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ABSTRAK 

Dayanara, Lytha. 2017. Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model 

Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Skripsi Bagian Hukum Tata Usaha Negara dan 

Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dibimbing 

oleh Dani Muhtada, Ph.D dan Windiahsari, S.Pd.,M.Pd.  

Kata Kunci : Relevansi, Presidential Threshold, Pemilu Serentak 

Relevansi sistem presidential threshold dalam model penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak dan perspektif partai-partai politik tentang presidential 

threshold dalam pemilihan umum serentak adalah rumusan masalah dalam 

penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara 

dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Perspektif partai-partai politik dikelompok menjadi dua yakni partai 

yang mendukung dan partai yang tidak mendukung presidential threshold dalam 

pemilu serentak. Dasar utama partai politik yang mendukung karena sesuai dengan 

tujuan pemilu yakni menyederhanakan partai politik sehingga mendukung sistem 

presidensil. Sementara, dasar utama partai politik tidak mendukung presidential 

threshold dalam pemilu serentak yakni dengan “serentak” maka presidential 

threshold telah kehilangan relevansinya (2) Konsep pemilu serentak berdasarakan 

putusan MK Nomor 14/PUU-XI/ 2013 jika disandingkan dengan presidential 

threshold merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Gagasan 

pemerintah menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 dalam pemilu serentak 

sebagai presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 tidak dapat 

diberlakukan karena politik sangat dinamis dan peta politik dapat berubah-ubah, 

sehingga presidential threshold dalam pemilu serentak telah kehilangan 

relevansinya.Penulis menyarankan pemerintah dan DPR segera membentuk 

Undang-Undang Pemilihan Umum Serentak dengan mengakomodir kebijakan 

tidak memberlakukan kembali presidential threshold dan apabila dalam hal pemilu 

serentak masih memberlakukan presidential threshold maka diperlukan materi 

yang mengakomodir rasionalitas pemberlakuan presidential threshold untuk 

mencegah konflik atau distorsi yang bermunculan ketika pesta demokrasi 

berlangsung.  
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ABSTRACT 

Dayanara, Lytha. 2017. The Relevance of Presidential Threshold System in 

Simultaneous Model of General Election. A Thesis of  State Administrative Law 

and State Administration Division, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. 

Supervised by Dani Muhtada, Ph.D dan Windiahsari, S.Pd.,M.Pd.  

Keywords : Relevance, Presidential Threshold, Simultaneous Election 

The relevance of the presidential threshold system in the simultaneous 

model of general election and the perspective of political parties about the 

presidential threshold in the simultaneous general election is the formulation of the 

problem in this thesis research. This research use the nature of qualitative research, 

with empiric juridical approach. Data source in this research obtained from primary 

data source and secondary data source. Primary data obtained from the interview 

and documentation, while secondary datas are law regulations, books, law journals 

and previous researches. The research’ result indicate that (1) The perspectives of 

political parties are grouped into two types: supportive parties and parties that do 

not support the presidential threshold in simultaneous elections. The main basis of 

political parties that support because in accordance with the objective of the election 

is to simplify political parties that support the presidential system. Meanwhile, the 

main basis of political parties does not support the presidential threshold in the 

simultaneous elections that is "simultaneously" the presidential threshold has lost 

its relevance (2) Simultaneous electoral concepts based on the decision of the 

Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 when juxtaposed with the 

presidential threshold is an impossible or irrational. The government’ idea of using 

the 2014 legislative election results in the simultaneous election as presidential 

threshold in 2019 simultaneous elections can not be enforced because politics is 

very dynamic and the political map can easily change, so that the presidential 

threshold in a simultaneous election has lost its relevance. Researcher suggests that 

the government and the House of Legislative immediately form a Simultaneous 

Election Law by accommodating the policy of not re-enacting the presidential 

threshold and if in case of simultaneous elections still impose a presidential 

threshold, then it needs material that accommodates the rationality of the 

implementation of the presidential threshold to prevent conflicts or distortions 

emerging as a party of democracy takes place.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara demokrasi dalam 

mengisi suatu jabatan publik baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak 

diwakilkan. Umum artinya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan 

setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Bebas adalah sifat tanpa 

paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia merupakan asas 

yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. 

Selanjutnya jujur berarti pemilihan umum dilaksanakan menurut aturan yang 

berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam penyelenggaraan 

pemilu, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun.  

Dalam konteks budaya demokrasi, pemilihan umum di Indonesia 

merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Prinsip pemerintahan dari, oleh dan 

untuk rakyat didayagunakan secara konkrit dalam pemilihan umum secara 

langsung. Melalui sistem pemilihan umum secara langsung, suara rakyat menjadi 

dasar legitimasi atas terpilihnya pejabat pemerintahan, baik tingkat pusat ataupun 

tingkat daerah. Selain faktor suara rakyat, tak dapat dipungkiri model 

penyelenggaraan pemilihan umum juga turut berperan besar dalam proses suksesi 
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kepemimpinan. Sehingga pentingnya model penyelenggaraan dalam pemilihan 

umum maka diajukan permohonan gugatan uji materi atas Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Yusril 

Ihza Mahendra. Uji materi ini diajukan sebagai representasi masyarakat sipil untuk 

penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan model penyelenggaraan serentak sesuai 

amanat dalam ketentuan pasal 22 E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam 

kerangka mewujudkan hal tersebut, model penyelenggaraan pemilihan umum 

serentak dicetuskan berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang 

dibacakan pada 23 Januari 2014. 

Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi Pasal 3 ayat 

(5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), 

(2) dan (3) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dapat 

dilaksanakan secara bersamaan tahun 2019.  

Dalam konteks pemilihan umum serentak, syarat kontestasi sistem ambang 

batas atau presidential threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 

menjadi isu krusial bagi partai politik, pemerintah, akademisi maupun masyarakat. 

Sistem presidential threshold yang juga diajukan permohonan gugatan uji materi 
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yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi 

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

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

pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden” 

ditolak dengan menegaskan bahwa ketentuan pencalonan presiden dan wakil 

presiden atas dasar delegasi kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada 

pembentuk undang-undang untuk mengatur setiap ketentuan pemilu dalam uu 

pemilu sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang 

tidak dapat ditoleransi.  

 Harun Alrasyid (1999:24) menjelaskan bahwa dalam suatu negara 

demokrasi, calon Presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang 

dilakukan oleh partai politik. Partai politik berperan penting untuk turut andil dalam 

proses pelaksanaan demokrasi. Inilah yang diamanatkan dalam pasal 6A ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945. Kalau melihat ketentuan pasal tersebut, maka sistem 

presidential threshold menjadi tidak memiliki relevansi lagi atau sudah kehilangan 

urgensinya dengan adanya pemilu serentak berdasarkan Putusan MK Nomor 

14/PUU-XI/2013. Tentulah suatu hal yang kontradiktif apabila Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan putusan yang tidak mengacu pada Undang-Undang 

Dasar. Sementara diberlakukannya sistem presidential threshold dalam pemilu 

presiden sebagai penguatan sistem presidensil yang dianut dalam Undang-Undang 

Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Presidential threshold menjadi perhatian khusus oleh Menteri Dalam 

Negeri, Tjahjo Kumolo seusai rapat terbatas di Kantor Presiden termuat dalam ( 

News Kompas, Selasa, 13 September 2016) menyatakan pemerintah mengusulkan 

hasil pemilihan legislatif  2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada 

pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut secara tidak langsung 

menyatakan bahwa pemerintah masih akan memberlakukan presidential threshold 

dalam pemilu serentak. Kalau melihat ketentuan tersebut tentu akan menimbulkan 

berbagai respon pro dan kontra dari partai-partai politik karena tidak semua partai 

politik akan mendukung gagasan pemerintah untuk memberlakukan presidential 

threshold berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2014.  

Pemilihan umum serentak merupakan cara untuk mengembangkan konsep 

demokrasi di Indonesia. Ketika pemilihan umum berlangsung, suara rakyat 

disampaikan melalui proses pemungutan suara. Masyarakat dilibatkan dalam 

proses penting suksesi kepemimpinan secara periodik. Prinsip supremasi hukum 

melekat dalam budaya demokrasi. Hukum berdaulat secara penuh dalam proses 

pemerintahan. Selain keterlibatan masyarakat dan prinsip supremasi hukum, 

kebebasan juga merupakan unsur mendasar dari proses demokrasi. Rakyat memiliki 

kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, serta kebebasan berserikat yang 

diaktualisasikan dalam suatu partai politik. Secara terstruktur, partai politik 

berkembang mengikuti perkembangan atau proses transisi dalam sistem politik. 

Tentu pola sistem presidential threshold akan berdampak bagi keberadaan 

organisasi partai politik. Apabila sistem presidential threshold masih diberlakukan, 

maka sebelum penyelenggaraan pemilihan umum serentak, idealnya telah 
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ditentukan partai-partai politik yang mana saja yang menjadi peserta pemilu. 

Sebaliknya, apabila sistem presidential threshold dihapuskan, maka secara 

otomatis setiap partai politik memiliki tiket untuk mengajukan pasangan presiden 

dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Artinya untuk mewujudkan konsep 

efektifitas sistem presidensial dengan multipartai moderat (sederhana) dalam 

pemilihan umum secara serentak sulit tercapai.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

menyebutkan bahwa Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti dalam sistem 

politik demokrasi, peran partai politik tidak dapat dipisahkan. Tanpa melupakan 

prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, partai politik bertanggung jawab untuk 

mengusung calon presiden dan wakil presiden serta legislatif. Setiap partai politik 

berjuang merebut simpati dari rakyat, serta melakukan komunikasi politik untuk 

menciptakan pemahaman yang seragam terhadap informasi politik. 

Pada dasarnya sistem pemerintahan presidensial memudahkan lembaga 

eksekutif untuk menjalankan program-programnya tanpa harus diintervensi oleh 

lembaga legislatif. Artinya presiden tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung 

jawab kepada DPR. Baik lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada dalam 
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posisi berimbang, tidak dapat saling menjatuhkan. Dalam proses penyelenggaraan 

pemilihan umum, negara Indonesia menerapkan sistem multipartai. Secara prinsip, 

multipartai diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer. Sebagai salah satu 

batu uji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Kompleksitas penerapan sistem 

pemerintahan presidensial berbasis multipartai memiliki tantangan tersendiri. Partai 

politik yang dimaknai tidak hanya sekedar kendaraan politik, akan cukup sulit 

untuk membangun koalisi yang bersifat permanen. Kesulitan tersebut sebagai 

konsekuensi eksistensi sistem kepartaian di Indonesia yang beragam. Partai politik 

kerap terkotak-kotak, pecah kongsi, membentuk kubu masing-masing. Apakah 

berada dalam kubu partai oposisi atau kubu partai pendukung pemerintah. Praktik 

pecah kongsi menjadi sedikit bertentangan dengan fungsi partai politik dalam 

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik merupakan sarana 

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara 

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Jimly Asshiddiqie (2011:97), menyatakan bahwa sejak dulu selalu 

dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya 

sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan perancang 

Undang-Undang Dasar 1945. Hal itulah yang berlaku hingga saat ini. Sistem 

presidensial dengan indikator sistem presidential threshold. Namun, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menimbulkan suatu tafsiran bahwa 
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sistem presidential threshold untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

2019 tidak diperlukan lagi.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan partai politik yang beragam 

merupakan dampak dari keanekaragaman budaya politik masyarakat Indonesia. 

Secara umum partai politik dianggap mampu mengkonsolidasikan orientasi dari 

kepentingan-kepentingan politik. Kehadiran partai politik sebagai peserta 

pemilihan umum serentak diharapkan mampu mengurangi konflik atau distorsi 

yang bermunculan ketika pesta demokrasi berlangsung. Selain efektif dan efisien, 

partai politik juga perlu untuk membuat persiapan yang matang dalam memilih 

kadernya. Dengan cara demikian partai politik mampu melahirkan calon pemimpin 

yang berintegritas, mampu mengabdi bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Apabila suksesi kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilihan umum 

serentak berdasarkan sistem presidential threshold, maka akan menjadi suatu 

paradoks. Di satu sisi, urgensi pelaksanaan pemilihan umum serentak dimaksudkan 

untuk penghematan anggaran dan efisiensi waktu. Namun di sisi lain, berdasarkan 

pengalaman budaya demokrasi di Indonesia, keberlakuan sistem presidential 

threshold mengharuskan pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden 

dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif.  

Berdasarkan perspektif negara demokrasi terutama dalam era reformasi, 

praktik pemilihan umum merupakan parameter tercapai atau tidaknya konsep 

demokrasi. Kebebasan berserikat dan berpendapat menjadi perubahan yang 

fundamental. Partai politik memiliki bebas untuk melakukan pergerakan politik, 
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termasuk untuk membentuk partai baru. Kaitannya dengan sistem presidential 

threshold, partai politik yang memperoleh suara dibawah dari ambang batas harus 

melakukan koalisi dengan partai lain. Hal ini bertujuan untuk dapat mengusung 

pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain melakukan koalisi untuk 

mengubah arah dukungan, partai politik yang tidak berhasil mencapai ambang batas 

atau presidential threshold sudah tentu tidak memenuhi syarat untuk menjadi 

peserta pemilihan umum berikutnya. Kendati demikian, patut untuk dipahami 

bahwa hal tersebut dilaksanakan ketika pemilihan umum pasangan presiden dan 

wakil presiden diadakan sebelum pemilihan umum anggota legislatif. Artinya suara 

sah pemilihan umum anggota legislatif sudah dikalkulasikan terlebih dahulu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis hendak melakukan 

penelitian yang bersifat Analisis Yuridis Empiris dengan judul Relevansi Sistem 

Presidential Threshold dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis perlu mengindentifikasikan terhadap masalah yang akan penulis teliti yang 

berkaitan dengan judul yang penulis angkat yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Rekonsiliasi sistem presidential threshold terhadap model penyelenggaraan 

pemilu serentak. 

2. Konsep penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. 

3. Efektifitas sistem presidential threshold sebelum penyelenggaraan pemilihan 

umum serentak. 

4. Relevansi sistem Presidential Threshold terhadap pemilihan umum serentak. 
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5. Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. 

6. Perspektif partai politik terhadap sistem presidential threshold 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan di teliti, antara lain : 

1. Perspektif partai-partai politik tentang presidential threshold dalam pemilihan 

umum serentak. 

2. Relevansi sistem presidential threshold dalam model penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif partai-partai politik tentang presidential threshold dalam 

pemilihan umum serentak? 

2. Bagaimana relevansi sistem presidential threshold dalam model 

penyelenggaraan pemilihan umum serentak? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

 Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah: 
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1. Mengkaji dan mendeskripsikan perspektif partai-partai politik tentang 

presidential threshold dalam pemilihan umum serentak. 

2. Mengkaji dan menganalisis serta mengetahui relevansi sistem presidential 

threshold dalam model penyelenggaraan pemilihan umum serentak. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, 

penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari 

penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi 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 

relevansi sistem presidential threshold dalam model penyelenggaraan 

pemilu serentak. 
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b. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan sedikit 

pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai relevansi sistem 

presidential threshold dalam model penyelenggaraan pemilu serentak. 

c. Bagi Pemerintah 

Melalui penulisan skripsi ini manfaat bagi Pemerintah adalah sebagai 

sumbangan pemikiran kepada pemerintah mengenai sistem presidential 

threshold dalam model penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

  Dalam penelitian perlu dicantumkan penelitian terdahulu. Tujuan 

dicantumkannya penelitian terdahulu untuk mengetahui bangunan keilmuan yang 

sudah terlebih dahulu dibuat oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan 

dilakukan merupakan penelitian yang baru dan belum pernah diteliti oleh orang 

lain. Namun, penelitian terdahulu yang dicantumkan harus relevan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini bisa 

dijadikan salah satu acuan dalam melakukan penelitian atau referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

Edsar Eka Febrianto (2014) membahas “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan 

Umum Serentak Di Indonesia”. Objek dari penulisan ini ialah pertimbangan hukum 

bagi para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 serta dampak hukum bagi 

masyarakat terhadap implementasi putusan tersebut. Hasil penelitian ini 

menunjukkan para hakim konstitusi untuk menentukan konstitusional 

penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak memperhatikan tiga 

pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem 

presidensial, original intent dari pembentukan UUD 1945, efektifitas dan efisien 
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penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara 

cerdas.  

Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis 

tentang pemilihan umum serentak. Perbedaannya Edsar Eka Febrianto mengkaji 

pemilihan umum serentak dengan tujuan menganalisis menpertimbangan hukum 

para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus penyelenggaraan pemilihan 

umum serentak. Sementara penulis mengkaji tidak hanya pemilihan umum serentak 

melainkan juga mengkaji sistem presidential threshold dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak.  

Ahmad Bustomi Kamil (2015) membahas “Relevansi Pemilihan Umum 

Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di 

Indonesia”. Objek dari penelitian ini ialah meneliti apakah pemilu serentak presiden 

dan legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial ditinjau 

dari teori pemisahan kekuasaan dengan prinsip Check and Balances dan 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-

XI/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum serentak Presiden 

dan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di 

Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya 

mengandalkan pemilu serentak tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka 

memperkuat sistem presidensial di Indonesia, seperti meningkatkan parliamentary 

threshold, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif atau 

memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih 

jelas dan baku. 
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Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis 

tentang relevansi pemilihan umum serentak presiden dengan legislatif dan 

menganalis pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 

14/PUU-XI/2013. Sementara penulis lebih mempersoalkan mengenai ambang batas 

(presidential threshold) sebagai salah satu gugatan uji materi yang tidak dibatalkan 

oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengetahui apakah masih memiliki 

relevansi diterapkan kembali dalam pemilu serentak.  

Rahmad Ramadan (2013) Departemen Tata Negara, Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, membahas tentang “Eksistensi Presidential Threshold 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”. Objek dari 

penelitian ini ialah meneliti keberadaan presidential threshold Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 karena perbedaan pandangan-

pandangan serta putusan-putusan MK mengenai ambang batas presiden (PT) yang 

hingga saat ini MK telah mengadakan sebanyak 3 putusan terhadap pengujian Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil 

presiden ( UU Pilpres).   

Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis 

tentang presidential threshold, akan tetapi Rahmad Ramadan meninjau perbedaan 

pandangan-pandangan serta putusan-putusan MK untuk mengetahui eksistensi 

ambang batas presiden (PT) sementara penulis mempersoalkan presidential 

threshold dikaitkan dengan pemilu serentak untuk mengetahui apakah presidential 

threshold masih dapat atau tidak untuk diterapkan atau apakah masih memiliki 

relevansi untuk diterapkan kembali dalam pemilu serentak.  
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2.2 Landasan Konseptual 

  Landasan konseptual merupakan uraian secara urut dan sistematis berupa 

rangkuman teori-teori pendukung penelitian yang langsung berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti serta dapat diambil atau diangkat dari berbagai sumber 

seperti buku teks, jurnal, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-

terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Berikut merupakan 

rangkuman teori-teori pendukung yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. 

2.2.1 Teori Bentuk dan Sistem Pemerintahan 

1. Bentuk Pemerintahan  

Dalam literatur hukum dan politik yang biasa disebut sebagai 

bentuk-bentuk negara atau “staatsvormen” itu menyangkut pilihan antara 

kerajaan (monarki) atau republik atau pada umumnya dipahami bahwa 

pengertian bentuk negara diklasifikasikan dengan dua pilihan yakni bentuk 

kerajaan dan bentuk republik.  

Menurut Hans Kelsen (2010:23), bentuk pemerintahan 

diklasifikasikan menjadi republik dan monarki. Jika kepala negara diangkat 

berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk pemerintahan tersebut 

monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum 

untuk masa jabatan tertentu maka bentuk pemerintahan tersebut disebut 

republik.  
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 Menurut Jimly Asshiddiqie (2007:277) dalam monarki 

pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau 

hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak didasarkan atas pertalian 

atau hubungan negara. Lebih lanjut, kepala negara monarki seperti di 

inggris yang diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu, 

sehingga jabatan kepala negara dipegang oleh raja (King) atau ratu (Queen). 

Berbeda dari kerajaan, kepala negara republik seperti Indonesia yang 

diangkat kepala negara adalah yang dipilih berdasarkan pemilihan, biasanya 

disebut presiden atau ketua seperti di republik cina.  

2.  Sistem pemerintahan  

 Sistem pemerintahan dapat diartikan suatu struktur yang terdiri dari 

fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja 

sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jimly Asshidiqie 

(2007:311) sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian 

regeringsdaad yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam 

hubungan dengan fungsi legislatif.  Menurut Ni’matul Huda (2010:252) 

berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ tersebut, khususnya 

berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dan badan eksekutif, maka 

sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau 

menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga 

macam sistem pemerintahan, yaitu: Sistem pemerintahan presidensial, 

Sistem pemerintahan parlementer dan Sistem pemerintahan badan pekerja, 

atau referendum.  
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a. Sistem Pemerintahan Presidensial 

 Menurut jimly asshiddiqie dalam buku Pokok-Pokok Hukum 

Tata Negara Indonesia (2007:311) menyatakan sistem pemerintahan 

presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan 

presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus 

sebagai kepala negara (head of state).  

 Menurut S.L Witman dan J.J Wuest dalam buku Ni’matul Huda 

(2010; 255) ada empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, 

yaitu: 

1. Berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan; 

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan 

parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan 

dukungan dari mayoritas anggota parlemen; 

3. Tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan 

kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju pada presiden 

sebagai kepala pemerintahan; 

4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih. 

b. Sistem Pemerintahan Parlementer 

  Dalam pemerintahan parlementer, jabatan kepala negara (head 

of state) dan kepala pemerintahan (head of government) itu dibedakan 

dan dipisahkan satu sama lain. Kedua jabatan kepala negara dan kepala 

pemerintahan itu, pada hakikatnya, sama-sama merupakan cabang 

kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu C.F.Strong menyebut kepala 
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negara sebagai nominal executive sedangkan kepala pemerintahan 

disebutnya real executive. (Asshiddiqie, 2007: 312). 

c. Sistem Pemerintahan Campuran 

Sistem pemerintahan campuran diintrodusir oleh Sri Soemantri, 

sedangkan istilah sistem referendum diintrodusir oleh Joeniarto. Sistem 

pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan 

legislatif atau sistem Swiss (Huda, 2010:267).  

2.2.2 Pemilihan Umum  

 

 Konstitusi Indonesia dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 

1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum 

yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengkehendaki bahwa kekuasaaan 

setinggi-tingginya dalam suatu negara adalah rakyat. Secara umum pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan demokrasi 

langsung (direct democration) dan demokrasi tidak langsung (indirect 

democration). Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung 

dalam pengambilan kebijakan negara yang sifatnya umum dan penting melalui 

referadum. Kedaulatan rakyat disini secara langsung tanpa perwakilan. Sedangkan 

dalam demokrasi tidak langsung kedaulatan rakyat yang berwujud kemauan umum 

(volente generale) disalurkan melalui wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih 

melalui pemilihan umum, kedaulatan rakyat disini kedaulatan perwakilan. Martitah 

(2014:1)   



19 
 

Melihat sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang pelaksanakan kedaulatan 

rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan 

kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara 

tertentu. Seperti menentukan siapa yang akan menduduki jabatan presiden dan 

wakil presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya masing-

masing, maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung (Jimly 

Asshidiqie, 2007: 739). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya 

sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini merupakan negara demokrasi yang 

menganut sistem perwakilan.   

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam negara demokrasi 

yang menganut sistem perwakilan bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu serta bertujuan memilih orang 

atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan baik di legislatif maupun 

eksekutif selaras dengan diamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”.  Ramlan Surbakti (2014:1) Pemilu merupakan suatu instrumen 

dalam berdemokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan instrumen demokrasi 

diartikan bahwa rakyat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga 

perwakilan, selain untuk memilih wakil rakyat juga untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak 

rakyat.  
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Pelaksanaan pemilu yang demokratis terlihat apabila pemilu bisa 

disandingkan dengan adanya pergantian kepemimpinan pemerintah secara tertib 

dengan tidak adanya money politik, kecurangan dan intimidasi dalam proses 

penyelenggaraannya melainkan senantiasa didasarkan pada asas sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Pemilihan 

umum atau pemilu di Indonesia saat ini bertujuan memilih: (i) Presiden dan Wakil 

Presiden; (ii) anggota DPR dan MPR; (iii) anggota DPD dan MPR; (iv) anggota 

DPRD Provinsi; (v) anggota DPRD kabupaten; dan (vi) anggota DPRD Kota. 

Disamping itu, meskipun disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tetapi 

pada hakikatnya adalah juga pemilihan umum, yaitu kegiatan untuk memilih: (vii) 

kepala daerah provinsi atau gubernur; (viii) kepala daerah kabupaten atau bupati; 

dan (ix) kepala daerah kota atau walikota (Asshiddiqie, 2007: 742). Selain bertujuan 

memilih wakil rakyat, Aurel Croissant dalam buku Agus Riwanto (2016:1) tujuan 

pemilu ada 3 (tiga). yaitu; 

1.  keterwakilan Politik (political representation); 

2. Integrasi Politik (political integration) 

3. Terbentuknya pemerintahan yang efektif ( effective government) 

Ketiga tujuan itu tak mungkin dapat terwujud secara keseluruhan dalam 

waktu yang bersamaan. Sehingga perlu memperioritaskan tujuan pemilu dengan 

mengambil satu atau dua tujuan tersebut. Seperti pada pemilu tahun 1977-1997, 

1999, 2004 dan 2009 lebih memperioritaskan tujuan integrasi politik dan efektifitas 
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pemerintah sementara pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 diperioritaskan 

pada keterwakilan politik dan integrasi politik (Riwanto, 2016:5).   

2.2.2.1 Sistem Pemilu 

 Sebagaimana pendapat Jean Blondel yang dikutip dalam buku Miriam 

Budiardjo (2008:462), bahwa dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem 

pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada 

dua prinsip pokok, yaitu: 

a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; 

biasanya disebut Sistem Distrik). 

b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa 

wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem 

Proporsional). 

 Kusnardi dan Bintan (2000:271), menjelaskan sistem pemilihan distrik 

disebut juga sistem mayoritas. Dalam sistem ini wilayah negara yang 

menyelenggarakan sistem ini dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya 

sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam 

suatu pemilihan umum. Wakil yang dipilih hanya satu orang. Misalnya kalau ada 5 

orang calon dalam satu pemilihan di suatu distrik yang mempunyai penduduk 

(pemilih) 120 orang, si A memperoleh 21 suara, si B 20 suara, si C 20 suara, si D 

20 suara dan si E 19 suara, maka yang terpilih jadi wakil adalah si A walaupun 

selisih tidak banyak dengan calon-calon lainnya dan hanya memperoleh 21% dari 

seluruh suara yang ada. Kelemahan dari sistem ini adalah banyaknya suara yang 

terbuang dan partai-partai kecil susah memenangkan calonnya dalam pemilu 
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tersebut. Tapi sistem ini dapat diperbaiki dengan sistem 2 partai, sehingga calon 

yang muncul dalam pemilihan umum di distrik tersebut hanya 2 orang dan yang 

menang biasanya memperoleh suara lebih dari separuh. Kebaikan dari sistem ini 

adalah lebih cepat, organisasinya tidak perlu besar, biaya murah, dan hubungan 

antara pemilih dan si terpilih lebih dekat. 

 Selanjutnya sistem pemilihan proporsional disebut juga sistem perwakilan 

berimbang. Dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam 

suatu pemilihan umum sesuai dengan suara yang diperoleh partai atau organisasi. 

Kalau wilayah negara tersebut luas seperti Indonesia misalnya, maka wilayah 

negara tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi parlemen pusat yang 

diperebutkan dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi 

atas jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut. Misalnya dengan 

menentukan tiap wakil harus didukung oleh 400.000 penduduk, maka daerah yang 

mempunyai penduduk 4.000.000 dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai 

partai politik peserta pemilihan umum. Partai-partai politik peserta pemilihan 

umum memperoleh kursi sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam 

pemilihan umum tersebut. Tapi yang jelas kursi yang diperebutkan tidak hanya satu 

sehingga wakil yang terpilih sebanyak kursi yang disediakan. Kebaikan dari sistem 

ini adalah bahwa partai-partai kecil memiliki kemungkinan besar untuk 

memperoleh wakil, karena pemenang pemilihan di daerah tersebut bukan hanya 

satu orang, dan jumlah suara yang terbuang hanya sedikit. Kelemahan sistem ini 

biasanya adalah waktunya lama dan memerlukan organisasi yang besar. Kemudian 

calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena yang menentukan calon di 
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suatu daerah pemilihan adalah pimpinan pusat dari partai atau organisasi peserta 

pemilihan umum itu dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum adalah program 

partai bukan program calon. Sistem ini sering dikombinasikan dengan stelsel daftar. 

Dimana dalam daftar calon dari satu partai peserta dicantumkan urutan-urutan 

calon. Kusnardi dan Bintan (2000:272). 

 Miriam Budiardjo (2008:484) menjelaskan pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden putaran pertama dilakukan 5 Juli 2004. Lima pasang calon yang 

berkompetisi tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, pada 20 September 

diadakan putaran kedua. Pada putaran kedua hanya ada dua pasang calon yang 

menjadi peserta, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang 

memperoleh 60,62% suara. Megawati dan KH. Hasyim Muzadi memperoleh 

39,38%. Hal tersebut merupakan pengalaman pertama bagi partai politik untuk 

mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan peralihan UU No. 23 

Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan 

sistem electoral threshold, yaitu bahwa dukungan minimal yang diperlukan oleh 

pasangan calon adalah 5% suara sah pada pemilihan umum anggota DPR atau 3% 

jumlah kursi di DPR. Ini berarti partai politik yang perolehan suara atau kursinya 

akan dalam pemilihan umum legislatif tidak mencapai batas tersebut, untuk bisa 

mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus berkoalisi dengan 

partai lain sehingga memenuhi syarat. Koalisi juga diperkenankan bagi partai yang 

ingin meningkatkan besarnya dukungan bagi pasangan calon yang diajukan 

meskipun sudah memenuhi syarat minimal. Ketentuan electoral threshold juga 

berarti bahwa partai yang tidak berhasil memenuhi syarat tidak diperkenankan 
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mengikuti pemilihan umum berikutnya. Akan tetapi untuk keperluan itu partai 

boleh berganti nama atau bergabung dengan partai lain. Pada pemilihan umum 

putaran pertama, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla 

dicalonkan oleh gabungan Partai Demokrat, PKP Indonesia, dan Partai Bulan 

Bintang yang secara gabungan memperoleh jumlah 11,31% suara dan 69 kursi 

dalam pemilihan umum DPR 2004. Pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH. 

Hasyim Muzadi, yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, mempunyai modal 

dukungan 18,53% suara sah dan 109 kursi DPR. Pada putaran kedua peta koalisi 

partai-partai tersebut berubah lagi karena hanya ada dua pasangan calon yang 

berkompetisi. Partai-partai yang calonnya kalah pada putaran pertama harus 

mengubah arah dukungannya.  

2.2.2.2  Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia  

 Dalam perjalanan sejarah, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan cara serta syarat pengusungan dan 

pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dimulai sejak proklamasi, Undang-

Undang Dasar 1945 mengkehendaki bahwa pada saat itu MPR ditugaskan memilih 

Presiden dan Wakil Presiden. Namun, sejarah mencatat hingga diberlakukannya 

konstitusi RIS UUDS 1950 MPR tidak pernah terbentuk. Sehingga pengisian 

jabatan untuk pertama kali dipilih oleh PPKI yang diasumsikan sebagai MPR secara 

aklamasi. Dalam masa berlakunya konstitusi UUDS 1950 pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden kembali dilakukan secara aklamasi oleh negara-negara anggota 

RIS. Keadaan ini terus berlangsung hingga pemilu 1997 yang mengamanatkan 

bahwa MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu tetapi dalam 
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pelaksanaanya hingga tahun 1998 kembali Soeharto dipilih sebagai presiden dan 

wakil presiden tanpa adanya pemungutan suara.  

 Salah satu hal yang penting dalam sejarah pemilu presiden dan wakil 

Presiden ialah ketika terlaksananya pemilu tahun 1999 yang menimbulkan 

kontroversi politik cukup kuat. Hal tersebut dikarenakan MPR memilih 

Abdurahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil 

Presiden, keadaan tersebut tak pelak menimbulkan tuntutan dikarenakan PDIP 

sebagai pemenang pemilu seharusnya dipilih menjadi Presiden.  Dengan timbulnya 

kontroversi politik dan tuntutan kuat supaya presiden dan wakil presiden dipilih 

secara langsung maka diamandemenkan Pasal 6 A dalam UUD 1945 yang 

menyatakan: 

1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat; 

2. Pasangan calon Presiden danWakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum; 

3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 

dari lima pulu persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 

sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih 

dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden; 

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 



26 
 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden; 

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam Undang-Undang. (Mexsasai, 2011:261-262) 

  Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka pada tahun 

2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dalam arti sebenarnya baru terlaksana, 

dimana rakyat dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden pilihan 

mereka. Dalam penyelenggaraannya pemilihan umum pertama pada tahun 2004 

diatur dengan undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung 

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat 

electoral threshold sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR dan 20% dari 

perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pemilu presiden 

dan wakil presiden secara langsung yang pertama kali diikuti oleh 5 pasangan calon, 

yaitu Wiranto-Sholahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi, 

Amien Rais- Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan 

Hamzah Haz- Agung Gumelar. Pemilu Presiden dan wakil presiden putaran 

pertama tidak menghasilkan satu pun calon yang memperoleh ketentuan dalam 

pasal 6 A UUD 1945 yakni memperoleh suara 50% sehingga diadakan pemilu 

putaran kedua yang memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 

Kalla atas Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi. (Mexsasai, 2011: 263) 
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 Pemilihan umum secara langsung kedua pada tahun 2009 dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peserta 

pemilu ialah peserta yang memenuhi ketentuan ambang batas minimal pencalonan 

presiden dan wakil presiden dalam pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, yakni 

persyaratan peroleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah 

nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ambang batas tersebut melahirkan 

tiga pasangan calon yakni, JK-Wiranto, SBY-Boediono, dan Megawati-Prabowo. 

Dimana pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang dengan hanya melalui 

satu putaran pemilu saja.  

 Sementara itu pada pemilihan umum secara langsung ketiga pada tahun 

2014, dengan masih berlakunya persyaratan ambang batas pasal 9 UU No. 42 

Tahun 2008 pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang 

dalam satu putaran langsung atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.  

2.2.2.3   Pemilihan Umum Serentak  

 Pemilihan umum serentak (Concurrent election) diartikan sebagai sistem 

pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu.  Di Indonesia, 

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

penyelenggaraan pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam 

konsep putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu serentak ialah pemilu yang 

menyelenggarakan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan.  
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Janedjri M. Gaffar (2012:74). menyatakan setidaknya terdapat 4 (empat) 

aspek pertimbangan apabila terlaksananya pemilu serentak tersebut yakni;   

1. Aspek konstitusi yang memang mengarah pada pembagian tersebut; 

2. Konsolidasi demokrasi politik nasional dapat tercapai karena 

melahirkan konfigurasi politik yang stabil antara eksekutif dan 

legislatif; 

3. Rakyat diberi kesempatan untuk mempertimbangkan para calon dengan 

memisahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah; 

4. Aspirasi dan kepentingan lokal tidak akan dikaburkan dengan aspirasi 

dan kepentingan nasional, atau sebaliknya.  

 Dalam penggunaan sistem pemilu serentak praktik umum yang banyak 

digunakan ialah penggabungan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota 

legislatif. Namun, diberbagai negara seperti Amerika Serikat misalnya, di beberapa 

negara bagian pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan 

anggota kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan 

juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. 

Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa dilakukan secara serentak 

dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat 

nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian (Haris, 

Surbakti Ramlan, Bakti Ikrar Nusa dan dkk, 2015).  

Pemilu serentak di Indonesia, selain konsep yang termuat dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dimungkinkan terbagi beberapa 

jenis atau varian model penyelenggaraan pemilihan umum serentak : 
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a. Pertama, pemilu serentak untuk jabatan politik pada tingkat nasional 

yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD secara serentak; 

b. Kedua, pemilu serentak untuk jabatan politik pada tingkat lokal dari 

Gubernur, DPRD, Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD 

Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi; 

c. Ketiga, Pemilu Serentak secara nasional untuk pejabat politik nasional 

dan lokal dari Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur, DPRD 

Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tiap-tiap 

provinsi. 

d. Keempat, pemilu serentak secara nasional untuk jabatan politik lokal di 

seluruh Indonesia dari Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wali Kota, 

dan DPRD Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi ( LPI, 2014). 

2.2.3  Peran Partai Politik dalam Pemilu  

Partai politik merupakan suatu kelompok yang diakui secara konstitusional 

dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa. Dalam sejarah, partai politik pertama 

lahir di negara Eropa Barat dengan latar belakang pembentukan bahwa suara rakyat 

dalam penyelenggaraan negara sangat diperhitungkan oleh karenanya partai politik 

lahir sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan partai 

politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral 

dan penting dalam setiap demokrasi, maksudnya ialah karena partai politik sebagai 

penghubung antara pemerintah negara (the state) dengan warga negaranya ( Jimlly, 

2007: 710).   
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Banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan partai politik dilihat dari 

sudut teori dan praktik yang ada disetiap negara, namun penulis merangkum seluruh 

pendapat tersebut kedalam beberapa unsur yang menggambarkan definisi dari 

partai politik, yakni: 

a. Kelompok terorganisir; 

b. Mempunyai ideologi, orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama; 

c. Memiliki tujuan menguasai atau memperoleh kedudukan dalam 

pemerintahan; 

d. Mengadukan nasib pada pemilihan umum; 

e. Merebut dukungan rakyat; 

f. Melaksanakan kebijakan-kebijakan. 

 Selain unsur-unsur tersebut hal identik yang sering menggambarkan partai 

politik ialah tujuannya memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi 

lembaga-lembaga agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau 

menghindari keputusan yang merugikan serta keikutsertaan partai politik dalam 

pemilihan umum baik legislatif, eksekutif maupun pemilihan umum kepala daerah. 

Partai politik dalam pemilihan umum merupakan perwujudan dari fungsi 

partai politik yakni partasipasi politik serta pembuatan kebijaksanaan. Fungsi 

partisipasi politik dalam kehidupan politik merupakan ciri khas dari partai politik. 

Sebagai bentuk partisipasi politik dari suatu partai politik ialah dengan ikut serta 

bersaing memperebutkan suatu jabatan pemerintahan secara konstitusional melalui 

pemilihan umum dan ketika partai politik mendapatkan kekuasaan dalam 

pemerintahan melalui pemilihan umum, baik dalam bidang legilatif maupun 
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eksekutif maka partai politik tersebut mempunyai dan memberikan pengaruhnya 

dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan 

dalam suatu pemerintahan. Selain fungsi partisipasi politik dan fungsi pembuat 

kebijaksanaan juga terdapat fungsi dari partai politik lainnya yakni: Sosialisai 

politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi politik, 

dan aggregasi kepentingan. (Mexsasai, 2011: 296) 

2.2.4 Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi  

 Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam 

negara. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat (kedaulatan rakyat). Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan 

bersama-sama dengan rakyat. Pelaksanaannya disalurkan dan diselenggarakan 

menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. 

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan kedaulatan hukum 

hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang 

sama. Arif Hidayat (2011:3) 

Pada masa era modern, terdapat tipe-tipe negara demokrasi (Soehino, 

2005:253) yaitu: 

a. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 

sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil. Sebagai 

contoh daripada sistem ini misalnya Amerika Serikat. Pemisahan antara 

kekuasaan eksekutif dengan kekuasan legislatif disini diartikan bahwa 

kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam 
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menjalankan tugas eksekutifnya itu tidak bertanggung jawab kepada badan 

perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat memegang kekuasaan legislatif, 

jadi bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum. 

b. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 

sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi 

kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada 

hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem 

parlementer. Di dalam sistem ini ada hubungan yang erat antara badan 

eksekutif dengan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan 

rakyat. Tugas dan kekuasaan eksekutif disini diserahkan kepada suatu badan 

yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan 

pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat, yang memegang kekuasaan 

perundang-undangan, atau kekuasaan legislatif. 

c. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 

sistem pemisahan kekuasaan, dengan stelsel referendum, atau kontrol secara 

langsung oleh rakyat. Salah satu cara untuk menghindarkan suatu 

pemerintahan yang bersifat absolut ialah sistem yang dipergunakan atau 

dilaksanakan di Swiss, sistem referendum. 

 Ada beberapa syarat menuju proses demokratisasi sebagaimana dalam 

buku Moh. Mahfud MD. (2014:380). Pertama, sistem demokrasi yang telah 

dikukuhkan melalui amademen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau 

semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara. Kedua, sebagai 
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produk kesepakatan (resultante) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, 

Undang-Undang Dasar tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan 

resultante baru. Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil amandemen pun 

harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan resultante baru jika 

keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu. Meskipun begitu bukan berarti 

Undang-Undang Dasar itu dapat dengan mudah diubah dengan resultante baru 

sesuai dengan tuntutan waktu, tempat, dan poleksosbud Undang-Undang Dasar itu 

dirancang dengan muatan isi dan prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan 

hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting dan dengan 

prosedur yang tidak mudah. Oleh sebab itu, agar perubahan Undang-Undang Dasar 

itu tidak mudah dilakukan dan agar tidak sering diubah hanya berdasarkan dinamika 

politik yang timbul dari konfigurasu politik maka para ahli konstitusi menyebutkan 

dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi: 

1. Muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak-umum; tidak memuat 

hal-hal konkrit, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi 

tuntutan perubahan. Hal-hal yang bersifat konkrit, teknis, dan kuantitatif 

biasanya lebih mudah dipersoalkan jika berhdapan dengan persoalan-persoalan 

baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 

2. Konstitusi harus memuat prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan 

kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting; misalnya harus ada 

ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi dan korum 

minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. 
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Ada juga Undang-Undang Dasar yang perubahannya harus dilakukan melalui 

referendum. 

 Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada 

partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum harus ditopang 

harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan 

demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan 

kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan 

makna. (Ridwan, 2014:8) 

Salah satu ciri utama dan prasyarat terselenggaranya demokrasi adalah 

penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini di akui oleh organisasi Inter-

Parliamentary Union melalui Universal Declaration on Democracy yang diadopsi 

pada 16 september 1997 di Kairo. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa 

elemen kunci untuk menjalankan demokrasi adalah dengan cara menyelenggarakan 

pemilihan yang jujur dan adil secara berkala (Gaffar, 2015:4). 

Sodikin (2014:50) menegaskan agar pemilu demokratis bisa dilaksanakan 

secara berkala/ berkesinambungan, perlu didukung oleh kondisi sebagai berikut: 

1. Adanya pengadilan independen yang mengiterpretasikan peraturan 

pemilu; 

2. Adanya lembaga adminstrasi yang jujur, kompeten, dan nonpartisipan 

untuk menjalankan pemilu; 
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3. Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisasi untuk 

meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara alternatif kebijakan yang 

dipilih; 

4. Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari 

struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan. 

2.2.5 Presidential Threshold  

 Dalam Bahasa hukum tidak dijelaskan terminologi dari istilah Presidential 

Threshold. Kamus besar Bahasa inggris dan Bahasa Indonesia dapat membantu 

menerjemahkan istilah presidential threshold. Istilah presidential berasal dari kata 

president, dimana kamus Black Law memberikan definisi yaitu kepala eksekutif 

dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi.  Lebih 

lanjut, threshold berasal dari Bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang batas, 

dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai 

tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi ( Raditya, 2013:4) 

Sebagai suatu kebiasaan umum dalam pemilihan Presiden Republik 

Indonesia Presidential Threshold rmerupakan istilah yang sering dikorelasikan 

dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pasal 9 UU Pilpres tersebut tidak 

menegaskan terminologi presidential threshold secara eksplisit namun telah 

menjadi kebiasaan umum dalam pemilu di Indonesia mengartikan bahwa 

presidential threshold atau ambang batas yaitu syarat bagi calon presiden dan wakil 

presiden untuk maju dalam pemilihan umum. Syarat tersebut yakni perolehan kursi 

paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari 
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suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR-RI, sebelum pelaksanaan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden.  

 Secara teoritis, threshold merupakan tingkat minimal dukungan yang harus 

diperoleh agar dapat menempatkan perwakilan dan pada umumnya dikembangkan 

pada negara-negara yang menggunakan sistem pemilu perwakilan proporsional 

(Gusti, 2013). Pemilihan presiden ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) dan ayat (3) 

UU No. 42 Tahun 2008 menggunakan sistem pluralitas/mayoritas dengan varian 

sistem dua putaran (two round system) dikombinasikan dengan syarat disribusi 

persebaran suara berdasarkan Pasal 159 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 42 Tahun 

2008 berdasarkan prinsip tersebut presidential threshold menjadi tidak sesusai 

dengan sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.  

Presidential Threshold selanjutnya dapat dimaknai sebagai rule of game alat 

yang menentukan partai politik mana yang bisa mengusung calon pasangan 

presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Ambang batas atau presidential 

threshold ini banyak dikritik oleh beberapa pihak salah satunya ialah partai-partai 

kecil yang perolehan suaranya tidak mencukupi ketentuan presidential threshold, 

partai-partai kecil menganggap mekanisme ini bertentangan dengan hak 

konstitusional warga negara walau ada opsi bagi partai yang suaranya kurang 

mencukupi ketentuan Presidential Threshold untuk bergabung dengan partai politik 

lain dengan menyatukan ideologi dan cita- cita kebangsaan yang diusung. 
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2.2.6 Relevansi 

 

   Sebelum menjelaskan makna dari Relevansi, maka perlu untuk 

membedahnya secara terminologi. Secara terminologi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, arti relevansi ialah keterkaitan, hubungan atau kecocokan. 

Relevan adalah bersangkut paut, berguna secara langsung.  Menurut Green dalam 

Skripsi Ady Yudha Putra , Relevansi ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu 

dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan 

informasi. Froelich dalam Green menyebutkan bahwa inti dari relevansi ialah 

topicality (topik). Maka dari itu relevansi dapat diartikan suatu cara untuk mencoba 

mengaitkan topik satu dengan topik lainnya dengan cara bersamaan, 

mempertimbangkan topik-topik satu sama lain.  

Relevansi yang dimaksud dalam tulisan ini antara lain (a) menghubungkan 

konsep sistem presidential threshold dengan konsep pemilu serentak yang telah 

dilegitimasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam 

aspek proses penyelenggaraan pemilu (electoral process) (b) mengharmonisasikan 

perspektif-perspektif partai politik terkait pengkajian konsep presidential threshold 

dan Konsep pemilu serentak sehingga perspektif tersebut menghasilkan kesatuan 

untuk mewujudkan demokrasi yang mendukung efektifitas pemerintah 

(governability) dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2019. Kajian 

relevansi tersebut begitu penting dikarenakan sejak Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa pemilihan umum tahun 2019 dilakukan serentak berdasarkan 

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menuai reaksi hingga sikap terbelah antar 

partai politik apakah presidential threshold keberadaanya sesuai atau cocok 
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diterapkan pada pemilihan umum serentak pada 2019 sehingga akan menghasilkan 

apakah  presidential threshold memiliki relevansinya dalam pemilu 2019.  

2.2.7 Perspektif 

  Sebelum menjelaskan makna dari Perspektif, maka perlu untuk 

membedahnya secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi perspektif  

berasal dari bahasa italia Prospettiva yang berarti gambar atau pandangan. Secara 

terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara 

melukiskan suatu benda sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang atau 

pandangan, sudut pandang manusia dalam melihat sesuatu yang dapat 

mempengaruhi pemberian nilai dan kepercayaan. Maka dari itu perspektif berarti 

cara melihat suatu benda yang kemudian diaplikasikan kedalam kehidupan nyata 

untuk memberikan penilaian dan memperjelas suatu benda sehingga terciptanya 

penilaian terhadap benda tersebut.     

Perspektif berdasarkan pada konteks penelitian menekankan pada sudut 

pandang yang menyangkut pembahasan penelitian yang diperoleh dari pengurus 

partai-partai politik. Pengurus partai-partai politik memberikan sudut pandangan 

bukan berdasarkan dari personal pengurus partai tetapi sudut pandang atas nama 

partai politik berdasarkan pengalaman partai politik.  Sudut pandang yang diberikan 

pengurus partai-partai politik tersebut berupa penilaian dan penjelasan terhadap 

objek penelitian sehingga sudut pandang tersebut dianalisa untuk memberi 

penggambaran objek tersebut lebih realitas sebagai konseptualitas baru melalui 

sebuah sudut pandang yang menjadi landasan analisa peneliti. 
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2.2.8 Kerangka Berfikir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektif partai-

partai politik tentang 

presidential threshold 

dalam pemilihan 

umum serentak 

1. Negara 
Demokrasi 

2. Teori Sistem 
Pemerintahan 

3. Teori Pemilu 

Terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis yang 

mendukung penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.  

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 

Konsep 

Presidential 

Threshold

 
 Implikasi Sistem Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan 

Pemilu Serentak Tahun 2019 

Konsep Pemilu 

Serentak  

RELEVANSI   

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Pasal 1, Pasal 6 A ayat  (2), Pasal 22 E ayat (2)  
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2.2.8.1 Penjelasan Kerangka Berpikir  

a.  Input 

   Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu Pasal 1 

ayat (3), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. 

b. Proses 

  Yang kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan 

dalam penelitian tentang Relevansi Sistem Presidential Threshold dalam Model 

Penyelenggaraan Pemilu Serentak. 

c. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Mengkaji, mendeskripsikan perspektif partai-partai politik tentang 

presidential threshold dalam pemilihan umum serentak. 

2. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui relevansi sistem 

presidential threshold dalam model penyelenggaraan pemilihan 

umum serentak. 

d. Manfaat 

  Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir 

dari penelitian ini yaitu dapat menghasilkan relevansi sistem presidential 
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threshold dalam model penyelenggaraan pemilu serentak. Memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Hukum Tata Negara-Hukum 

Administrasi Negara, Khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemilihan umum, sebagai media pembelajaran metode hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian yang 

dilakukan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang sistem presidential 

threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam memperbaiki pemilihan 

umum secara demokratis yang mendukung penguatan Sistem Presidensial di 

Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

membuat simpulan sebagai berikut: 

1. Dari pemaparan perspektif partai-partai politik, dapat dikelompok menjadi 

dua yakni partai politik yang mendukung presidential threshold dalam 

pemilihan umum serentak dan partai politik yang tidak mendukung 

presidential threshold dalam pemilu serentak. Perspektif partai politik yang 

mendukung Presidential threshold diberlakukan kembali dalam pemilu 

serentak karena sesuai dengan tujuan pemilu yakni menyederhanakan partai 

politik atau multipartai sederhana (Moderat) sehingga mendukung sistem 

presidensial yang efektif. Lebih lanjut, keinginan memberlakuan kembali 

presidential threshold untuk mencapai keadilan bagi partai-partai politik. 

Hal tersebut adalah dasar utama partai-partai politik yang mendukung 

presidential threshold kembali diberlakukan dalam pemilu serentak. 

Sementara, Perspektif partai politik yang tidak mendukung presidential 

threshold dalam pemilu serentak karena dengan “serentak” maka 

presidential threshold telah kehilangan relevansinya, hal tersebut adalah 

dasar utama partai politik tidak mendukung presidential threshold dalam 

pemilihan umum serentak diberlakukan. 
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2. Konsep pemilihan umum serentak (concurrent election) berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yakni pemilu 

legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan jika 

disandingkan dengan sistem presidential threshold merupakan suatu hal 

yang tidak mungkin atau diluar rasional. Karena pada saat pemilihan 

legislatif pada waktu yang bersamaan juga pemilihan calon presiden dan 

wakil presiden diselenggarakan. Sehingga dalam konteks “serentak” 

presidential threshold dan pemilu serentak kehilangan relevansinya. 

Namun, gagasan pemerintah secara tidak lansung menyatakan bahwa 

presidential threshold masih memiliki relevansi dalam penyelenggaraan 

pemilu serentak 2019 dengan cara menggunakan hasil pemilihan legislatif 

2014 untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Gagasan untuk 

menggunakan hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 sebagai ketentuan 

presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 tidak dapat diterapkan 

dalam pemilu serentak 2019, hasil pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden hanya dapat diberlakukan sekali saja karena politik sangat dinamis 

dan peta politik bisa berubah-berubah. 

5.2  Saran  

1. Pemilihan umum serentak sebagai salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi 

suatu jabatan publik, harus ditangani secara segera. Langkah tegas dan berani harus 

diambil oleh pemerintah dan DPR segera membentuk Undang-Undang Pemilihan 

Umum Serentak dengan mengakomodir kebijakan tidak memberlakukan kembali 

presidential threshold dalam pemilihan umum serentak. Namun, sebagai catatan 
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penting apabila dalam hal pemilihan umum serentak masih memberlakukan 

presidential threshold untuk tujuan pemilu yakni menyederhanakan partai politik 

atau multipartai sederhana (Moderat) sehingga mendukung sistem presidensial 

yang efektif. Maka diperlukan materi yang mengakomodir rasionalitas 

pemberlakuan presidential threshold dalam hal ini untuk mencegah konflik atau 

distorsi yang bermunculan ketika pesta demokrasi berlangsung. 

2. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan 

pemilihan umum serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia 

tahun 2019 hendaknya diadakan sosialisasi dan arahan terlebih dahulu kepada 

masyarakat, karena pasti surat suara akan berbeda dengan pemilu-pemilu 

sebelumnya.  
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