
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Desentralisasi dan otonomi daerah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami berbagai macam 

perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman yang salah satunya mengenai pola 

pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi pada tahun 1999. Sejarah 

perubahan pola pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara-negara dengan bentuk negara 

kesatuan pola sentralistik. Tidak berfungsi dan gagalnya sistem pembuatan keputusan yang 

sentralistis, dimana pemerintah pusat tidak dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap 

komunitas di tiap-tiap daerah yang beragam serta berawal dari kesadaran akan kebutuhan 

manajemen bahwa mengelola negara secara sentralistik dengan seribu satu macam 

permasalahan pemerintahan jelas tidak efektif dan melelahkan menjadi latar belakang dan 

asal muasal reformasi desentralisasi serta memunculkan tuntutan kebijakan otonomi daerah.
1
  

Ian Johnson
2
 menyatakan bahwa “...starting in the mid-1980s, governments worldwide 

began decentralizing some responsibilities, decision making authority and resources to 

intermediate and local governments and often to communities and the private sector...”. 

Beliau menyatakan bahwa desentralisasi telah dimulai sejak awal 1980-an. Kemudian 

dia menyatakan “...its implications for economic growth, poverty alleviation and the 

development of civil society and democratic institutions”.
3
 Dengan pernyataan tersebut 

merupakan penegasan akan pentingnya desentralisasi dalam pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, dan perkembangan rakyat sipil dan institusi demokrasi. 

                                                           
1
 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Indepth Publishing, Bandar 

Lampung, 2012, hal. 19. 
2
 James Manor, The Political Economy of Democratic Desentralization, The World Bank, Washington, D. C., 

1999, hal. 8. 
3
 Ibid, hal. 9. 
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Gejolak yang dialami oleh bangsa Indonesia semenjak kejatuhan Asian Miracles
4
 

akibat krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia, 

termasuk Indonesia menimbulkan suatu gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi 

dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik. 

 “Diawali dengan proses amandemen UUD 1945 termasuk dalam ketentuan mengenai 

pemerintahan daerah, pemerintahan merespon kepada permintaan akan desentralisasi 

yang semakin keras ketika DPR dengan cepat menyetujui dua undang-undang pada 

April 1999 dengan menetapkan tanggal 1 Januari 2001 sebagai waktu dimulainya 

pelaksanaan desentralisasi yang drastis, yang bisa dikatakan big bang.”
5
 

 

Desentralisasi sebagai salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang 

merupakan kebalikan dari sentralisasi dimana dalam sistem pemerintahan  sentralisasi, 

kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintah 

pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sedangkan 

dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada 

pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan disebut desentralisasi.
6
  

Lebih jauh lagi Rondinelli
7
 secara tegas menyatakan bahwa desentralisasi merupakan:  

“the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage 

public functions from the central governmental its agencies to field organizations of 

those agencies, subordinate units of government, semi authonomous public coparation, 

area wide or regional development authorities; functional authorities, authonomous 

local govenment, or non-governmental organizations”.  

 

Menurut pengertian ini, desentralisasi merupakan pemindahan wewenang perencanaan, 

pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi 

lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swatantra-otorita, 

                                                           
4
 Asian Miracles merupakan istilah yang sangat terkenal mengenai kesuksesan negara kesatuan sentralistik di 

Asia dimana negara-negara ini dengan sistem kekuasaan terpusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang sangat tinggi. Namun demikian, krisis ekonomi di Asia menyebabkan runtuhnya tesis menganai Asia 

Miracles yang menyisakan negara-negara Jepang sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia. 

Baca Rudy, Hukum Pemerintahan ...Op.Cit., hal. 15. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid, hal. 16. 

7
 Ibid, hal. 17. 
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pemerintah daerah, dan non-pemerintah daerah. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa 

desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spreiding van bevoegheid), tetapi juga 

mengandung pembagian kekuasaan (scheidiny van machten) untuk mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan 

pemerintahan tingkatan lebih rendah.
8
 

Kemudian, Cohen dan Peterson
9
 dalam kajiannya  mengenai bentuk-bentuk 

desentralisasi menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk desentralisasi, antara lain 

desentralisasi sejarah, desentralisasi teritorial dan fungsional, desentralisasi berdasarkan 

permasalahan dan nilai, desentralisasi berdasarkan penyediaan jasa, desentralisasi 

berdasarkan pengalaman suatu negara tertentu, dan desentralisasi berdasarkan tujuan.  

Sementara Kosoemahatmaja
10

 membagi bentuk desentralisasi berdasarkan ikut tidaknya 

rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan yang dibagi dalam 2 (dua) macam, yakni: pertama 

dekonsentrasi (deconcentratie) atau ambrelijke decentraliasatie adalah pelimpahan 

kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan 

pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam desentralisasi semacam ini rakyat tidak 

diikutsertakan. Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (staatskundie decentralisatie) atau 

desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan 

(regelende en bestuurende bevoegheid) kepada daerah-daerah di lingkungannya. Dalam 

desentralisasi politik ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu 

(perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan. 

Dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, daerah berwenang untuk menjalankan tugas dan urusan-urusan tertentu 

yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan 

                                                           
8
 Didik Sukrino, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi 

Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang, 2013, hal. 193. 
9
 Rudy, Hukum Pemerintahan...Op.Cit. hal. 26. 

10
 Ibid, hal. 27. 
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sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.
11

 Jadi, adanya penyerahan 

kewenangan di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat kepada 

bawahannya, maka yang diserahi atau dilimpahi wewenang tertentu tersebut berhak bertindak 

atas nama sendiri dalam urusan tersebut.
12

  

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, setidaknya harus melingkupi 3 

(tiga) asas hak asal-usul yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, pengakuan terhadap sistem 

norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta pengakuan terhadap basis material 

yakni hak ulayat serta aset-aset kekayaan desa (property right)
13

.  

Jadi, penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi senantiasa berkaitan 

dengan status otonom atau mandiri. Dengan kata lain, setiap pembicaraan mengenai 

desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya membicarakan otonomi.
14

 

Berlakunya konsep desentralisasi di Indonesia, kekuasaan atau kewenangan  oleh 

pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya diberikan kepada 

daerah-daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang berarti bahwa, pemerintah di 

daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya dengan prinsip otonomi. Di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” diartikan “pemerintahan 

sendiri”.
15

 Otonomi diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
16

 Selanjutnya, otonomi daerah merupakan adalah hak, wewenang dan 

                                                           
11

 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 1991, hal. 14. 
12

 H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2012, hal. 67.  
13

 Rudy, Hukum Pemerintahan...Op.Cit., hal. 103. 
14

 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta, 

2001, hal. 174. 
15

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, 

hal. 1025. 
16

 H. M. Busrizalti, Hukum Pemda...Op.Cit., hal. 61. 
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kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17

  

Otonomi pemerintah daerah banyak bergantung pada pemerintah pusat, yaitu sampai 

sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik untuk memberdayakan pemerintah 

daerah melalui pemberian wewenang yang lebih besar.  Hal ini dikarenakan, dengan 

didesentralisasikannya kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam keadaan 

berlangsungnya otonomi akan sangat penting dalam mencapai tujuan desentralisasi itu 

sendiri.  

“Pada tingkat terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan free will yang 

melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan. 

Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya 

sendiri sesuai dengan hukum, adat dan tata kramanya. Otonomi seperti ini disebut 

otonomi yang mendasar dan indigeneus. Selain itu, otonomi sebagai perwujudan dari 

desentralisasi tidak pernah lepas dari aspek demokrasi yang menjadi inti dari otonomi 

itu sendiri.”
18

 

Dengan demikian, otonomi daerah sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal 

sebagai bagian dari ide besar demokrasi. Pendapat ini juga diperkuat dengan oleh pendapat 

pakar G.S. Cheema Rondinelli
19

 yang menekankan alasan perlunya desentralisasi yang 

beberapa diantaranya adalah: 

a. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat. 

b. Perwakilan lebih baik, dan 

c. Stabilitas politik yang lebih baik. 

                                                           
17

 Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
18

 Rudy, Hukum Pemerintahan...Op.Cit. hal. 31. 
19

 G.S. Cheema Rondinelli mengemukakan bahwa alasan perlunya desentralisasi adalah sebagai: suatu cara 

untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan, mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan 

terpusat, peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat, penetrasi politik dan administrasi 

negara, perwakilan lebih baik, kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik, pelayanan 

lapangan dengan efektifitas lebih tinggi di tingkat lokal, meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat, 

menciptakan cara-cara alternatif pengambilan keputusan, administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatatif dan 

kreatif, keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik, stabilitas politik yang lebih baik. Lihat Rudy, 

Hukum Pemerintahan...Op.Cit., hal. 20. 
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Pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat 

di daerah dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya 

menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan di samping mendapatkan 

kebebasan dalam mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan 

kebijakan.
20

 Jadi, mengamati pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pentingnya partisipasi 

masyarakat lokal untuk mewujudkan desentralisasi tersebut merupakan salah satu tujuan dari 

relevansi gagasan otonomi daerah. 

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia diaplikasikan dengan nilai-nilai demokrasi 

sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip desentralisasi dimana demokrasi di tataran 

nasional dilakukan bersamaan dengan demokratisasi di tataran lokal (daerah).
21

 Sebelum 

membahas lebih jauh mengenai konsolidasi demokrasi, terlebih dahulu perlu diketahui 

pengertian dan istilah demokrasi itu sendiri. 

Demokratisasi berasal dari kata “demokrasi” yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI)
22

 diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat 

turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya (pemerintahan rakyat). Istilah 

“demokrasi” ini berasal dari bahasa Yunani demokratia “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk 

dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”.
23

 Demokrasi merupakan bentuk 

pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pengertian tersebut 

menunjukkan pengakuan konstitusional mengenai kekuasaan yang ada pada rakyat karena 

rakyat mempunyai keterlibatan ekstensif dalam berbagai bentuk masalah politik mengenai 

                                                           
20

 Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat, Reformasi Setengah Matang, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 

Jakarta, 2010, hal. 118. 
21

 Gamawan Fauzi, Sengketa Pemilukada, Putusan MK, dan Pelaksanaan Putusan MK dalam Demokrasi Lokal 

“Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konsitusi Press, Jakarta, 2012, hal 31. 
22

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus...Op.Cit.,  hal. 355. 
23

 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia, PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 25. 



17 
 

pembuatan keputusan yang secara kolektif untuk mewujudkan prinsip otonomi sebagaimana 

dijelaskan di atas.  

Dahl sebagaimana dikutip oleh David Held
24

 menyatakan bahwa untuk memenuhi 

sistem tersebut ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar benar-benar demokratis, yaitu: 

1. “Partisipasi efektif-warga negara harus mempunyai kesempatan yang setara dan 

cukup untuk membuat pilihan mereka, untuk membuat pertanyaan tentang agenda 

publik, dan untuk memberikan alasan untuk lebih memilih salah satu keputusan 

daripada yang lain. 

2. Pemahaman yang jelas warga negara harus menikmati kesempatan yang luas dan adil 

untuk menemukan dan mempertahankan pilihan yang mewakili mereka serta yang 

akan benar-benar melayani kepentingan mereka. 

3. Kesetaraan dalam pemilihan pada taraf yang menentukan setiap warga negara harus 

diyakinkan bahwa penilaiannya akan dihitung sama besarnya seperti penilaian warga 

negara lain dalam taraf yang menentukan saat pembuatan keputusan kolektif. 

4. Pengendalian agenda-demos (rakyat) harus mempunyai kesempatan untuk membuat 

kesempatan tentang hal-hal yang penting dan yang tidak akan diputuskan dengan 

proses yang memenuhi ketiga kriteria di atas. 

5. Inklusivitas/keterlibatan ketentuan atas kekuasaan warga negara bagi semua orang 

dewasa di bawah pengawasan hukum di dalam negara (orang-orang yang tinggal 

secara walaupun dan pengunjung di negara tersebut dapat dibebaskan dari ketentuan 

ini).” 

 

Jika warga negara tidak dapat menikmati kondisi „partisipasi efektif‟ dan „pemahaman 

yang jelas‟, maka tidak akan ada sarana kognitif dan saluran partisipasi dalam menentukan 

keputusan kolektif yang efektif.
25

  Jika hak untuk „pemilihan yang adil‟ tidak diciptakan, 

maka tidak akan ada mekanisme yang dapat memperhitungan/mempertimbangkan dengan 

adil serta alat yang menyediakan satu prosedur untuk mengatasi perbedaan pandangan dan 

pilihan masyarakat terkait keputusan tersebut. Dalam arti bahwa, jika agenda politik yang 

berada di tangan rakyat tidak dipergunakan secara maksimal, maka “kekuasaan rakyat” 

secara keseluruhan hanya menjadi nama dan rakyat gagal untuk menciptakan kondisi 

keterlibatan masyarakat yang adil.  

                                                           
24

 David Held, Models of Democracy diterjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, 

hal. 317-318. 
25

 Ibid., hal. 318 
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Lebih jauh lagi, Held
26

 menegaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip penilaian 

demokrasi, yaitu: 

“Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan selanjutnya 

kewajiban yang setara dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan 

membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat, artinya mereka 

harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri, selama 

mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal 

atau melanggar hak-hak orang lain” 

 

Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintahan negara pada hakikatnya adalah 

pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

kepentingan seluruh rakyat.
27

 Demokrasi pada pemerintah daerah berimplikasi bahwa 

pemerintah daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui kepala daerah yang dipilih 

secara demokratis dan dalam menjalankan misinya mensejahterakan rakyat, kepala daerah 

tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan serta mengagregasikan aspirasi rakyat 

tersebut ke dalam kebijakan publik di tingkat lokal. 

Adanya pemilihan umum sebagai wujud adanya partisipasi rakyat untuk ikut menentukan 

jalannya pemerintahan yang mencerminkan sebuah demokrasi yang baik. Sebagai prinsip 

dasar konstitusi, demokrasi dilaksanakan tidak hanya pada level penyelenggaraan 

pemerintahan pusat, tetapi juga diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah. Dengan 

demikian, berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pemerintahan mewakili 

kehendak dan aspirasi masyarakat di daerah. Demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh 

masyarakat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Karena pada 

hakekatnya, instrumen pemilihan langsung mengandung nilai-nilai kebebasan, persamaan dan 

kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.
28

 Melalui pilkada, demokrasi nasional di 

daerah dapat dibentuk. Artinya, pembangunan demokrasi tidak hanya dilakukan di pusat 

                                                           
26

 Ibid., hal. 329. 
27

 Janedri M. Gaffar, Politik Hukum...Op.Cit., hal. 98. 
28

 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar, Thafa Media, Yogyakarta, 

2012, hal. 71. 
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pemerintahan dan dalam skala nasional saja.
29

 Akan tetapi, demokrasi lokal, meminjam 

istilah Muhammad Asfar
30

 memposisikan esensi pendistribusian dan pembangunan 

demokrasi dilaksanakan di tiap-tiap daerah melalui instrumen pemilihan kepala daerah secara 

langsung, implikasinya yang tidak lain adalah untuk mencerdaskan secara politik masyarakat 

daerah dan meningkatkan peran partisipasinya. 

 

2.2 Pemilukada, kedaulatan rakyat dan konsolidasi demokrasi 

Salah satu manifestasi utama demokrasi yaitu diinisiasikannya pemilukada untuk 

memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota 

sebagai pelaksanaan dari amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dianggap mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak rakyat yang 

berdasarkan pengakuan atas kedaulatan berada di tangan rakyat untuk memilih figur kepala 

pemerintah daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan daerah. Hal ini jelas 

dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis”. 

Terhadap pasal di atas Jimly Asshiddiqie
31

 menyatakan bahwa: 

“Di setiap unit pemerintahan daerah itu, ada pejabat yang disebut Gubernur, Bupati, 

dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Ada 

dua hal yang penting di sini. Pertama, Pasal 18 ayat (4) ini hanya menyebut adanya 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak menyebut adanya Wakil Gubernur, Wakil 

Bupati, dan Wakil Walikota. Diadakan tidaknya jabatan wakil ini diserahkan kepada 

pertimbangan kebutuhan yang penting harus diatur dalam undang-undang. Kedua, 

ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat dilaksanakan, baik 

melalui cara langsung oleh rakyat atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. 

Dewasa ini, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa 

dalam pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat 

pemilukada” 

                                                           
29

 Ibid. hal. 73. 
30

 Muhammad Asfar, Mendesain Pilkada Panduan Bagi Stakeholder, Pustaka Euroka dan PusDeHAM, 

Surabaya, 2006, hal. 7. 
31

 Jimly Asshiddique, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hal. 58-59. 
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Kesepakatan rumusan “secara demokratis” untuk pilkada dicapai dengan maksud agar 

bersifat fleksibel, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung 

oleh DPRD. Keduanya, asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai dengan prinsip-

prinsip pemilihan secara demokratis.
32

 Sama halnya dengan pendapat Kant yang dikutip oleh 

Sartono
33

 dalam bukunya Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar bahwa  

“Pilkada yang demokratis sebagai salah satu bentuk konsep yang harus didukung 

dengan tertib hukum dan partisipasi manusia secara keseluruhan yang menjadi 

keselarasan yang ditentukan sebelumnya (harmonia praestabilitia) sebagai etika yang 

asasi yang berasal dari perasaan dan kepercayaan. Sedangkan, teori demokrasi menjadi 

bingkai pendukung  terhadap pengembangan konsep politik yang mengarahkan pilkada 

yang jujur dan adil sebagai budaya demokratis suatu negara.” 

 

Oleh karena itu, tujuan pilkada adalah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Sesuai dengan 

muatan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda yang membuka pencalonan pasangan kepala daerah 

melalui 3 (tiga) jalur, yakni: 

1. Partai atau gabungan partai
34

 yang memperoleh kursi di DPRD, 

2. Gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD, dan 

3. Calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari pemilih. 

 

Selanjutnya Sartono
35

 menjelaskan ada 4 (empat) tujuan pilkada, yakni: pertama, 

pilkada sebagaimana pemilu merupakan institusi pelembagaan publik. Dengan pilkada 

masyarakat lokal mengintegrasikan kepentingannya dalam prosedur yang etis dan damai. 

Pilkada didesain untuk meredam konflik-konflik apalagi yang berbau kekerasan, guna 

mencapai tujuan demokrasi dan pengisian jabatan politik daerah.  
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 Janedri M. Gaffar, Politik Hukum ...Op.Cit., hal. 95. 
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 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, Nasib Demokrasi...Op.Cit., hal. 60. 
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konflik. Baca Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara 

Press, Malang, 2012, hal. 18-19. 
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Kedua, pilkada sebagai sarana pencerdasan dan penyadaran politik warga. Sikap 

partisipatif lambat laun akan mendorong masyarakat untuk berpikir politik. Ketidakpercayaan 

terhadap pemimpin dan omong kosong oleh janji-janji politik yang bertebaran dimana-mana, 

memberikan bahan-bahan pemikiran bagi masyarakat untuk bersikap atau tidak bersikap 

sesuatu dalam politik. 

Ketiga, mencari sosok pemimpin yang kompeten dan komunikatif. Idealnya, mereka 

yang terpilih adalah orang yang profesional, berjiwa kepemimpinan yang paling tidak dia 

telah membuktikannya pada kepemimpinan dalam tim sukses pemenang, dikenal dan 

mengenal rakyatnya.  

Keempat, menyusun kontrak sosial baru.
36

 Tidak hanya untuk mendapatkan pemimpin 

yang baru, melainkan sirkulasi komunikasi yang membuat perjanjian-perjanjian calon 

pemimpin sebelum menjadi pemenang dituntut untuk merealisasikannya secara nyata. 

Untuk mencapai tujuan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat, 

pilkada harus dilaksanakan menurut asas-asas yang mengikat keseluruhan proses pemiluka 

dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah 

secara luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). 

Asas jujur dan adil diimplementasikan pada 2 (dua) tataran, yaitu tataran aturan 

normatif dan tataran moralitas pelaksanaannya.
37

 Tataran aturan normatif sendiri terdiri dari 2 

(dua) jenis, yakni aturan yang bersifat preventif dan aturan yang bersifat represif. Aturan 

preventif berisi ketentuan tentang tindakan-tindakan yang harus dan yang tidak boleh 

dilakukan dalam keseluruhan tahapan pilkada serta mekanisme penyelesaian apabila ada 

sengketa yang melanggar asas jujur dan adil. Sedangkan aturan represif adalah ketentuan 

yang memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 

                                                           
36

 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Kontrak Sosial”, baca Jean Jacques Rousseau, Perihal Kontrak 

Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dari 

buku Du Contract Social, Dian Rakyat, Jakarta, 1989. 
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karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Kedua aturan di atas menjadi salah satu 

mekanisme untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dalam pilkada tidak dimanipulasi 

adalah peradilan pilkada yang merupakan wewenang MK. 

Mengingat demokrasi lokal merupakan salah satu substansi konstitusi, maka semua 

pihak bertanggung jawab untuk mendorong dan mengawal pelaksanaannya, termasuk 

penyelenggara pilkada. Salah satu sifat penting dari kelembagaan penyelenggara pilkada 

adalah sifat mandiri. Sifat mandiri berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi 

pihak lain, yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pilkada dalam melaksanakan 

pilkada yang luber dan jurdil.
38

 Sifat mandiri juga sering disebut dengan sifat independen. 

Hanya dengan kemandirian penyelenggaralah, pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil dapat 

dijamin. Upaya menjamin kemandirian penyelenggara pilkada dilakukan sejak proses 

rekruitmen, pelaksanaan tugas, hingga pertanggung jawaban.
39

 Penyelenggara pilkada, baik 

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
40

 

UU Penyelenggara Pemilu telah mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab 

para penyelenggara pilkada yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum
41

 dan Badan 

Pengawas Pemilu
42

 serta Dewan Kehormatan Pemilu
43

 dengan berpegang teguh pada asas-
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asas
44

 mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 

Terselenggaranya pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

hanya dapat terwujud apabila penyelenggaranya mempunyai integritas yang tinggi serta 

memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.  

Penghormatan terhadap hak rakyat di Indonesia dalam berpartisipasi untuk 

terselenggaranya pemerintahan dengan ikut serta dalam pilkada merupakan  bagian dari 

demokrasi langsung.
45

 Demokrasi langsung merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat 

dalam arti rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi.  

Jean Bodin
46

 (1530-1595) berkebangsaan Perancis merupakan orang pertama yang 

melakukan pembahasan mengenai kedaulatan secara ilmiah dengan memasukkan ajaran 

kedaulatan dalam ajaran politik dalam bukunya Six Livres de la Republique.
47

 Kedaulatan 

dalam bahasa Perancis souverainite, dalam bahasa Inggris sovereignty, dalam bahasa Latin 

superanus, dan dalam bahasa Indonesia berarti supremasi=di atas dan menguasai segalanya.
48

 

Menurut terjemahan Samidjo,
49

 kedaulatan diartikan kekuasaan yang tertinggi, yaitu 

kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain. Pendapat yang sama juga 

dinyatakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo yang menyatakan kedaulatan sebagai sesuatu 

yang tertinggi di dalam negara.
50

 Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang 

tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak di bawah kekuasaan lain. Kekuasaan dapat diartikan 
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sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak/keinginan kepada pihak lain.
51

 Dalam hal 

ini negara sebagai organisasi dari manusia mempunyai satu hal yakni kedaulatan sebagai 

kekuasaan tertinggi yang tidak dipunyai oleh organisasi-organisasi manusia dalam bentuknya 

yang lain, seperti halnya dalam pernyataan “This power is called sovereignty; and it‟s by the 

possesion of sovereignty that the state is distinguished from all other forms of human 

association” (Kekuasaan ini disebut kedaulatan, dan dengan pemilikan kedaulatan itu negara 

dibedakan dari seluruh bentuk-bentuk asosiasi manusia lainnya).
52

 

Dalam hubungan dengan kedaulatan ini C. F. Strong
53

 mengemukakan:  

“We have said that the peculiar attribute of the state as contrasted with all other units 

of association is the power to make laws enforce them by all the means of coercion it 

cares to employ. This power is called „sovereignty‟.” (Telah disebutkan bahwa sifat 

khusus suatu negara, yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya 

adalah kekuasaannya untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala 

cara pemaksaan yang diperlukan. Kekuasaan seperti ini disebut „kedaulatan‟).” 

 

Strong mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan untuk membentuk hukum sekaligus 

kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan 

tertinggi negara.  

Dari konsepsi pemikiran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa “kedaulatan 

merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara, 

dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tidak terbagi serta berasal dari 

suatu kekuasaan lain yang lebih tinggi”.
54

 Dalam konsep ini, ada 2 (dua) hal penting
55

, yaitu: 

a. Siapa yang memegang kekuasaaan tertinggi dalam negara, dan 

b. Apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu. 
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Menyangkut siapa atau apa yang menguasai, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat 

dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan atau sekelompok badan yang 

melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan.
56

  

Sekalipun demikian, pengakuan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara 

tidak mutlak. Ia mengalami perkembangan, baik dari sisi pemikiran maupun praktik 

kenegaraan, mulai dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara hingga gagasan 

kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
57

 Pertama, ajaran kedaulatan Tuhan menganggap 

Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam prakteknya, kedaulatan 

Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat 

pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim wewenang 

untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan. selanjutnya, ajaran kedaulatan raja beranggapan 

bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan seperti ini 

muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Kemudian, ajaran 

kedaulatan negara adalah reaksi terhadap kesewenangan raja yang muncul bersamaan dengan 

timbulnya konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah di Eropa. Masing-masing 

kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang 

sekaligus memegang kekuasaan sebagai kepala gereja.
58

 Setelah itu muncul pula kedaulatan 

hukum yang menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan.
59

 

Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk kepada 

hukum. Terakhir, munculnya ajaran kedaulatan rakyat yang meyakini bahwa yang 
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sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan 

satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.  

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan negara republik, 

salah satunya negara Republik Indonesia. Menurut teori kedaulatan rakyat (volk 

souvereniteit), bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu negara, dan rakyat jugalah yang 

menentukan kehendak negara, dan rakyat jugalah yang menentukan siapa yang menjadi 

pemerintah negara. Keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan pilkada dapat dipadukan melalui 

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatannya untuk menentukan kehendak 

negara melalui pemilukada langsung, dan rakyat jugalah yang menentukan siapa yang 

menjadi pemerintah negara di daerahnya. Selain kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga 

menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan negara. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan 

rakyat secara langsung dalam pemilihan umum dan secara tidak langsung rakyat 

berpartisipasi dalam penyelenggaraaan negara. Sementara kedaulatan hukum berarti 

kekuasaan tertinggi di negara Indonesia bersumber dari hukum.
60

 

Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum awalnya dilakukan secara tidak langsung 

(indirect democracy) yang artinya demokrasi dilakukan melalui sistem lembaga perwakilan. 

Prinsip perwakilan merupakan suatu kompromi antara prinsip demokrasi yang menuntut 

persamaan hak bagi warga negara dengan prinsip kegunaan yang praktis untuk dapat 

melaksanakan persamaan itu.
61

 Hal ini disebabkan oleh  rakyat tidak dapat berbicara sendiri 

dalam mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan. Sehingga diadakanlah suatu 

perjanjian antara rakyat dengan para wakilnya yang duduk di badan perwakilan.
62
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Secara umum, sistem lembaga perwakilan rakyat ada 2 (dua) macam,
63

 yaitu sistem 

perwakilan rakyat dengan satu kamar (unicameral system) dan sistem perwakilan rakyat 

dengan dua kamar (bicameral system). Ada beberapa pertimbangan bagi Indonesia untuk 

menuju bicameral system,
64

 yaitu : 

1. “Terdapat suatu mekanisme check and balances antara kamar-kamar dalam satu 

lembaga perwakilan. 

2. Penyederhanaan sistem lembaga perwakilan. Hanya ada satu lembaga perwakilan 

tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat dan 

unsur yang mewakili daerah. Kepentingan diwakili dan disalurkan melalui unsur 

yang langsung mewakili seluruh rakyat. 

3. Wakil daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan 

(membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, dan lain-

lain). 

4. Sistem dua kamar akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat 

dilakukan setiap unsur tanpa bergantung pada satu badan”. 

 

Awalnya (sebelum perubahan UUD 1945), Indonesia menganut paham “supremasi 

MPR”. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga perwakilan yang 

menghimpun dan mengorganisasikan aspirasi, pendapat, dan suara rakyat sesuai dengan yang 

ditegaskan oleh konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh MPR yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (sebelum 

amandemen) yang berisikan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 

Hal inilah yang membawa konsekuensi besar yakni terbangunnya kedudukan yang 

sangat tinggi di tangan MPR dengan kekuasaan yang sangat besar sebagai penjelmaan 

seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan penjelmaan seluruh rakyat yang dimaksud 

di sini adalah penjelmaan kehendak seluruh rakyat (vertretungs-organ des willens des 

staatsvolkes), artinya keberadaan MPR didasarkan atas kehendak (aktif) rakyat. Kehendak 
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rakyat itu sendiri diakui dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen)
65

, 

bersifat dinamis dan berkembang dinyatakan bahwa: 

“Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka 

kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun 

Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan aliran-aliran pada waktu itu dan 

menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai di kemudian hari”. 

 

Perubahan UUD 1945 mengubahnya menjadi paham “supremasi konstitusi”, berarti 

konstitusilah yang menempati kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia dan konstitusilah 

yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara, termasuk 

pelaksanaan kedaulatan rakyat.
66

 Konstitusi sebagai hukum tertinggi dimaknai bahwa 

konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem 

administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung  dalam pasal-pasalnya, 

unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-

lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara 

organ legislatif, eksekutif dan yudisial.
67

 Hal ini jelas dinyatakan  dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”.  

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah 

kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan 

penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Hukum yang dimaksud adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu 

UUD 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang 

berpuncak pada UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) ditegaskan “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”. 
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Ketentuan di atas merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi, artinya sebagai 

kekuasaan tertinggi, kedaulatan yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan 

dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi berdasarkan 3 (tiga) hal pokok
68

, yaitu: 

a. “Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, 

b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan 

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat 

fundamental”. 

 

Dimuatnya ketiga hal pokok diatas dalam UUD 1945 yang menjadikan Indonesia 

sebagai Negara Hukum Konstitusional. Negara Hukum Konstitusional bermakna bahwa 

segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan 

pengayoman kepada warga negara.
69

  

Kemudian, Martitah
70

 mengutip pendapat Jimly dari bukunya Konstitusi dan 

Konstitusionalisme di Indonesia menjelaskan ada 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum 

yang berlaku di zaman sekarang yaitu: 

1. “Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 

Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam 

perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi 

negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan 

hukum tertinggi. 

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang 

diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip 

persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk 

manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-

tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan „affirmative actions‟ 

guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar 

kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan 

kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. 

3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala 

bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus 

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan 

perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau 

mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. 
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4. Pembatasan Kekuasaan  

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara 

menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan 

secara horizontal. 

5. Organ-organ Eksekutif Independen 

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya 

pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank 

sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-

lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

dan sebagainya. 

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (Independent and Impartial Judiciary) 

Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam negara hukum. 

Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun 

juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

Meskipun peradilan tata usaha negara menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak 

memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum 

tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka 

kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat 

administrasi negara dan dilaksanakannya putusan hakim tata usaha negara 

(administrative court) oleh pejabat administrasi negara. 

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan 

jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, negara hukum modern juga 

lazim mengadopsikan gagasan MK dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan 

pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan MA ataupun 

dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan MA yang sudah ada 

sebelumnya. 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan 

hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak 

asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang 

penting suatu negara hukum yang demokratis. 

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat) 

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin 

peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga 

setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan 

nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara 

sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi. 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechsstaat) 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita 

hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi 

(democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial 
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Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses 

pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang 

terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 

komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) 

dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran”. 

 

Selanjutnya, Rudy juga menyatakan secara jelas “Mengingat bahwa sifat konstitusi 

sebagai hukum dasar yang mendasari segala hukum yang berlaku di dalam negara, maka 

layak pula jika pembukaan suatu konstitusi juga memuat filsafat hukum yang dianut dalam 

negara itu”.
71

 Viav Orgad
72

 mengklasifikasikan materi muatan pembukaan ke dalam 5 (lima) 

kategori, yaitu: 

1. Kedaulatan 

2. Sejarah 

3. Tujuan dan cita bangsa 

4. Identitas nasional 

5. Agama dan ketuhanan. 

 

Dalam konteks Indonesia, Agustinus Simanjuntak
73

 dengan lugas menyatakan 

“Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 

1999 untuk tidak diubah sama sekali”. Pembukaan sebagai bagian terpenting karena memuat 

cita hukum dan cita bangsa serta kedaulatan rakyat yang dapat dilihat dalam pokok pikiran 

ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia menganut 

paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan 

rakyat yang juga disebut sistem demokrasi”.
74
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Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip pokok yang 

mendasari penyusunan sistem penyelenggara negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum 

yang salah satu prinsipnya adalah supremasi konstitusi. 

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk 

mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun sprituil.
75

 Dalam 

kerangka itulah, hukum Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk membangun keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tujuan atau kondisi ideal yang dikehendaki harus 

senantiasa berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita, 

harapan dan tujuan bangsa Indonesia yang dijunjung dengan supremasi konstitusi dalam 

konsep negara demokrasi. 

Robert A. Dahl dalam bukunya On Democracy cukup luas menjelaskan tentang makna 

konstitusi bagi demokrasi suatu negara yang bisa terbentuk melalui cara-cara sebagai 

berikut
76

: 

1. “Stabilitas. Karena konstitusi tidak sekedar menetapkan kerangka demokratis suatu 

sistem kenegaraan, tetapi juga memastikan seluruh hak dan jaminan konstitusional 

warga dalam lembaga-lembaga negara, maka konstitusi memberikan stabilitas bagi 

lembaga-lembaga negara dan kehidupan warga. 

2. Hak-hak fundamental. Konstitusi memberikan jaminan untuk melindungi hak-hak 

warga negara, baik mayoritas maupun minoritas. Jaminan tersebut diwujudkan dalam 

lembaga-lembaga politik dan pemerintah. 

3. Netralitas. Selain memastikan hak-hak dan tugas-tugas yang mendasar, konstitusi juga 

memastikan untuk tidak mendukung atau menjatuhkan pandangan atau kepentingan 

sah warga negara atau kelompok manapun.  

4. Perwakilan yang adil. Konstitusi mengatur tentang sistem keterwakilan dalam 

demokrasi dan memastikan warga terwakili dalam pemerintahan. 

5. Akuntabilitas. Kontitusi memberikan ruang bagi warga untuk menjaga, meminta 

pertanggungjawaban dan mencabut kekuasaan para pemimpin politik. 

6. Konsensus yang disebarluaskan. Konstitusi memberikan kesempatan dan dorongan 

bagi warga negara untuk ikut serta dalam membangun negoisasi, akomodasi dan 

koalisi yang akan memfasilitasi penyatuan beragam kepentingan. 

7. Pemerintahan yang efektif. Konstitusi memberikan ruang bagi pemerintah untuk 

mengolah isu/persoalan utama yang dihadapi warga dalam suatu kebijakan. Termasuk 
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juga mengambil langkah-langkah darurat apabila negara dalam keadaan darurat, dan 

warga percaya bahwa tindakan pemerintah tersebut dalam koridor konstitusi. 

8. Transparansi. Konstitusi memberikan amanat bagi pemerintah untuk terbuka terhadap 

pandangan publik dan esensi kebijakannya cukup sederhana sehingga dengan mudah 

dipahami oleh warga negara, bagaimana tindakan itu dijalankan. 

9. Ketangguhan. Suatu sistem konstitusional harus dinamis, sehingga dapat digunakan 

pada saat menghadapi situasi baru. 

10. Legitimasi. Dengan terpenuhinya kesembilan bentuk arti konstitusi di atas, maka 

dengan sendirinya konstitusi mampu menarik dukungan dan legitimasi bagi 

kekuasaan negara maupun bagi konstitusi sendiri”. 

 

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara 

negara dan segenap warga tanpa terkecuali.
77

 Semua lembaga penyelenggara negara adalah 

pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan wewenangnya masing-masing, baik yang bersifat 

utama maupun sebagai pendukung penyelenggaraan kekuasaan tertentu. Perwujudan 

penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh rakyat adalah melalui pemilu untuk memilih 

anggota DPR, DPD, DPRD dan juga kepala daerah serta wakil kepala daerah serta Presiden 

dan Wakil Presiden. Dapat juga dilihat dalam bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional, 

seperti kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, serta 

tunduk kepada pembatasan yang ditentukan undang-undang dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya. 

Perlunya keterlibatan penyelenggara negara dan segenap warga negara dalam 

terselenggaranya pemilukada sebagai perwujudan dari penyelenggaraan negara menimbulkan 

adanya potensi sengketa pemilu, yang salah satunya sengketa pemilukada oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan di dalamnya. 

 

2.3 Sengketa pemilukada 

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan dan dalam kerangka aturan 

hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan wujud “perjanjian 

tertinggi seluruh rakyat” sehingga kedudukannya supreme dalam hierarki aturan hukum dan 
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praktik demokrasi.
78

 Berdasarkan konsep „negara hukum demokratis‟ dan „negara demokratis 

berdasar atas hukum‟ menjadi alasan atas perlunya ada suatu lembaga negara yang berfungsi 

menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar 

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi.
79

  

Keberhasilan amandemen UUD 1945 oleh MPR memberikan konsekuensi logis dalam 

terbentuknya institusi-institusi pemerintahan baru serta mengatur secara rinci hubungan 

batas-batas kewenangan dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan tersebut sebagai 

amanah konstitusi.
80

 Terbentuknya institusi pemerintahan yang baru guna menjamin 

keberlanjutan demokrasi dalam pemerintahan konstitusional, yang salah satunya adalah 

Mahkamah Konstitusi (MK).
81

 

“Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak 

politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik 

ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak 

konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga 

negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga”
82

. 

Berdasarkan konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi 

(the guardian of constitution) dan sekaligus penafsir konstitusi (the interpreter of the 

constitution).
83

 Sebagai pengawal konstitusi, MK berfungsi menegakkan keadilan 

konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong 

dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara 

secara konsisten dan bertanggung jawab.
84

 Selain itu, MK juga  berperan sebagai penafsir 
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resmi UUD 1945 agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara 

dan bermasyarakat.
85

  

Keberadaan MK bertujuan untuk menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan negara. 

Dengan kata lain, konstitusionalitas adalah kesesuaian segala aspek penyelenggaraan negara 

berdasarkan aturan dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Aturan dasar yang menjadi 

materi muatan UUD 1945 tersebut dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan sebagai dasar dan kerangka penyelenggaraan negara, dengan memuat ketentuan 

pemilukada dalam ketentuan perundang-undangan pemilihan umum. 

Saldi Isra
86

 dalam Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator dengan tegas 

menyatakan bahwa “Karena kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-

undang mengambil pilihan kebijakan menempatkan pemilihan umum kepala daerah sebagai 

bagian dari rezim pemilu”. Langkah ini dilanjutkan dengan penetapan Pasal 236C UU Pemda 

yang menyatakan secara jelas “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah 

Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. 

Hal tersebut juga dinyatakan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Istilah “pemilihan umum” digunakan untuk pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara resmi dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU ini.
87

 Dengan alasan 

itu jugalah, akhirnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah dan 

wakil kepala daerah dialihkan menjadi kewenangan MK yang sebelumnya merupakan 

                                                           
85

 Ibid. 
86

 Veri Junaidi, Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator, Themis Book, Jakarta, 2013, hal. viii.  
87

 Pasal 1 angka 4 UU Pemilu menyatakan “pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 

pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 



36 
 

kewenangan MA dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Kemudian, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang 

mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dan dapat menjamin hak politik 

masyarakat,
88

 UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 angka (4) UU tersebut menegaskan 

bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota adalah Pemilihan untuk memilih 

gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”. 

Lebih jauh lagi, Saldi
89

 menjelaskan: 

“Selain itu, pengalaman penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam 

tenggat waktu 2005-2008 oleh Mahkamah Agung memperkuat alasan untuk 

mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Apalagi, 

penyelesaian sengketa ini menambah beban kerja Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, 

dalam penyelesaian sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil 

Walikota kepada pengadilan tinggi telah membuat dekatnya episentrum konflik dengan 

lembaga penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah. Kedua alasan terakhir 

ini menjadi alasan praktis pembentuk undang-undang memberikan kewenangan ini 

kepada Mahkamah Konstitusi”. 

 

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, kewenangan MK yang dirumuskan dalam Pasal 

24C
90

 adalah sebagai berikut:  

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat  Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. 
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3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah 

Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. 

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 

5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara. 

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan 

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. 

 

Sehingga, dengan diberlakukannya ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, MK memiliki 

beberapa kewenangan sebagai berikut
91

: 

1. “Menguji undang-undang terhadap UUD  

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 

3. Memutus pembubaran partai politik 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
92

 

5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi 

memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. 

Selain dari kewenangan MK yang telah disebutkan di atas, MK juga mengemban fungsi 

yang lain yakni MK juga berfungsi sebagai pelindung HAM (the protector of human rights) 

sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen‟s constitutional 

rights).
93

 

Mengenai kewenangan memutus sengketa pemilu yang dalam hal ini pelanggaran 

pemilukada, persoalan hukum yang kemudian muncul adalah sejauh mana ruang lingkup 

kewenangan tersebut. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menguraikan pendapat atau 

usulan yang disampaikan oleh Pataniari Siahaan, Ramlan Surbakti (anggota Tim Ahli) dan I 
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sebagai berikut:  

Diawali oleh Pataniari Siahaan yang dalam pendapatnya dia menyampaikan bahwa: 

“menyangkut masalah Mahkamah Konstitusi yang dari tadi belum terjawab, dari awal 

kami menanyakan juga dasar berpikir bahwa Tim Ahli mengenai Mahkamah 

Konstitusi. Karena dalam Rancangan di buku biru ini sebetulnya sudah tercantum 

namanya lembaga KPU sebetulnya tanpa dispesifik ada judul KPU, kpu sebetulnya. 

Sedangkan kita mengetahui bahwa masalah kedaulatan rakyat yang dicerminkan salah 

satu mulai dari pemilu itu pasti membuat persoalan-persoalan mengenai siapa 

pemenang dan siapa pesertanya. Apakah tidak selayaknya misalnya seperti beberapa 

negara bahwa Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga yang bisa memberikan 

putusan akhir terhadap hasil pemilu? Saya pikir kejadian tahun 1999 Pak Ramlan 

mengerti yang sekarang menjadi perdebatan yaitu mengenai pengesahan pemilu 

apabila terjadi dispute antar partai politik.
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Selanjutnya, Ramlah Surbakti memberikan usulan dengan pernyataan sebagai berikut: 

“Mengenai Mahkamah Konstitusi. Saya kira pak Jimly akan membahas lebih jauh. 

Cuma apakah persengketaan mengenai pemilu itu tidak juga diserahkan kepada 

Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak salah tadi Pak Siahaan mengatakan begitu. Ini 

adalah berkaitan dengan electoral contest. Artinya, hasil pemilu yang di-contest, yang 

digugat oleh pihak lain yang mungkin punya keberatan. Ini diajukan kemana? 

Apakah ke Mahkamah Konstitusi? Ataukah menurut informasi dalam RUU yang 

dipersiapkan oleh Tim Depdagri itu, electoral contest seperti itu ada pengadilan ad hoc 

yang ditempatkan di Pengadilan Negeri. Tapi ini ada pilihan. Apakah Mahkamah 

Konstitusi, dengan harapan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tidak hanya 

pertimbangan legalistik saja, tapi biasanya juga ada pertimbangan yang politik. 

jadi, tidak hukum positif plek dalam legalistik, tapi juga ada pertimbangan politik yang 

lebih luas. Ini ada dua pilihan bagi kita mengenai hal ini.
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Dan pendapat terakhir disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna yang mengutarakan 

pernyataan: 

“Kemudian yang kedua juga memberikan putusan tentang usulan atau dugaan bahwa 

Presiden melakukan pelanggaran sehingga Mahkamah diharapkan memberikan putusan 

layak tidaknya dia diajukan kepada impeachment. Dan kemudian memutuskan dari 

sengketa atau kewenangan lembaga negara. Kemudian juga untuk memberikan putusan 

jika suatu pemilihan umum dipersoalkan. Dan kemudian juga putusan atas 

pembubaran partai politik misalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari 
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menjaga constitutionality of law itu, maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti 

kewenangan kepada MK itu kewenangan untuk memberikan pendapat hukum atau 

legal opinion yang selama ini masih diberikan oleh MA dan banyak dipersoalkan 

begitu”.
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Dari konteks kalimat yang disampaikan dalam ketiga pendapat di atas, tidak ada makna 

bahwa kewenangan menyelesaikan pelanggaran pemilukada terbatas ruang lingkupnya pada 

perselisihan hasil penghitungan semata. Bahkan karena istilah yang digunakan adalah 

“sengketa” tanpa kata “hasil” dapat dimaknai ruang lingkupnya meliputi semua jenis 

pelanggaran yang muncul dalam proses dan tahapan pilkada, tidak terbatas pada 

penghitungan hasil.
98

 Oleh karena itu, dalam setiap amar putusan yang diterbitkan oleh MK 

mengenai pelanggaran pemilukada tidak saja terbatas hanya pada penghitungan suara hasil 

pilkada yang telah berlangsung, akan tetapi melingkupi semua proses dari persiapan 

pemilihan, pemilihan hingga pada akhirnya menetapkan salah satu pasangan calon peserta 

pemilukada yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
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