setiap partai politik yang sudah 

mempunyai kursi di DPR dapat mengajukan seorang calon Presiden dalam 

pemilihan umum  

Presiden.   

Ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa ‗Calon Presiden dan 

Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik‘, 

menempatkan posisi partai politik sangat penting dalam konteks pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik  menjadi  

pintu  masuk yang  harus  dilalui  oleh  siapapun  juga  yang ingin maju menjadi 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.Meskipun begitu, hal ini tidak 

menutup peluang bagi WNI yang bukan kader sebuah partai politik untuk 

menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selama Calon Presiden dan 

                                                 

2
 Azhary dalam Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014.  
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Calon Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik, calon tersebut tetap memiliki hak untuk maju dalam pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden.  

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan: ―Pasangan  calon  diusulkan  

oleh  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursipaling 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‖.  

Ketentuan ini mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 

diusulkan dalam satu paket. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang ingin 

maju menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Presiden harus melakukan 

pendekatan dan komunikasi politik untuk menemukan kesepakatan maju dalam 

satu paket.Dengan ketentuan tersebut, pada akhirnya terdapat saling kontradiksi 

dimana di satu sisi negara ini dikatakan menganut demokrasi, tetapi disisi lain ada 

pembatasan.
3
  

Ketentuan tersebut adalah perubahan ketentuan serupa dalam undang- 

undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, yakni  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden , 

Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  

Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan  

                                                 

3
 Achmad Zakaria, ―Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif  

Demokrasi‖, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2 No. 1, Maret 2015,  
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Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD. Adanya keinginan untuk membangun  

pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong 

dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang 

batas pencalonan Presiden atau sering disebut dengan presedential threshold .  

Praktiknya, tujuan ideal presedential threshold yang dikemukakan di atas 

ternyata tidak tercapai. Problematika ini memang bukan merupakan hal yang 

baru karena sejak awal, penerapan sistem multipartai (sebagai implikasi dari 

cita-cita demokrasi) dalam pemerintahan presidensial memang sudah dirasakan 

kurang dapat mendorong stabilitas pemerintahan. Menurut Firdaus, ketika pintu 

demokrasi dibuka dengan sistem multipartai, kecenderungan Pemerintahan 

mengalami instabilitas, dan pada saat yang sama terkadang dijadikan alasan oleh 

Pemerintah untuk membatasi partai dengan cara-cara otoriter.
4
  

Syarat 20% kursi atau 25% suara sah nasional tersebut pada akhirnya akan 

menyulitkan suatu partai untuk mengusulkan calon Presiden tanpa berkoalisi 

dengan parpol lain. Dengan demikian implikasinya, partai politik sejak  awal  

sudah  harus  mulai  melakukan  penjajakan dengan  partai  politik lain sebagai 

rekan koalisi. Koalisi untuk mendapatkan dukungan DPR tidak secara eksplisit 

merupakan perintah undang-undang. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut 

menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan mengingat adanya persyaratan 

perolehan suara pada jumlah tertentu bagi partai politik yang ingin mencalonkan 

Presiden  

                                                 

4
 Firdaus, Consitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem 

Kepartaian, Bandung: Yrama Widya, 2015, hlm. 376 
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dan Wakil Presiden.  

Periode pemerintahan SBY pada pemilu tahun 2009 misalnya, terdapat 

koalisi partai politik yang jumlahnya lebih dua puluh persen tetapi pada 

kenyataannya tidak menjamin soliditas (kekompakan) lembaga eksekutif dan 

legislatif. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang unggul saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono 

dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB 

memperoleh presentasi kursi di DPR hasil pemilu legislative sebesar 56,56%.
5
  

Secara keseluruhan, hasil perolehan kursi partai-partai pengusung pasangan 

SBYBoediono adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Pengusung Pasangan SBY-Boediono  

Pada Pemilihan Umum Presiden  Tahun 2009
6
  

No.  Partai  Jumlah kursi  Persentase kursi di  

DPR  

1  Partai Keadilan Sejahtera  57  7,88%  

2  Partai Amanat Nasional  46  6,01%  

3  Partai Kebangkitan Bangsa  28  4,94%  

4  Partai Persatuan  

Pembangunan  

38  5,32%  

5  Partai Demokrat  148  20,85%  

                    Jumlah  317  45%  

  

 

                                                 

5
 Hanta Yuda AR, ―Politik Indonesia 2009: Parpol, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan 

Prospek Demokrasi‖, dalam Indonesia Report 2009, Jakarta: The Indonesian Institute, Center for 

Public Policy Research, 2010, hlm. 90.  
6
 Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: 

P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, hlm. 17. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
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Hal yang sama terjadi pada periode pemerintahan Jokowi. Pada Pemilu 

Presiden tahun 2014, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

juga unggul  saat  itu,  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla,  didukung  oleh 

‗Koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari 4 (empat) partai yaitu Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat 

(NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura). Hal ini terlihat dalam data perolehan kursi DPR hasil 

pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor:  416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagai 

berikut:  

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Pengusung Pasangan Joko Widodo- 

Jusuf Kalla Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014
7
  

No.  Partai  Jumlah kursi  Persentase kursi di DPR  

1  Partai Nasional Demokrat  36  6,72%  

2  Partai Kebangkitan Bangsa  47  9,04%  

3  Partai Demokrasi Indonesia  

Perjuangan  

109  19,95%  

4  Partai Hati Nurani Rakyat  16  5,26%  

      Jumlah  208  40,97%  

Apabila diperhatikan, jumlah persentase kedua calon Presiden tersebut 

berhasil melebihi ambang batas perolehan suara. Gabungan partai politik yang  

mengusung calon tersebut pun berhak mengikuti pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden di tahun pemilihan masing-masing. Namun, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, ketika calon Presiden tersebut terpilih, 

pemerintahan yang dihasilkan ternyata tidak memberikan basis dukungan untuk   

                                                 

7
 Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: 

P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, hlm. 17. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
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pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif karena koalisi yang terbentuk 

merupakan koalisi pragmatis. Atau dengan kata lain, koalisi tersebut hanya 

didasarkan pada kepentingan politis (political interest) partai-partai yang 

mengusungnya, bukan karena adanya kedekatan ideologi (common platform).
8
  

Hal lain yang menjadi faktor tidak stabilnya roda pemerintahan akibat 

koalisi pragmatis sebagai konsekuensi penerapan ketentuan ketentuan ambang 

batas pencalonan Presiden ini juga terlihat ketika Presiden tersebut mulai 

menetapkan suatu kebijakan-kebijakan baru. Ketika Presiden mengajukan suatu 

kebijakan, DPR sering kali menolak kebijakan tersebut. Misalnya pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla setelah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, ada 

belasan usul interpelasi dan angket yang pernah diusulkan di DPR, meskipun 

hanya sebagian yang berhasil disetujui untuk digunakan sebagai hak dewan. 

Namun yang menarik adalah hampir seluruh usulan interpelasi atau angket yang 

diajukan melibatkan anggota DPR dari partai-partai pendukung pemerintah, 

bahkan terlibat aktif sebagai inisiator. Begitu pula pada masa pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono setelah 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Dalam satu setengah 

tahun pertama sejak dilantik kembali sebagai Presiden, tercatat ada dua usul hak 

angket yang diajukan DPR, yaitu mengenai penyelamatan Bank Century dan 

perpajakan. Dua fenomena ini cukup menggambarkan bagaimana tidak 

efektifnya  

                                                 

8
 Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 289.  
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koalisi yang dibangun Presiden dalam menjamin stabilitas pemerintahan meskipun 

sudah memperoleh dukungan yang kuat dari DPR.   

Tidak sedikitnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan 

persetujuan dari parlemen yang mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan tidak 

jarang ditolak oleh DPR inilah yang akhirnya membuat program atau rencana 

kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
9
 Sehingga 

dalam pelaksanaannya, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden akhirnya 

tidak sesuai dengan maksud awal pembentukannya untuk memberikan basis 

dukungan bagi Presiden dalam menjalankan setiap kebijakannya demi kuatnya 

pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial.   

Ketidaksesuaian penerapan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden 

di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga semakin 

diperumit dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh 

Effendi Ghazali.
10

 Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk 

dilaksanakannya pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak mulai tahun 

2019. Begitu pula ditolaknya permohonan Yusril Ihza Mahendra dalam Putusan 

MK No. 108/PUU-XI/2013 meskipun amar putusan sebelumnya mengenai 

pemilu  

                                                 

9
 Jumadi, ―Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia‖, Jurnal 

AlDaulah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, Makassar: Fakultas Syari‗ah dan Hukum UIN Alauddin, 

2015, hlm. 145.  
10

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putuskan-

pemiluserentaktahun-2019, MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019, diakses tanggal 12 Maret 

2019, jam 09:26.  
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serentak juga akan tetap diberlakukan mulai tahun 2019.
11

 

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold 

yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya 

dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang 

masih menjadi perdebatan. Sesuai dengan paparan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah tersebut berjudul  

“Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan  

Wakil Presiden dalam Perspektif  Sistem  Presidensial di Indonesia.”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas,maka 

rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?  

2. Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap  

Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di  

Indonesia??  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian menurut 

penulis adalah sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Dampak Hukum Presidential Threshold dalam 

Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.  

2. Untuk Mengetahui Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap  

                                                 

11
 http://www.negarahukum.com/hukum/kabut-gelap-mahkamah-konstitusi.html, Kabut Gelap 

Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 12 Maret 2019, jam 09:35.  
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Pemilu Serentak  Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di  

Indonesia.  

Dengan adanya tujuan penulisan proposal yang telah diuraikan penulis 

diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai 

dari penulisan proposal ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan proposal ini 

yang ingin penulis dapatkan adalah : 1. Secara Teoritis  

a. Secara teoritis penulisan skripsi ini berguna sebagai media 

pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang  kemampuan  individu  mahasiswa 

 dalam  

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

b. Dapat digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan di 

bidang Hukum Tata Negara.  

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Manfaat yang dapat peneliti peroleh dari penulisan ini adalah  

untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum 

khususnya tentang problematika sistem presindential 

threshold dalam model penyelenggaran pemilihan umum  

serentak dan tetap.      

b. Bagi Masyarakat  

Melalui penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan 

sedikit pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai 
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problematika sistem presindential threshold dalam model 

penyelenggaran pemilihan umum serentak dan tetap.    

c. Bagi Pemerintah  

Melalui penulisan skripsi ini manfaat bagi Pemerintah 

adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah 

mengenai problematika sistem presindential threshold dalam 

model penyelenggaran pemilihan umum serentak dan tetap.  

D. Fokus dan Deskripsi Fokus  

a. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini agar bisa memberi pemahaman lebih tentang  

Problematika Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia.  

b. Deskripsi Fokus  

1. Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan kursi dan 

suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam 

pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden.  

2. sistem pemerintahan presidensial yaitu suatu sistem yang menganut 

asas trias politika klasik yang memegang teguh keseimbangan (check 

and balances ) di antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Menurut sistem ini, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih 

oleh rakyat. Presiden membentuk menteri-menteri yang bertanggung 

jawab kepada Presiden.  

3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat,anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan  
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Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil
12

 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  

IndonesiaTahun 1945  

E. Kajian Pustaka  

Dalam buku Jimmly Asshiddiqie berjudul Hukum Tata Negara dan 

PilarPilar Demokrasi, Edisi 2 Cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika. 2015 menjelaskan 

banyak hal terkait hukum tata Negara di Indonesia serta berbagai analisis konkrit 

terkait Sistem Demokrasi di Indonesia   

Serta Buku August Mellaz, Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan 

Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional.2016 

juga membahas korelasi antara Pemilu Serentak, Presidential Threshold dan 

impact dari sistem kepartaian di Indonesia.  

 Terakhir  penulis  banyak  mengutip  dari  jurnal  Abdul  

Ghoffar.Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi 

dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions 

of the Constitutional Court and Other Countries‟ yang banyak membahas terkait 

Problematika Presidential Threshold dikaji melalui analisis Undang-Undang 

pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi.  

  

                                                 

12
 Lihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Sistem Pemerintahan Presidensial  

Berbicara tentang pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan 

pada dasarnya adalah bertujuan untuk dapat mencegah timbulnya dan 

tumbuhnya kekuasaan di satu tangan, dan juga agar diharapkan terdapatnya 

jaminan hak-hak asasi setiap manusia dalam kehidupan bernegara.
13

 Ajaran 

ini dikenal dengan sebuah doktrin „Trias Political‟ yang diajarkan oleh John 

Locke (1632-1704) dan Montesquei (1689- 1755), dan pada taraf itu 

ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power ) dalam arti 

horizontal. Ajaran trias politica sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles 

dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa yang 

membatasi kekuasaan penguasa yang absolute itu, bukan karena pemisahan 

kekuasaan melainkan hak asasi manusia.
14

  

John Locke pada bukunya „Two Treaties on Civil Goverment‟  

sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, yang ditulisnya sebagai kritik atas 

kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart untuk membenarkan Revolusi Gemilang 

tahun 1688 ( the Glorius Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh  

  

                                                 

13
 Jazim Hamidi,dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara,Ctk Pertama,Total media, 

Yogyakarta, 2009, hlm 220.  
14

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.151.  
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parlemen Inggris, dinyatakan bahwa kekuasaan negara dapat terbagi atas tiga 

cabang kekuasaan, yaitu: Pertama, Kekuasaan membentuk undang-undang 

(legislatif); Kedua, Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) dan 

didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu 

sebagai ‗uitvoering‘, yaitu  dipandangnya sebagai termasuk pelaksana 

undangundang); Ketiga, Kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk 

menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti 

membuat aliansi dan sebagainya, dewasa ini sebagai hubungan luar negeri 

(federatif).
15

  

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1784, filsuf Perancis Baron 

de Montesqueiu me-elaborasi lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya  

‗L; Espirit de Lois‘ (The Spirit of The Law). Buku ini diilhami dari melihat sifat 

despotis dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan 

dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquei membagi 

kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang kekuasaan, kekuasaan legislatif, 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis 

kekuasan itu haruslah terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (fungsi) 

maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. 

Montesquei, menekankan terutama adanya kebebasan badan yudikatif, oleh 

karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu 

dijamin dan  

                                                 

15
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.152  
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dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk 

membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaran 

undang-undang (tetapi oleh Montesquei diutamakan tindakan dibidang politik 

luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili 

atas pelanggaran undang- undang.)  

Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif 

kedalam kekuasaan eksekutif , Montesqueiu memandang kekuasaan eksekutif 

dan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini 

disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari- hari sebagai seorang hakim, 

Montesquei mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan 

kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesqueiu kekuasaan  hubungan luar 

negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan dalam 

kekuasaan eksekutif. Namun demikian, dalam perkembangannya teori 

pemisahan kekuasaan ini mengalami atau mendapat modifikasi dari pemisahan 

kekuasaan ke pembagian kekuasaan (machtsverdeling atau distribution of 

power).  Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ada dan 

dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formil, atau dengan kata 

lain bahwa Indonesia terdapat pembagian kekuasaan (distribution of power) 

dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, dalam arti bukan pemisahan 

kekuasaan dalam arti yang sesungguhnya (materiil).
16 

Serta menurut Allan R.  

                                                 

16
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.221  
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Brewer-Carias, sebagaimana dikutip oleh Ni‘matul Huda, bahwa konsep 

Montesqueiu dan John Locke mengenai pemisahan kekuasaan lebih merupakan 

doktrin hukum daripada dalil politik, karena tidak menentukan siapa yang akan 

menjalankan kedaulatan, tetapi hanya bagaimana kekuasaan harus diatur untuk 

mrncapai tujuan tertentu.
17

  

Dari sinilah kemudian munculnya berbagai teori mengenai sistem 

pemerintahan salah satunya sistem prsidensial. Istilah  sistem pemerintahan 

berasal dari gabungan dua kata ―sistem‖ dan ―pemerintahan‖. Sistem adalah 

suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan 

fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap 

keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan 

antar bagian-bagian  yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan 

baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.Menurut Carl J.Friederich, sistem 

adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai 

hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional 

terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu  

ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian 

tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keselururuhannya itu.Dalam 

bidang ilmiah pemerintahan dibedakan sebagai organ (alat) negara yang 

menjalankan  

                                                 

17
 Ni‘matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, 

FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm .186.  
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tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada 

pemerintah.
18

  

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah 

dapat dibagi dua, yaitu : pembagian kekuasana secara horizontal didasarkan 

atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai 

macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara 

vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan 

daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.
19

 Dari penelusuran 

berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian 

sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam 

kategori : parliamentary executive dan non-parliamnetary executive atau the 

fixed executive. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem 

pemerintahan menjadi tiga kategori : presidentialisme, parliamentary system, 

dan semipresidentialisme. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri, juga 

mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan 

presidensial (presidential system), sistem parlementer (parliamentary system), 

dan sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system).  

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas  

                                                 

18
 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm 21.  

19
 http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf (diakses pada hari rabu 13 Februari 2019 pukul 

12.30 wita )  

http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf
http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf
http://digilib.unila.ac.id/1269/8/BAB%20II.pdf
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diterapkan di seluruh dunia. Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam 

sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif 

bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang  

―bertanggung jawab‖ diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik 

dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan matihidupnya kabinet 

tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab 

menteri).  

Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial yaitu suatu sistem yang 

menganut asas trias politika klasik yang memegang teguh keseimbangan 

(check and balances ) di antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Menurut sistem ini, Presiden adalah kepala eksekutif yang dipilih oleh rakyat. 

Presiden membentuk menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada 

Presiden. Parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden begitu sebaliknya. 

Presiden sama sekali terpisah dari palemen dan tidak boleh mempengaruhi 

organisasi dan penyelenggaran parlemen.
20

  

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presedensial adalah  :   

1) Kepala negara (badan eksekutif) dipilih melalui pemilihan umum 

(pemilu). Dinegara yang demokrasi, pemilihan pemimpin selalu dilakukan 

dengan pesta demokrasi seperti pemilihan umum.  

                                                 

20
 Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm. 118.  



  

19  

  

 

  

2) Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan juga kepala 

pemerintahan.  

3) Masa jabatan presiden dan wakil presiden (eksekutif) lebih jelas dalam 

jangka waktu tertentu.   

4) Kekuasaan eksekutif (presidendan wakil presiden) tidak mempunyai 

tanggung jawab terhadap legislatif.  

5) Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan 

memberhentikan menteri-menteri.  

6) Menteri-meteri bertanggung jawab kepada eksekutif, bukan kepada  

legislatif.  

7) Kekuasaan Presiden dan wakil presiden (eksekutif) lebih stabil dan tidak 

dapat dijatuhkan oleh legislatif.  

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan  

presidensial sebagai berikut : 
21

  

1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 

eksekutif dan legislative.  

2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden 

tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.  

3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya  

                                                 

21
 https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html( diakses pada 

hari rabu 13 februari 2019 pukul 01:00 wita )  

https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
https://viratetrium.blogspot.com/2015/05/sistem-pemerintahan-presidensial-di.html
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kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.  

4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai 

bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.  

5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 

demikian pula sebaliknya.  

6) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.  

7) Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif 

bertanggung jawab kepada konstitusi .  

8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.  

9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat Salah satu karakter sistem 

pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang 

fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan.  

B.  Presidential Threshold  

 1.  Pengertian Presidential Threshold  

Istilah presidential threshold terdiri dari dua kata yang berasal dari 

bahasa Inggris; Presidential dan Threshold. Secara etimologi kata Presidential 

bermakna ‗mengenai presiden‘, dan kata Threshold mempunyai arti ‗ambang  

pintu‘
22

.
 
Sedangkan secara terminologi Presidential Threshold adalah ambang  

                                                 

22
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), 445.  
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batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai 

politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan 

calon presiden dan wakil presiden. Threshold atau ambang batas ini diadopsi 

dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada 

sistem perwakilan proporsional.  

Selain istilah presidential threshold sistem pemilu di Indonesia juga 

mengenal istilah parliamentari threshold atau penyederhanaan partai politik. 

Parliamentari threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai 

politik dalam pemilihan umum legislatif untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Threshold awalnya 

dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki 

kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini 

mengaitkan besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula 

perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku 

dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin 

kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya 

semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase 

perolehan suara untuk mendapatkan kursi.
23

  

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional,  
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angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi 

perwakilan/utusan di parlemen. Istilah Threshold juga diistilahkan dengan 

minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk 

mengatur ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang 

batas presiden untuk bisa ikut Pemilu (Presidential Threshold).
 
 

Ambang batas pemilihan umum (Electoral Threshold)umumnya dibagi 

ke dalam dua klasifikasi, yaitu ambang batas efektif (Effective Theshold) dan 

ambang batas formal (Formal Threshold). Andrew Reynolds menjelaskan 

bahwa ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari 

perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (mathematical by 

product of features of electoral systems). Ambang batas efektif diterjemahkan 

pula sebagai ambang batas terselubung (Hidden Threshold) atau ambang batas 

alami (Natural Threshold) dikarenakan Undang- Undang tidak mencantumkan 

secara tegas persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Ambang batas 

efektif menempatkan besaran daerah pemilihan (district magnitude) sebagai 

aspek matematis yang penting dalam penentuan perolehan kursi.
 
 

Sebenarnya   Threshold   secara   matematika    selalu    ada,    sehingga  

rumus Threshold itu disebut Threshold tersembunyi atau ambang batas efektif. 

Para ahli memberikan rumusan terkait ambang batas efektif ini, yakni seperti: 

ambang batas adalah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu  
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(Threshold = 100% : besaran daerah pemilihan + 1), contoh, besaran daerah 

pemilihan adalah 19 kursi, maka ambang batasnya adalah 5 persen. Inilah yang 

disebut sebagai threshold.  

Bedanya dengan ambang batas formal, ambang batas efektif memang 

tidak dituliskan dalam aturan hukum tentang persentasenya secara tegas, 

namun hanya bersifat alamiah atau muncul secara alamiah. Sementara ambang 

batas formal, besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di 

dalam aturan hukumnya. Ambang batas tersebut dipaksakan untuk 

dilaksanakan dalam pemilu berdasarkan aturan Perundang-Undangan yang 

berlaku, sehingga partai yang tidak mendapatkan suara mencapai ambang 

batas, tidak berhak mendapatkan kursi atau tidak berhak diikutkan dalam 

penghitungan kursi. Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

(Pemilu 2019), berarti partai politik atau koalisi partai politik yang tidak 

mencapai ambang batas, tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil 

Presiden.  

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, 

membawa Threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari 

Electoral Threshold seabagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam 

Pemilu, Parliementary Threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk 

dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga Presidential Threshold sebagai 

ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Pemilihan Umum.  
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 2.  Landasan Yuridis Presidential Threshold  

  

a.)  Presidential Threshold Berdasarkan UUD 1945  

  

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa konstitusi negara telah beberapa 

kali diubah berdasarkan semangat reformasi bangsa Indonesia. Periode 

pertama perubahan UUD  Tahun 1945 dimulai pada tahun 1999 dan periode 

kedua pada tahun 2000, namun pada kedua periode tersebut belum diubah 

ketentuan mengenai pengisian jabatan kepala negara. Lalu pada perubahan 

ketiga terdapat beberapa ketentuan terkait dengan syarat untuk menjadi 

presiden dan wakil presiden dan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. 

Ketentuan yang dimaksud dinyatakan dalam Pasal 6A UUD  Tahun 1945. 

Perlu diketahui  bahwa perdebatan awal dalam melakukan perubahan UUD 

Tahun 1945 tidak lepas dari pembahasan mengenai sistem pemilihan yang 

dianut langsung atau tidak langsung, selain itu perdebatan yang muncul adalah 

terkait dengan syarat personal seseorang untuk menjadi presiden dan wakil 

presiden.
24 

 

Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat merupakan 

salah satu amanat dari demokrasi partisipatoris yang akan memberikan 

peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam 

proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Prinsip 

dalam demokrasi partisipatoris adalah persamaan bagi seluruh warga negara 
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dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan  

  

agenda yang telah diputuskan secara bersama. Hal ini dilakukan agar 

perjalanan kehidupan bernegara mendapatkan pemahaman yang jernih pada 

sasaran yang tepat dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.
25 

Demokrasi partisipatoris pada hakekatnya adalah demokrasi yang secara sadar 

akan memberdayakan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan ‗dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan bersama rakyat‘. Adanya 

pemberdayaan rakyat yang akan berupa partisipasi langsung ini penting, 

karena sistem perwakilan rakyat melalui lembaga perwakilan tidak pernah 

dapat diandalkan sebagai satu- satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, 

prinsip ‗representation in ideas‟ dibedakan dari „Representation in Presence‟, 

karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan 

atau aspirasi.
 
 

Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang 

batas pencalonan presiden dan wakil presiden/presidential threshold, namun 

berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Konstitusi  Negara kita 

memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah bersama-sama 
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Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih komprehensif 

mengenai tata cara  pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena 

dalam  

UUD NRI 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi muatan   

tersebut.  

Maka kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan presiden 

dan wakil presiden yang memuat ketentuan Presidential Threshold. Ini 

merupakan kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan sebuah pertimbangan bahwa demi terciptanya sistem 

presidensil yang kuat dan efektif maka persyaratan pengajuan presiden dan 

wakil presiden berdasarkan jumlah suara sah nasional ini menjadi diperlukan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bukti legitimasi dari 

rakyat.
26 

 

Adapun kesepakatan mendasar dalam melakukan perubahan terhadap  

UUD Tahun 1945 ini antara lain; Pertama, tidak mengubah bagian pembukaan 

UUD Tahun 1945, kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, ketiga, perubahan dilakukan dengan cara adendum, keempat, 

mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan, kelima, penjelasan UUD 
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Tahun 1945 ditiadakan sehingga hal-hal normatif dalam bagian penjelasan 

diangkat kedalam pasal-pasal.
27 

 

b.)  Presidential Threshold Menurut UU No.23 Tahun 2003  

  

UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  

Presiden adalah instrumen hukum pertama yang dibuat untuk mengatur tentang 

mekanisme pilpres sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat 

(5) UUD NRI 1945 setelah perubahan.  

Pasal 5 ayat (4) undang-undang a quo merumuskan sebuah regulasi baru 

bahwa partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil 

presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah 

memenuhi syarat (electoral treshold) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah 

kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% dari perolehan suara sah 

secara  

nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
28 

 

Berdasarkan ketentuan undang-undang inilah kemudian dilaksanakan 

pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta 

menggunakan sistem presidential threshold dalam pengajuan calonnya. 

Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.   
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 c.)   Presidential Threshold Menurut UU No.42 Tahun 2008  

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum kedua yang dibuat 

untuk menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) UUD NRI 1945.  

Ketentuan presidential threshold dalam undang-undang ini dirubah 

menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam 

undang-undang sebelumnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tertera dalam 

Pasal 9 undang-undang a quo yang berbunyi;  

“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.”
29

  

d.)   Presidential Threshold Menurut UU No.7 Tahun 2017  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 

dini hari tanggal 21 Juli 2017. Intrumen hukum yang sempat menuai 
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polemik terkait presidential threshold (ambang batas bagi partai politik 

atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau 

wakil presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan 

terfregmen dalam beberapa buku; Buku kesatu tentang Ketentuan 

Umum, Buku kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga tentang 

Pelaksanaan  

Pemilu, Buku keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses  

Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, serta Buku Kelima tantang Tindak Pidana 

Pemilu, dan Buku keenam Penutup. Undang- undang ini diundangkan oleh Menteri 

Hukum dan hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017.  

Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik 

untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini 

menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 

(satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 

suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik 

atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 

1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik 

dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara 

demokratis dan terbuka. Hal ini diatur secara gamblang dalam Pasal 221 – 

Pasal 223 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:  
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Pasal 221 : Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 

(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik. Pasal 

222 : Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan 

kursi paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR 

atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara 

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.  

Pasal 223 : (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil 

Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 

mekanisme internal Partai Politik bersangkutan, (2) Partai Politik dapat 

melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melalokan 

penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.(3) Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan 

mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan 

Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4) Calon 

Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 

satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh 

Partai Politik atau Gabungan  
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Partai Politik lainnya.
30

  

C.  PEMILIHAN UMUM  

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan  

  
Rakyat,anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
31

 dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.  

Proses pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung dalam 

memilih wakil-wakil mereka di parlemen dan Presiden serta Wakil Presiden 

pada tataran eksekutif, yang kemudian nantinya baik anggota legislatif dan 

eksekutif yang terpilih menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mendorong 

tercapainya cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 

1945. Hal ini merupakan semangat dari semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat, yang merupakan pengertian umum dari demokrasi itu sendiri. 

Dengan demikian, maka kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif adalah 

kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dimandatkan kepada mereka yang 
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terpilih, untuk kemudian dengan kekuasaan itu digunakan untuk 

kepentingankepentingan rakyat, serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat.  

 1.  Macam-Macam Sistem Pemilu  

Sistem pemilu dibedakan atas dua macam, yaitu: sistem mekanis dan 

sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis adalah sistem yang  

memandang rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama.   

Dalam pelaksanaannya, sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan  

dengan dua cara, yaitu perwakilan distrik dan perwakilan proporsional.
32 

 

 a)  Sistem perwakilan distrik  

Sistem distrik biasa disebut juga single-member constituency 

(tetapi ada juga yang memakai istilah single member district untuk 

menyebut sistem ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem 

pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah 

pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat 

yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan 

demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat 

yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil 

rakyat terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih 

sedikit, suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang— 
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sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada—sehingga dikenal 

istilah the winner takes all.  

b.)    Sistem Perwakilan Proporsional  

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari 

sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang 

memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk  

  

dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, 

maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk 

lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah 

pemilihan, begitupun sebaliknya.  

Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara 

jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian 

dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. 

Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka 

di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP 

merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi 

di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan 

lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah 

pemilihan lebih dari satu.  

Sedangkan sistem pemilihan organis adalah sistem yang menempatkan 

rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai 

macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis (rumah tangga, keluarga), 
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fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, 

cendikiawan) dan lembaga- lembaga sosial (universitas). Persekutuan hidup 

inilah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih (hak untuk mengutus 

wakilwakil kepada perwakilan masyarakat). Menurut sistem ini, partai-partai 

tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh 

tiaptiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.
33

  

 2.  Landasan Hukum Pemilu  

Secara garis besar, sejarah pemilu di Indonesia dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian, yang masing-masing bagian ini memiliki landasan 

hukumnya sendiri-sendiri akan tetapi saya akan membahas landasan pemilu 

2004 sampai sekarang . Bagian- bagian itu antara lain:  

 1)  Pemilu 2004  

Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan 

rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan 

DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 

2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk 

memilih  

550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD  

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 

20042009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
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 Septi Nurwijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2006, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta, hlm 72.  



  

35  

  

 

untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 

(putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 

dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu 

sebelumnya. Pemilu untuk memilih  

Anggota DPR dan DPRD (termasuk di dalamnya DPRD Provinsi dan  

DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan 

berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai 

politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. 

Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau 

melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada 

calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD 

dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Landasan hukum 

pelaksanaannya adalah: i) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik. ii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. iii) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden.  

 2)  Pemilu 2009  

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang 

diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih  

560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD  
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Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 

20092014. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 

untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 

(satu putaran). Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD  

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang  

(proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang 

dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara 

yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran 

besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan 

duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang 

memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan 

dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini  adalah provinsi, 

dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. Landasan hukum 

pelaksanaannya: i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum; ii) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik; iii) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; iv) Undang-Undang  

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
34

 3) 

Pemilu 2014  

                                                 

34
 Komisi Pemilihan Umum, 2010, Modul I: Pemilu untuk Pemula, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, 

hlm 4-15.  
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Pemilu tahun 2014 merupakan Pemilu yang keempat pada masa 

Reformasi. Seperti dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, 

Pemilu Tahun 2014 pun juga ditandai dengan beberapa perbaikan dalam 

hal landasan hukumnya. Pada satu sisi, hal tersebut dapat dimaklumi 

dalam artian sebagai perbaikan dari legalitas penyelenggaraan Pemilu 

sebelumnya. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menandakan bahwa 

Pemilu di Indonesia masih mencari bentuknya dengan berbagai macam 

metamorfosis dalam hal institusionalisasinya. Pemilu tahun 2014 

setidaknya dilandasi oleh 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: i) UU Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. ii) UU Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. iii) UU Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dua Undang- 

Undang pertama merupakan penggantian dari sebelumnya. Sedangkan 

pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

masih menggunakan peraturan yang sama dengan Pilpres Tahun 2009.  

Dari sekian fase tersebut, dapat dimengerti bahwa Indonesia masih 

mencari bentuk Pemilu yang ideal dengan berbagai metamorfosis dalam 

hal institusionalnya. Selain itu juga, dari adanya setiap fase perubahan 

tersebut menandakan Indonesia senantiasa melakukan perbaikan dari 

legalitas penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya saja, 

boleh jadi perubahanperubahan yang dilakukan atas Pemilu tersebut, 

termasuk Pemilu 2019 mendatang, alih-alih hendak mencapai sistem 
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berdemokrasi yang modern dan ideal sebagaimana kultur Indonesia, 

justru mencederai semangat demokrasi dan juga menyalahi prinsip 

hukum (inkonstitusional), dikarenakan ambisi politis para pembuat 

keputusan. Hal ini seharusnya tidak terjadi, sebab dengan kondisi 

Indonesia yang masih terus mencari bentuk Pemilunya agar dapat 

mengakomodir semangat berdemokrasi yang modern, akan sangat rentan 

terjadi apa yang disebut dengan proses demokrasi semu.  

Berkaitan dengan landasan hukum pemilu ini, pemilu 2019 yang 

merupakan Pemilu serentak juga telah memiliki landasan hukum sebagai 

pijakan pelaksanaannya. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini terdiri atas 573 Pasal, penjelasan dan 4 

lampiran. UU ini juga merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga 

buah undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilhan Umum  Presiden  dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 

tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Pewakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, 

setidaknya memuat lima point utama,
35

 yakni:  

                                                 

35
 

PenyederhanaanSistemPemiluMelaluiUUNo7tahun2017http://www.calonsh.com/2017/09/05/penye 

derhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no- 7-tahun-2017 (diakses pada hari kamis 14 februari 2019 

pukul 20:00 wita)  

http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-%207-tahun-2017
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 a.)  Sistem Pemilu Terbuka  

Sistem ini merupakan sistem yang cenderung membebaskan 

pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya, sistem ini 

banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dinilai lebih 

demokratis dan menambah tingkat partisipasi masyarakat karena 

mereka bisa memilih langsung dan bebas wakilnya.  

 b.)  Presedential Threshold  

Poin ambang batas pencalonan presiden ini adalah poin yang 

paling memantik perdebatan, yang akhirnya diputuskan 20-25%, yakni 

20% suara kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Namun ada yang 

berpendapat bahwa Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 

bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjamin 

hak setiap partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan pasangan calon 

Presiden. Secara politik, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden 

juga akan dianggap membatasi kesempatan partai atau warga negara lain 

maju menjadi pasangan calon Presiden.  

 c.)  Parlementiary Threshold   

Ambang batas parlemen yang disahkan ialah 4%, naik 0.5% dari 

pemilu tahun2014 yang lalu, sehingga partai yang perolehannya tidak 

mencapai 4% pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota 

DPR RI, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Poin ini telah 
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disepakati olehsemua fraksi di parlemen, berbeda dengan Presidential 

Threshold yang dianggap sudah tidak relevan karena pemilu 2019 

dilaksanakan serentak.  

 d.)  Metode Konversi Suara  

Dalam perubahan suara menjadi kursi, metode Sainte Lague 

modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan 

empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan 

angka satu kemudian dilanjutkan dengan bilangan ganjil selanjutnya, 

setelah itu hasilnya diperingkatkan sesuai dengan jumlah kursi dalam 

suatu dapil. Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Sebelumnya 

Indonesia menggunakan metode bilangan pembagi pemilih (BPP). 

Metode Sainte Lague dinilai lebih adil, karena partai yang memiliki 

perolehan suara besar akan memiliki jatah kursi yang besar pula.  

 e.)  Alokasi Kursi Perdapil  

Poin alokasi kursi per dapil diputuskan 3-10, artinya jumlah 

minimum kursi dalam sebuah dapil adalah tiga kursi, sedangkan sepuluh 

adalah angka maksimumnya. Poin ini memiliki kesamaan dengan poin 

terdahulu.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

A.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Jenis penelitian yang 

dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap 

asasasas hukum.
36

  

B.  Pendekatan Peneltian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah 

teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal 

pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian  

ini.  

C.  Sumber Data Penelitian  

 1.)   Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, 

yaitu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya.  

  

                                                 

36
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi I (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.184.  
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Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu aturan hukum 

yang bersifat formal, sedangkan yang aturan hukum lainnya 

maksudnya yaitu aturan diluar peraturan perundang-undangan.  

 2.)  Bahan Buku Sekunder   

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat, 

namun sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Pada 

umumnya bahan hukum skunder berupa buku atau karya tulis ilmiah 

atau bukan peraturan perundang-undangan.  

 3.)  Bahan Hukum Tersier  

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat 

membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder  

disebut bahan hukum tersier. Seperti; kamus, ensiklopedi dan lain-lain.  

D.  Teknik Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan dua cara, yaitu pengumpulan data perpustakaan 

(library research) dan pengumpulan data lapangan/ field research (wawancara). 

Untuk pengumpulan data perpustakaan, yaitu menelaah buku ataupun tulisan 

(sumber primer) berkaitan judul yang dibahas.  

Sedangkan teknik pengumpulan data lapangan/ field research, dilaksanakan 

dengan wawancara tokoh partai politik berkenaan dengan pemikirannya sesuai 

rumusan masalah yang telah disebutkan di atas.   
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E.  Analisis Data  

Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang 

sudah dikumpulkan.Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian 

diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara 

komprehensif. Sehingga dapat dilihat  bagaimana problematika presedential 

threshold dalam model penyelenggaran serentak dan tetap.Dengan cara seperti  ini,  

diharapkan penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat 

permasalahan obyek yang diteliti.  
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BAB IV PEMBAHASAN  

A. Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan  

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia  

Pengaturan presidential threshold yang menuai polemik menimbulkan 

pertanyaan yaitu apakah presidential threshold sudah sesuai dengan keinginan 

masyarakat? Jika secara sekilas dijawab maka jawabannya adalah belum. Hal 

tersebut karena masih ada polemik terkait dengan pengaturan dan penerapan 

presidential threshold. Seperti disinggung sebelumnya bahwa presidential 

threshold dapat dikatakan sesuai dengan keinginan masyarakat apabila tidak 

ada polemik dimasyarakat walaupun hanya sedikit yang berpolemik. 

Masyarakat seharusnya menyetujui terlebih dahulu diterapkannya jumlah angka 

presidential threshold. Jika semua masyarakat menyetujui maka dapat 

dikatakan pengaturan dan penerapan presidential threshold sesuai keinginan 

masyarakat. Penguatan terkait dengan belum sesuainya presidential threshold 

terhadap keinginan masyarakat dapat dilihat dari dampak penerapan 

presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019.   

Mengapa yang dibahas presidential threshold di Pemilu serentak tahun 

2019? Karena Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang akan 

dilaksanakan secara bersama-sama. Hal itu berbeda dengan Pemilu-Pemilu 

sebelumnya. Dampak penerapan presidential threshold di Pemilu serentak 

tahun 2019 dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khusunya 

kelompokkelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu 

khusunya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Identifikasi dampak penerapan 
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presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019 sudah dapat dilakukan 

sejak tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan.   

Dampak dari adanya presidential threshold adalah terhadap partai politik. 

Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya 

presidential threshold. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya 

telah menyatakan bahwa presidential threshold adalah 20% kursi di DPR atau 

25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai 

politik. presidential threshold tersebut diambil dari Pemilu DPR yang 

diselenggarakan pada tahun 2014. Melihat hasil Pemilu Wakil Rakyat tahun 

2014, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR 

atau 25% suara sah secara nasional. 
37

 Artinya tidak ada satu partai politik yang 

dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut 

jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi 

karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan 

pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (UUD 1945 Pasal 6A ayat [2]). 

Adanya presidential threshold membuat hak konstitusional partai politik untuk 

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terciderai. presidential threshold 

juga dianggap mendiskriminasikan partai politik.
38

   

Dampak presidential threshold terhadap partai politik tidak berhenti 

sampai distu saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun 2019 

dipastikan tidak bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai  

                                                 

37
 Waluyo, Andylala. 2014. Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik. 

Dari https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd ri-periode-2014-2019resmi-

dilantik/2468467.html pada tanggal 2 Januari 2021.;  
38

 Beritagar, Redaksi. 2018. Ambang batas pencalonan presiden dan tantangan parpol. diakses dari 

https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantanganparpol pada 

tanggal 2 Januari 2021.  
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politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon 

Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara 

di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai 

suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat 

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun partai politik lama harus 

berkoalisi terlebih dahulu karena kekuarangan suara.
39

  

Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru 

dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik Pembedaan 

perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan 

amanat konstitusi. Konstitusi telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai 

politik atau gabungan parai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil 

Presiden.   

Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai 

politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai 

politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan.   

a. Partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden 

dan Wakil Presiden.   

b. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil 

Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat presidential 

threshold.   

                                                 

39
 Paat, Yustinus. 2018. KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres. diakses 

dari http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-barutidak-boleh-usulkancapres-dan-

cawapres.html pada tanggal 17 September 2018.  
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Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik 

yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden.  

Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon 

Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu 

karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan calon Presiden dan 

Wakil Presiden Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih 

parah dari kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai 

suara di DPR. Keruagian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara 

sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi 

presidential threshold. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden 

dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar menenuhi presidential 

threshold.
40

  

1. Pendapat MK dalam Persoalan Presidential Treshold  

Permohonan pengujian tentang ambang batas pencalonan presiden 

yang diajukan oleh Partai Idaman, bukanlah pengujian yang pertama. Jauh 

sebelumnya, tepatnya tahun 2008, MK juga telah mengeluarkan putusan 

terkait dengan hal tersebut. Untuk itu, agar memudahkan pemahaman dalam 

melihat bagaimana pendapat MK dalam persoalan ini, penulis akan 

menyajikan dua putusan yang terkait dengan persoalan ambang batas, yakni 

putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009, dan  

                                                 

40
 Ayon Diniyanto. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu  

Serentak Tahun 2019. Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018  
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Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun  

2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.
41

  

a. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/20089
42

  

Dalam Putusan ini, pada pokoknya MK berpendapat bahwa 

persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 

sebagai berikut.   

Pertama, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa aturan 

ambang batas sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk 

diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan 

penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan 

dengan konstitusi, menurut MK adalah tidak benar. Sebab untuk 

menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang 

akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden;   

Kedua, MK melihat bahwa pengaturan ambang batas (Pasal 9 

UU 42/2008) merupakan satu norma konkret yang merupakan 

penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan 

suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh 

                                                 

41
 Abdul Ghoffar.Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional 

Court and Other Countries‟ Experiences 488 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September  

2018  
42

 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sida 

ng_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf, diunduh 2 Januari 2021  
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lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, 

sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan 

terdahulu, merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka 

yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang 

menentukan, ‖Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang‖, dan Pasal 22E ayat 

(6) UUD 1945 yang menentukan, ‖Ketentuan lebih lanjut tentang 

pemilihan umum diatur dengan undang-undang‖.   

Ketiga, terhadap pendapat pemohon yang bahwa ambang batas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi 

menyebabkan  

9 Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 

Februari 2009. tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, menurut MK tidak ada 

korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) 

kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara 

nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang 

demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena 

justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses 

demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat.   

Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang 

mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan 
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yang luas dari rakyat pemilih; Lagipula, lanjut MK, syarat dukungan 

partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua 

puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) 

suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut 

Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang 

sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan 

menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh 

rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu 

melalui Pemilu.  

b. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017
43

  

Dalam putusan ini, MK berpendapat sebagai berikut. :  

Pertama, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 

ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah 

manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai 

pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan 

merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat 

disahkannya pengambilan putusan terkait UU Pemilu, MK berpendapat 

bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu 

proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan 

membentuk UU, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu, 

MK tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi 

                                                 

43
 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUUXV_2017.pdf, 

diunduh 2 Januari 2021.  
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selama berlangsungnya proses pembentukan suatu UU selama tata cara 

pembentukan UU dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau 

prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana 10 

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 

2018.diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 

1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud 

tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu UU menjadi 

inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan 

materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian 

bahwa persetujuan terhadap materi muatan UU tersebut tidak diperoleh 

secara aklamasi.
44

  

Kedua, terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential 

threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu  

2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam 

Pemilu serentak 2019, MK berpendapat bahwa UU yang mengatur 

tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum 

memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses 

pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, 

bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan 
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kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi 

sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda.
45

  

  

Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan 

presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan 

logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu  

Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah  

berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-

5259/PUUVI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian 

UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 

42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum 

perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat 

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan 

hukum pembentuk undang-undang.   

Keempat, MK kembali mempertegas Putusan sebelumnya yaitu 

Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan penjelasan:
46

   

1) pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum  

perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) 

untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden 

(yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai 
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kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama 

sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-

Undang yang mengatur tentang dipisahkannya 

penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, 

dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 

42/2008], yang juga dimohonkan pengujian 

konstitusionalitasnya pada saat itu.  

2) argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai 

ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau 

gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon 

Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika 

disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih 

Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih 

anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi 

teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam 

pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang 

makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan 

Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru 

menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.   

3) sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas 

persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara 

partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat 

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
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memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang 

mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat  

Indonesia yang berbhinneka.   

4) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential 

threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem 

Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi 

penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah  

sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 

di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam 

Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan 

penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain 

konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud 

dengan ―mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu‖ 

adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan 

rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden 

yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat 

akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 

2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam 

Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab 

belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang 

berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru 

akan terbukti secara post factum. Lagi pula, kalaupun 
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anggapan demikian benar, quod non, hal itu tidaklah serta-

merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 

UU Pemilu menjadi tidak konstitusional.
47

   

5) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential 

threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif 

karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta 

Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) 

sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil 

diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena 

tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti 

diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi 

manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda 

dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan 

atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik 

individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 

UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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Manusia. Dalam kasus tersebut, perbedaan perlakuan yang 

dialami  

Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam 

pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena 

Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 

2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah 

diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu 

dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikatapun terhadap 

partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan 

ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta merta dapat dikatakan sebagai 

diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-

alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas.  

Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya 

untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Harapannya, 

dengan pemilu serentak akan diikuti oleh terjadinya coattail effect dan solidnya 

barisan koalisi sehingga parpol atau gabungan parpol dapat memenangkan 

pemilihan presiden dan wakil presiden dan sekaligus memenangkan suara di 

parlemen sehingga dukungan parlemen lebih maksimal. Atau jika coattail effect 

ini tidak terjadi, setidaknya bangunan koalisi akan lebih solid di bandingkan 

dengan pemilu yang tidak serentak yang sudah terbukti sifat koalisinya sangat 

longgar sehingga kebijakan presiden tidak selamanya mendapatkan dukungan dari 

mitra koalisi. Dukungan yang solid akibat pemilu serentak merupakan nilai plus 

dalam membangun sistem pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif.   
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Menurut Didik Supriyanto, pemilu serentak parlemen nasional dan 

presiden memberi dua efek sekaligus: Pertama, koalisi dini, karena 

partaipartai politik dipaksa untuk berkoalisi lebih awal agar solid demi 

memenangkan kompetisi; kedua, adanya coattile effect di mana keterpilihan 

presiden akan mempengaruhi keterpilihan parlemen nasional.
48

 Berdasakan 

beberapa urgensi di atas, maka sangat penting untuk merekontruksi politik 

hukum makna Presidential Threshold. Apa yang dimaksud Presidential  

Threshold harus diluruskan dengan mengubah arah politik hukum 

Presidential Threshold itu sendiri. Meminjam istilah Padmo Wahjono yang 

menyatakan bahwa politik hukum dalah kebijakan dasar yang menentukan 

arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk
49

, maka tujuan 

rekonstruksi ini adalah untuk menentukan arah, bentuk, sekaligus isi hukum 

kepemiluan terutama soal Presidential Threshold dalam pemilu serentak.  

B. Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 

2019 Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia  

Terlepas dari persoalan bagaimana cara menerapkan Presidential 

Threshold dalam pemilu serentak 2019, satu hal yang jelas bahwa Presidential 

Threshold menjadi salah satu instrumen penting untuk mengontrol keberadaan 

partai politik dalam suatu negara. Memang benar bahwa parpol merupakan 

suatu keniscayaan yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Parpol 

adalah salah satu pilar demokrasi. Bahkan karena fungsinya yang sangat 
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 Pahlevi, Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI 

dan Azza Grafika, 2015), hlm. 9   
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 Padmo Wahjono, ―Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan‖, dalam 

majalah Forum Keadilan, No.29, April 1991.hlm 65, sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD, 
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penting, Clinton Rossister menegaskan, “No America without democracy, no 

democracy without politics, and no politics without parties”. Atau seperti 

dikatakan oleh Richards Katz, “modern democracy is party democracy”.
50

  

Namun demikian, terlalu banyaknya jumlah parpol dalam suatu negara 

juga terbukti dapat menimbulkan masalah yaitu terganggunya stabilitas 

pemerintahan. Sebagaimana dikatakan oleh Denny J.A bahwa:   

Setelah reformasi politik dan demokratisasi berlangsung lebih dari 15 

tahun, dan pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, 

muncul berbagai kritik dan gugatan terhadap peran dan kontribusi partai 

politik. Di satu pihak, parpol adalah salah satu agen utama 

sistemdemokrasi, sehingga sangat diharapkan kontribusi dan solusinya, 

tidak hanya dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih 

substansial dan terkonsolidasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas 

tata kelola pemerintahan. Namun di pihak lain, parpol juga dianggap 

sebagai salah satu sumber problem itu sendiri. Betapa tidak, kasus 

korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak pasca 

Soeharto, ternyata melibatkan semua parpol dan unsur pimpinan parpol, 

baik di jajaran pemerintahan maupun lembaga lembaga legislatif, di 

tingkat pusat hingga daerah.
51

  

  

Berdasarkan hal di atas, sudah umum berlaku di berbagai negara bahwa di 

satu sisi kebebasan untuk mendirikan parpol diberikan jaminan secara 

memadai, namun untuk memastikan bahwa parpol yang ada berkwalitas dan 

tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat kontraproduktif dengan dengan peran 

yang seharusnya dilakukan, biasanya negara-negara demokrasi di dunia juga 

memberikan aturan yang ketat bagi parpol yang akan ikut berpartisipasi 

menjadi peserta pemilu terlebih bila parpol tersebut akan mengusung capres/ 
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atau cawapres. Salah satunya adalah dengan penerapan threshold baik untuk 

pemilu  legislatif maupun pemilu eksekutif.  Jadi, syarat mendirikan parpol 

merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi karena ini merupakan 

salah satu bentuk implementasi daripada jaminan atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dalam konteks ini siapapun boleh 

mendirikan parpol tanpa ada batasan, namun agar parpol yang didirikan 

tersebut dapat mengikuti pemilu maka ada syaratsyarat tertentu yang harus 

dipenuhi. Artinya, mendirikan parpol itu adalah satu hal, sementara menjadi 

peserta pemilu itu adalah hal lain.
52

  

1. Analisis Pemilu Serentak Sebagai Dampak Presidential Threshold 

Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia  

Kesulitan bagi negara-negara demokrasi dengan kehadiran partai yang 

begitu banyak dinyatakan oleh Denny J.A. Menurutnya, di seluruh dunia, tidak 

ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Di 

Amerika Serikat, bahkan hanya hidup dua partai politik. Di Eropa Barat dan di 

wilayah lain di mana sistem multi-partai subur, tetap saja hanya ada tiga sampai 

lima partai yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural 

mempunyai enam partai politik besar saja sudah terlalu banyak.
53

 Secara 

konsep, pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif, di satu 

pihak dipandang sebagai kelebihan presidensialisme dibandingkan 

parlementarialisme, namun dipihak lain juga membuka peluang terbentuknya 
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―pemerintahan yang terbelah‖ (divided government), yaitu presiden dan 

parlemen dikuasai atau dikontrol oleh partai yang berbeda.
54

 Efeknya adalah  

terbuka kemungkinan presiden tidak bisa mengimplementasikan seluruh 

programprogram kerjanya bila sewaktuwaktu mendapat pertentangan dari 

mayoritas anggota parlemen. Bahkan lebih dari sekedar itu, presiden akan 

dipaksa untuk ―menyerahkan‖ sebagian hak prerogatifnya untuk ―diintervensi‖ 

oleh kekuasaan legislatif. Oleh karenanya, penting untuk memastikan bahwa 

Presiden memiliki dukungan mayoritas dari parlemen agar berbagai 

kebijakannya dapat berjalan dengan lancar.   

Para ahli berpendapat bahwa munculnya fenomena ―pemerintahan yang 

terbelah‖ (divided government) dalam praktik sistem pemerintahan presidensial 

dengan sistem multipartai salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan pemilu 

presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif. Dalam kondisi yang seperti ini, 

maka terbuka lebar jalan bahwa sebuah parpol dapat saja memenangkan pemilu 

presiden namun gagal dalam memperoleh suara mayoritas di parlemen, atau 

sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menghindari hal ini terjadi maka 

pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif perlu dilaksanakan secara 

serentak.   

Dalam sistem presidensial yang berpadu dengan multipartai 

meniscayakan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon 

presiden karena hampir dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit 

menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Koalisi diperlukan 
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agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen 

sehigga hak ini  diharapkan dapat memperlancar kerja-kerja lembaga eksekutif 

terutama untuk halhal yang memerlukan dukungan politik dari lembaga 

parlemen. Pembentukan koalisi antar parpol dapat dibentuk baik dengan 

mekanisme pemilu serentak atau tidak serentak. Namun demikian, pelaksanaan 

pemilu serentak akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam 

pembentukan koalisi yang hal ini tidak mungkin terjadi dalam pemilu yang 

tidak serentak.   

Sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa, jika 

mekanisme pemilu serentak dijalankan, maka akan dapat dijamin adanya pola 

hubungan eksekutif legislatif yang terpisah atas dasar eksistensi yang pasti 

antara lembaga kepresiden dan lembaga parlemen masing-masing menurut 

undang-undang dasar. Dengan demikian, koalisi juga dapat diadakan secara 

pasti dan mengikat pada tiga tingkatan sekaligus, yaitu:   

a. Koalisi atau gabungan partai dalam pencalonan presiden dan wakil 

presiden (pre electoral coalition);   

b. Koalisi dalam pembentukan kabinet (government formation), yang 

dilakukan secara terintegrasi dengan;   

c. Koalisi dalam struktur barisan mayoritas versus minoritas di DPR RI 

(establishment of parliamentary structute).
55

  

Keserentakan pemilu, dalam pengalaman Amerika Latin menunjukkan 

bahwa presiden terpilih tidak saja dapat memperoleh legitimasi kuat dari para 

pemilih, namun juga dukungan yang signifikan di tingkat parlemen. 
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Kombinasi. legitimasi pemilih dan parlemen ini pada akhirnya mendorong 

efektivitas pemerintahan presidensialisme, sekaligus berkontribusi secara 

positif dalam penyederhanaan dan pelembagaan sistem kepartaian. 
56

 Manfaat 

lain dari pelaksanaan pemilu serentak adalah sistem ini di berbagai negara 

terbukti dapat menjadi cara yang efektif untuk menyederhanakan sistem 

kepartaian. Elaborasi yang lebih komprehensif tentang beberapa keuntungan 

pelaksanaan pemilu serentak eksekuti-legislatif di sampaikan oleh August 

Mellaz. Menurut Mellaz, berbagai faktor menjadi latar belakang, sekaligus 

dianggap sebagai keuntungan dari pelaksanaan pemilu secara serentak.  

 Pada banyak negara menghasilkan kecenderungan; Pertama, tingkat 

legitimasi presiden terpilih menjadi kuat, baik secara popular (pemilih) 

maupun dukungan parlemen. Kedua, besarnya kemungkinan presiden terpilih 

secara langsung pada putaran pertama (terutama pada sistem pluralitas). 

Ketiga, efek penyederhanaan sistem kepartaian, melalui;   

a. Insentif bagi partai politik untuk beraliansi, membentuk koalisi, 

maupun bergabung baik dalam pemilihan presiden maupun 

pemilihan  

legislatif.   

b. Mempersempit wilayah kompetisi dan jumlah partai politik dalam  

meraih kursi legislatif.   

Hampir senada dengan para pendapat pakar di atas, Ni‘matul Huda dan 

M. Imam Nasef juga mengemukakan hal yang sama bahwa pelaksanaan 

pemilu serentak in line dengan upaya penguatan sistem presidensial 
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multipartai di  Indonesia. Selain menimbulkan coattail effect yang bisa 

melahirkan hasil pemilu yang kongruen, di mana presiden terpilih besar 

kemungkinan akan mendapat dukungan yang memadai di parlemen, pemilu 

serentak juga akan menstimulasi terbentuknya suatu koalisi yang kuat. Hal itu 

disebabkan koalisi dibangun sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu, 

sehingga akan tercipta koalisi yang lebih solid.
57

 Dengan demikian, dalam 

konteks pemilu serentak, pada hakikatnya, pilihan tersebut menghendaki agar 

ada efek penyelenggaraan pemilu yang diserentakkan waktu pelaksanaannya 

yang disebut sebagai presidential coattail effect dan kecerdasan berpolitik 

(political efficacy), bahwa pilihan terhadap calon presiden/wakil presiden akan 

berdampak pada pilihan terhadap partai politik atau calon-calon anggota DPR 

yang dicalonkan oleh partai politik.
58

 Namun demikian, pelaksanaan pemilu 

serentak legislatif dan eksekutif tidak selalu memberi jaminan akan 

munculnya coattail effect jika tidak dibarengi dengan penataan sistem pemilu 

legislatif dan teknis penyelenggaraan pemilu.   

Dalam konteks ini, ada beberapa kombinasi sistem dengan teknis 

penyelenggaraannya yang dapat ditawarkan agar pemilu serentak dapat 

menghasilkan luaran (presidential coattail effect) sebagaimana diharapan,  

yaitu:
59

.  

a. Tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka (PR terbuka) 

untuk memilih anggota DPR. Keuntungannya, antara lain dapat 
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mengurangi oligarki partai dalam proses rekrutmen dan pencalonan 

anggota DPR dan pemilih dapat langsung memberikan suaranya 

kepada calon wakil yang dikehendaki. Kekurangannya, parpol 

kehilangan kontrol terhadap calon-calon wakil rakyatnya, penggunaan 

politik uang dalam mencari dukungan akan tetap marak, terjadi 

kompetisi intrapartai dan antar partai yang tidak sehat, dan terjadinya 

pencurian suara antar kandidat. Secara teknis pemilihan, pemilih diberi 

dua peluang memilih partai dan/atau memilih calon dalam daftar 

terbuka. Dalam praktik pelaksanaannya pemilih sering kali 

mengalamai kebingungan untuk menentukan calon mana yang ingin 

dipilih karena begitu banyak calon yang harus mereka pilih. Acapkali 

banyak pemilih yang tidak memiliki preferensi sehingga akhirnya 

memilih partai politik ketimbang memilih calon daftar terbuka. Dalam 

pemilu serentak, apabila sistem pemilihan anggota DPR menggunakan 

sistem proporsional terbuka, secara teknis sangat sulit untuk 

menyatukan dalam satu kertas suara antara calon presiden/ wakil 

presiden dengan dengan daftar calon terbuka dan partai politik. Kertas 

suara akan sangat lebar. Konsekwensinya kalau sistem PR terbuka 

yang digunakan, maka tetap akan ada tiga kotak dalam 

penyelenggaraan pemilu serentak, kotak 1 untuk memilih pasangan 

calon presiden dan wakil presiden; kotak 2 untuk memilih anggota 

DPR/partai politik; dan kotak 3 untuk memilih anggota DPD.   

b. Menggunakan proporsional tertutup. Memang bisa dianggap sebagai 

kemunduran, atau perubahan yang tidak ideal. Akan tetapi tidak pernah 
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ada satu evaluasi dnegan penerapan PR terbuka, seberapa banyak 

perbandingan pemilih yang memilih partai atau daftar caleg (orang).  

Secara sekilas hasil pemilu di setiap TPS cenderung menunjukkan masih besarnya 

pilihan kepada partai ketimbang kepada daftar calon terbuka. Efektifitas 

penggunaan PR terbuka selain karena kekurangankekurangan yang disebut di 

atas, juga antara lain belum sepenuhnya menjadi pilihan bagi pemilih. Hal itu juga 

terlihat dari kecilnya persentase kandidat yang langsung lolos karena memperoleh 

suara yang melampaui bilangan pembagi pemilih (BPP). Kalau PR tertutup yang 

digunakan dalam pemilu serentak, secara teknis penyelenggaraan dapat lebih 

efesien dan mendorong pengaruh presidential coattail effect atau political efficacy 

yang jauh lebih tinggi karena pemilih secara langsung akan dapat 

membandingkan pilihan calon presiden/wakil presidennya dengan partai politik 

pengusungnya dalam satu lembar kertas suara. Tidak ada split karena letak kotak 

untuk memilih calon presiden/wakil presiden dengan gambar/lambang partai 

berdekatan, tingkat kemungkinan presidential coattail-nya diduga akan lebih 

tinggi dibandingkan dengan kerta suara yang terpisah antara kertas suara calon 

presiden/wakil presiden dengan calon anggota DPR/partai politik.   

c. Penyelenggaraan pemilu serentak sekaligus dengan mengubah sistem 

pemilihan anggota DPR dari sistem yang berbasis proporsional ke 

sistem pemilu campuran, khususnya varian sistem pararel. Sistem 

pemilu pararel adalah sebuah sistem di mana anggota DPR sebagian 

dipilih melalui sistem proporsional (tertutup dan sebagian lainnya 

dipilih melalui sistem mayoritarian. Mengapa ke sistem pemilu pararel, 

karena berdasarkan adaptasi dan ujicoba yang dilakukan pusat  
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penelitian politik (P2P) LIPI, sistem pemilu pararel ternyata lebih efektif dalam 

rangka menghasilkan sistem multi partai moderat. Hasil simulasi atau ujicoba 

yang telah dilakukan oleh P2P LIPI, dengan berbasis pada data pemilu 2009 dan 

2014 terlihat adanya percepatan dalam menghasilkan jumlah partai politik yang 

sederhana (moderat) di parlemen tanpa pada saat yang sama memberlakukan 

persyaratan parliamentary threshold.   

Hasil penelitian dari Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi 

Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyimpulkan hal yang sama 

bahwa pelaksanaan pemilu serentak legislatif-eksekutif harus dipadukan 

dengan sistem pemilu proporsional pemilu legislatif yang tepat. Hal ini 

dimaksudkan agar tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut yaitu 

terjadinya coattail effect dapat tercapai secara maksimal. Secara eksplisit 

hasil kajian ini merekomendasikan bahwa sistem pemilu legislatif yang 

cenderung lebih tepat digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup. 

Pemilihan sistem proporsional daftar tertutup ini didasarkan pada alasan 

pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang bersamaan. 

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan pada 

tahun 2019 memberikan struktur insentif bagi pemilih.   

Dengan sistem proporsional tertutup maka pemilih akan cenderung 

memilih presiden dan partai politik yang sama. Hal inilah yang disebut 

dengan coattail effect. Berbeda halnya ketika sistem proporsional terbuka 

yang dipakai, fenomena split voters akan cenderung muncul pada perilaku 

pemilih. Split voters ini terjadi karena kedua pemilu, pemilu presiden dan 

pemilu legislatif, cenderung menghadirkan tokoh-tokoh yang dijual dalam 
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pemilu sehingga pemilih akan cenderung memilih tokoh-tokoh yang dikenal 

walaupun antara calon presiden dan calon wakil yang dipilihnya berbeda 

partai.
60

  

2. Solusi Problematika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensil 

di Indonesia  

Sistem proporsional tertutup lebih cenderung dapat diharapkan untuk 

menghindari terjadinya divided government. Untuk tetap menjaga kwalitas 

calon anggota legislatif terpilih dengan sistem pemilu proporsional tertutup, 

dapat dikombinasi dengan penerapan district magnitude yang kecil. Jadi, 

walaupun sistem yang dipilih adalah proporsional tertutup namun dengan 

district magnitude yang kecil tetap akan mendekatkan pemilih dengan 

wakilnya. Atau pilihan lainnya, tetap dengan sistem proporsional terbuka tapi 

parpol harus menyediakan para caleg sama berkualitasnya dengan calon 

presiden. Pada akhirnya, keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu 

formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan di masa 

mendatang, hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi 

berbagai problematika yang ada, yaitu:
61

  

a. Menjadi  dasar  bagi  terealisasinya  sistem  pemerintahan  

presidensialisme yang kuat dan stabil.   

b. Memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, 

melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun 
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budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan 

(Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger).  

c. Mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif.   

d. Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang 

singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun 

pemilihan presiden.   

e. Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana 

yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal.   

f. Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi 

rakyat (pemilih) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun 

nasional.   

Berdasarkan uraian di atas, maka adanya pemilu serentak ke depan dapat 

menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang 

kuat dan stabil serta memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem 

kepartaian melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun 

budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan.   

Oleh karena itu, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana 

dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada 

jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat 

dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak.
62

 Ke 

depan, Presidential Threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu 

legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen 

sebagai syarat  
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untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana tertera 

merupakan perlu diluruskan.   

J Mark Payne telah mengatakan bahwa sesungguhnya Presidential 

Threshold dalam sistem presidensial maknanya adalah syarat keterpilihan 

seperti lazimya negara-negara yang menganut sistem presidensial. Oleh karena 

itu, berdasarkan pengertian Presidential Threshold tersebut, semestinya yang 

dimaksud dengan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia adalah 

ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa  

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih 

dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 

sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di 

lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan 

Wakil Presiden. Dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden 

tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang 

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara 

rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  
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BAB V 

 P E N U T U P  

    

A. Kesimpulan  

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan 

analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini 

dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ;  

1. Dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential 

Threshold adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu 

serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan 

tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan 

Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya 

aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas 

sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. 

Ditambah lagi dengan adanya putusan MK Putusan Nomor 53/PUU-

XV/2017 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/20089 yang berdampak 

pada rekonstruksi politik hukum makna Presidential Threshold. Apa 

yang dimaksud Presidential Threshold harus diluruskan dengan 

mengubah arah politik hukum Presidential Threshold itu sendiri. bahwa 

politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, 

maupun isi hukum yang akan dibentuk, maka tujuan rekonstruksi ini 
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adalah untuk menentukan arah, bentuk, sekaligus isi hukum kepemiluan 

terutama soal Presidential Threshold dalam pemilu serentak  

2. Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah 

dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh 

bangsa Indonesia. Adanya pemilu serentak dapat menjadi dasar bagi 

terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil 

serta memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian 

melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya 

dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan. Namun, 

persyaratan Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini 

yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau 

hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat dari aspek 

sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak yang baru 

pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019. Penerapan PT 

pada pilpres sebelumnya tidak mengalami hambatan, itu disebabkan 

karena pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal daripada pilpres 

sehingga perolehan suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing 

parpol sudah diketahui sebagai dasar apakah parpol tersebut memenuhi 

atau tidak memenuhi PT untuk bisa mengajukan capres/cawapres. 

Sementara pada pilpres 2019 dimana pelaksanaan pileg dan pilpres akan 

dilakukan secara serentak, sehingga adanya ketentuan Pasal 222 tidak 

memiliki relevansi  
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B.  Saran  

  

Bertolak dari temuan penelitian tentang, maka perlu disempurnakan dan 

dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :  

1. Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi 

terkait Presidential Threshold dan Uraian lengkap Pemilu Serentak  

2. Perlunya Rekonstruksi Politik Hukum untuk menentukan arah, bentuk, 

sekaligus isi hukum kepemiluan terutama soal Presidential Threshold dalam 

pemilu serentak  

3. Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif 

sebagai penunjang ilmu pengetahuan.  
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