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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Dalam perjalanannya sistem ketatanegaraan di Indonesia telah beberapa 

kali mengalami perdebatan panjang terhadap sistem pemilu. Permasalahan dan 

beragam pertimbanganlah yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih 

salah satu sistem yang diterapkannya. Pada masa berlakunya sistem parlementer, 

kombinasi yang digunakan adalah sistem pemilu proportional representation dan 

sistem multipartai. Pada masa ini, tidak hanya partai saja yang diberikan 

kesempatan menjadi kontestan pemilu, akan tetapi individu (perorangan) juga 

diberi kesempatan untuk mencalonkan diri. Pemilu pada era ini dianggap sebagai 

pemilu yang paling demokratis selama pemerintahan di Indonesia.  

 Setelah reformasi bergulir, usaha untuk mengembalikan kedaulatan ke 

tangan rakyat ini, dilakukan melalui amandemen UUD 1945, dengan 

menambahkan beberapa pasal baru, antara lain: 

1. Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: 
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum” 1 
2. Pasal 6 A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : 
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat”2 
 

 Melalui kedua pasal ini terbukalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk 

membangun demokrasi yang lebih berkualitas, dengan mengembalikan kedaulatan 

ke tangan rakyat. Hal ini tergantung bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan 

peluang ini untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, demi kemajuan 

                                                           
1    Amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2  Amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Bangsa dan Negara. Menurut Ignas Kleden dan Daniel Sparringa, demokrasi 

harus memiliki kualifikasi kompetensi, konstituensi, dan integritas yang 

memadai.3 Kualifikasi caleg sangat menentukan perolehan suara dalam 

memperoleh dukungan konstituennya. Putusan MK tersebut merupakan indikasi 

seberapa besar konstituen yang dimiliki oleh seorang anggota legislative, hal ini 

juga akan menentukan kemenangan partai politik. 

 Upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, tidak dapat ditawar-

tawar apabila menginginkan sistem demokrasi berjalan dengan baik. Pasal 1 ayat 

(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:  

“Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.4 

 Berdasarkan pasal ini, kedaulatan tidak lagi berada di tangan MPR, tetapi 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Hal ini akan 

berpengaruh pula terhadap tatanan ketatanegaraan, dimana MPR tidak lagi 

merupakan Lembaga Tertinggi Negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 

Dalam hal ini kita harus benar-benar menerapkan ajaran yang menyatakan bahwa: 

“ the government from the people, by the people, for the people”.5 

                                                           
3   Kualifikasi kompetensi maksudnya memiliki keahlian dan pengalaman berkaitan dengan 

demokrasi, sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi aktor demokrasi yang diembannya. 
Kualifikasi konstituensi maksudnya aktor demokrasi harus mendapat dukungan luas 
masyarakat. Hal ini dibutuhkan sebagai wujud legitimasi masyarakat. Kualifikasi integritas, 
yaitu dipercaya masyarakat dan lembaga pemerintah terkait karena berwibawa, tidak pernah 
melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak tercela, memiliki motivasi dan komitmen 
perjuangan yang handal. Kualifikasi ini sering diistilahkan juga dengan memiliki “legitimasi 
moral” sebagai seorang pemimpin dan pejuang kemanusiaan. (Daniel Sparinga dan Ignas 
Kleden, Konsepsi Demokrasi, (Jakarta: Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, 2006), hlm. 
77). Dalam jurnal konstitusi Kotan Y. Stefanus,DILEMA PENENTUAN CALON ANGGOTA 
LEGISLATIF TERPILIH, Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Ketua Program Pascasarjana 
UNDANA, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009,hal 16. 

4  Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5   Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Gama 

Media, 1999), hlm. 12. 
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 Pemilu Legislatif 2004 yang lalu dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menentukan 2 cara penetapan calon 

legislatif terpilih, yaitu : Berdasarkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 

dimana calon yang memperoleh suara melebihi atau sama dengan BPP terlebih 

dahulu ditetapkan sebagai calon terpilih, dan berdasarkan nomor urut dari daftar 

calon yang diajukan Parpol peserta Pemilu di daerah pemilihan masing-masing.6  

 Berdasarkan Undang-Undang tersebut, mekanisme penetapan calon 

terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana 

tertulis dalam Pasal 107 ayat 2b menyatakan bahwa Penetapan nama calon yang 

tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan 

nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini 

berarti bahwa calon dengan nomor urut kecil lebih memiliki peluang untuk duduk 

dalam lembaga legislatif dibanding calon dengan nomor urut besar, meskipun 

calon dengan nomor urut kecil mendapatkan suara yang lebih sedikit dari pada 

calon dengan nomor urut besar. Secara umum Sistem pemilu yang digunakan 

pada pemilu 2004 adalah adalah sistem proporsional terbuka setengah. Sistem 

proporsional terbuka setengah dapat diartikan sebagai sistem pemilu proporsional 

dengan daftar calon terbuka dan secara bebas dipilih oleh rakyat, akan tetapi 

dalam hal penetapan caleg terpilih didasarkan pada nomor urut terkecil (bagi yang 

tidak mencapai angka BPP). Dengan kata lain meskipun nomor urut besar 

                                                           
6  Joko J.Prihatmoko dan moestafa, menang pemilu ditengah oligarki partai, Yogyakarta, 

Pustaka pelajar, 2008, hal 1. 
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memiliki suara yang lebih banyak dari nomor urut kecil akan tetapi suaranya akan 

tetap di berikan kepada nomor urut yang lebih kecil. Dikatakan setengah karena 

dalam hal ini partai masih memegang peranan penting dalam menentukan nomor 

urut.  

 Partai sebagai kendaraan politik memiliki standart tertentu dalam proses 

rekrutmen para calon legislatif. Namun idealnya dalam proses rekrutmen caleg, 

sebuah partai seharusnya wajib mempertimbangkan kualitas, sumber daya serta 

akuntabilitas seseorang yang ingin mencalonkan diri. Akan tetapi dengan sistem 

pemilu proporsional terbuka setengah, pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa 

jadi terabaikan. Kendala utama dalam hal ini adalah karena mekanisme penentuan 

caleg terpilih didasarkan atas nomor urut terkecil (bagi yang tidak mencapai angka 

BPP).  

 Hal ini menjadi sorotan publik tentang kualitas anggota legislatif. Kinerja 

para anggota legislatif yang merupakan mandataris dari rakyat diragukan 

legalitasnya. Mekanisme penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan nomor 

urut sebagaimana yang dilaksanakan pada pemilu 2004 yang lalu, menuai 

kontroversi karena dianggap kurang demokratis. Hal ini memicu sekelompok 

orang untuk melakukan uji materi terhadap UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu 

kepada Mahkamah Konstitusi.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 22-24/PUU-VI/2009 mengubah sistem 

pemilu DPR dan DPRD. Putusan MK juga membatalkan Pasal 214 dari nomor 

urut ke suara terbanyak  yang membawa perubahan yang besar dalam 

ketatanegaraan kita. Sistem pemilu DPR dan DPRD yang ditegaskan dalam UU 
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No. 10 Tahun 2008 berupa sistem proporsonal terbuka di mana penetapan calon 

terpilih ditentukan berdasarkan BPP dan nomor urut, berubah menjadi suara 

banyak.  

 Apabila dilihat dari aspek hak-hak konstitutional calon anggota DPR dan 

DPRD, adanya penentuan calon terpilih, atas dasar suara terbanyak dinilai sangat 

tepat karena dianggap sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945.7 Bahkan penentuan calon terpilih dengan suara 30% BPP dan 

nomor urut dianggap melanggar makna susbtantif kedaulatan rakyat.8 

 Bahwa putusan tersebut sangat baik karena akan menciptakan fair 

competition di kalangan para calon legislatif.9 Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut dipandang bisa mengakibatkan melemahnya loyalitas para kader di 

partai-partai politik. Para anggota partai bisa jadi akan enggan berjuang dengan 

keras karena kerja keras mereka belum tentu dapat mengantar mereka menjadi 

anggota DPR/DPRD. Mereka yang selama ini duduk di DPR atau DPRD karena 

posisinya yang menguntungkan di daftar caleg termasuk dalam kelompok yang 

khawatir atas putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sebagian politisi dan aktivis 

perempuan juga khawatir putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berimbas 

pada menurunnya jumlah keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD.10 Bahkan 

Hakim Konstitusi Maria Indrati Soeprapto dalam dissenting opinion-nya 

mengatakan : 

                                                           
7  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2009, Hlm. 105. 

www.mahkamahkonstitusi.go.id 
8  Ibid. 
9  Wahidah Zein Br Siregar,”Dampak Putusan MK Tentang Suara Terbanyak Tak Ramah 

Bagi Caleg Perempuan”, Jawa Pos, 10 Januari 2009. 
10   Ibid. 
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“Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap tidak konsisten 
dengan tindakan afirmatif (affirmative action) terhadap caleg perempuan.11  

 
 Menurut beberapa ahli, sebenarnya affirmative action bukanlah semata 

bertujuan untuk kesetaraan gender namun lebih pada tujuan tercapainya 

keberagaman dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat.12 Pasal-pasal dalam UU 

pemilu No.10 tahun 2008 yang berkaitan dengan perempuan antara lain: Pasal 8 

ayat (1), Pasal 15 huruf d, Pasal 53, pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (1)(2)(3), 

PAsal 58 (2) dalam pasal pasal ini dapat digolongkan sebagai persamaan didalam 

hukum dan pemerintahan dan hak berpolitik untuk berpendapat dan dalam UU 

pemilu yang mensyaratkan keterwakilan perempuan.  

 Penggunaan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih 

merupakan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan rakyat yang dijamin oleh 

UUD 1945.13 Hal ini menunjukkan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan 

tertinggi, sehingga dalam berbagai kegiatan Pemilu, rakyat langsung bisa memilih 

siapa yang dikehendakinya. Pilihan rakyat harus dihargai! 

 Putusan MK tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius. Pertama, 

putusan MK boleh dikata telah mengubur kesempatan yang luas bagi caleg 

perempuan untuk menjadi caleg terpilih, di mana proses penetapannya dilakukan 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

                                                           
11  Lihat Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2009, op.cit., hlm. 112.  
12   Marzuki, masnur, affirmative action dan paradoc demokrasi, jurnal konstitusi, volume II 

no 1, juni 2009, hal 10. Salah satu ahli yang mengatakan hal itu adalah Maria Grahn-Farley. 
Farley mengatakan bahwa “...affi rmatve action based on the use of a dichotomy with the goal 
of diversity, not the equality..” Lihat Maria Grahn-Farley, ‘Race And Class: More Than A 
Liberal Paradox’, Buffalo Law Review, (Essay Collection: Classcrits, December, 2008), hlm 
32.  

13  Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 
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dalam Pasal 213 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 10 Tahun 2008. Pada akhirnya, bukan 

MK yang menetapkan caleg terpilih, tapi KPU sesuai dengan tingkatannya. 

 Penjelasan UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 55 di atas dinyatakan “cukup 

jelas” dalam pengertian bahwa Pasal 55 Ayat 2 sangat berkaitan dengan penetapan 

caleg terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, di mana nomor urut masih 

dihargai. Dimasukkannya ketentuan “setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat 

sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon” jelas-jelas untuk 

kepentingan agar caleg perempuan berkesempatan luas untuk terpilih. Dengan 

begitu, putusan MK yang menegaskan penggunaan sistem suara terbanyak adalah 

setengah-setengah atau basa-basi belaka. Basi-basi MK kian nyata jika dikaitan 

pula dengan Pasal 55 Ayat 1 yang penjelasannya sama dengan ketentuan Pasal 55 

Ayat 2. 

 Kedua, penggunaan suara terbanyak juga menyisakan persoalan berkaitan 

dengan perolehan suara partai politik. Sebagaimana diketahui, sistem pemilihan di 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2009 nanti ada dua cara, yaitu 

mencontreng tanda gambar partai politik atau caleg di setiap daerah pemilihan. 

Akan dikemanakan perolehan suara partai politik jika penetapan caleg terpilihnya 

menggunakan sistem suara terbanyak. Yang jelas, pilihan konstituen yang 

mencontreng tanda gambar partai politik juga harus dihargai setinggi-tingginya 

seperti penghargaan terhadap konstituen yang mencontreng masing-masing caleg 

 Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak tidak bisa 

dijalankan dengan sistem suara terbanyak murni, hal ini dapat dilihat pada saat 

mencontreng parpol dan mengaburkan sistem proporsional terbuka murni. 
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 Suara terbanyak yang diperoleh seorang Caleg, hasil suara masih dibagi 

dengan BPP. Hal ini menimbulkan konflik di kalangan bawah, bahwa suara 

terbanyak yang tidak dilaksanakan dengan mutlak dapat mengakibatkan tidak 

meratanya suara yang dihasilkannya. Sebab suara yang jumlahnya lebih kecil 

dapat mengalahkan jumlah suara yang lebih besar dikarenakan BPP yang lebih 

kecil, di dapil yang berbeda. Pemberian satu suara tidak dikhususkan kepada siapa 

(caleg atau parpol). Pemberian suara dan cara menghitungnya bukan berdasarkan 

OPOVOV (one person, one vote, one value), tetapi OPOV (one person, one 

value) dengan kemungkinan dua suara. Ketakpastian pemberian suara, untuk caleg 

atau parpol, tak dapat disebut sistem proporsional terbuka murni. 

 Secara normatif-teoritis, konsekuensi langsung dari perubahan sistem 

tersebut adalah bahwa kehendak Partai Politik (Parpol) dalam penentuan calon 

terpilih tidak lagi dominan. Caleg-caleg “unggulan” Parpol yang mendapat nomor 

urut kecil, tidak lagi mendapatkan privilege menduduki kursi wakil rakyat, 

mendahului caleg-caleg berurutan besar. Hal ini tentu saja berbeda dengan 

konsekuensi yang timbul dengan hasil pemilu 2004 di mana presentase BPP dan 

nomor urut Caleg menjadi kriteria keterpilihan.14 Setelah perubahan sistem pemilu 

akibat Putusan MK dalam pemilu 2009, ada yang menganggap terjadinya 

pergeseran tipe wakil rakyat dari tipe partisan ke tipe politico atau delegate.15  

                                                           
14   Syarat Keterpilihan Caleg Dengan Presentase BPP Dalam UU pemilu Sebelumnya (UU 

No. 12 Tahun 2003) Adalah 100% Dari BPP, Lebih Berat Dibandingkan Dengan Syarat 
Presentase BPP Dalam UU pemilu Yang Baru (UU No. 10 Tahun 2008) Sebelum Dibatalkan 
Oleh MK. 

15   Misalnya Pendapat Dari Hanta Yuda A.R, Peneliti The Indonesian Institute. Lihat Hanta 
Yuda A.R., “Suara Terbanyak Dan Kualitas Keterwakilan”, Opini, Harian Jurnal Nasional, 7 
Januari 2009. 
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Terdapat faktor yang mempengaruhi tipe wakil rakyat hasil pemilu 2009, 

seperti pelembagaan fraksi dalam sistem pengambilan keputusan baik dalam DPR, 

maupun DPRD,16 adanya hak recall dalam wujud penggantian antar waktu (PAW) 

yang ada di tangan Parpol.17  

Penelitian ini dianggap menarik untuk diangkat karena kondisi 

pemerintahan Indonesia yang selalu menuai pertentangan dengan partai politik, 

kemudian penulis mencoba mengangkat tentang pergeseran sistem pemilu di 

Indonesia dimana penelitian ini belum ada yang spesifik mengangkat pengaruh 

putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi di Indonesia khususnya sistem 

kepartaian dan pengaruh stabilitas pemerintahan. Sedangkan secara spesifik 

pergeseran sistem pemilu yang akan dibahas adalah setelah adanya implikasi 

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah nomor urut menjadi suara 

terbanyak sebagai pemenang pemilu.  

B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, akan menunjukkan bahwa perubahan sistem pemilu 

legislatif akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta mewujudkan 

rasa keadilan dan mengubah pola hubungan wakil rakyat dan konstituennya dari 

partisan ke tipe lainnya. Secara normatif-teoritis, tipe wakil rakyat Partisan akan 

tetap menjadi tipe yang dominan bagi Parlemen hasil pemilu 2009 jika tidak 

                                                           
16   Pengaturan Fraksi Dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK Hanya Dalam Pasal 

98 Ayat (6). Namun Demikian, Dalam Pengambilan Keputusan, Misalnya Pembahasan UU/ 
Perda, Pendapat Fraksi Menjadi Dominan Dibandingkan Pendapat Anggota DPR/ DPRD 
Secara Individu. 

17   Salah Satu Alasan Dilakukannya PAW Anggota DPR, DPRD Adalah Diusulkan Oleh 
Parpol. Lihat Pasal 85 Ayat (1), Pasal 91 Ayat (1) Dan Pasal 94 Ayat (1) UU SUSDUK. 
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dilakukan perubahan sistemik lainnya. Satu hal yang menarik untuk diteliti lebih 

lanjut adalah: 

1. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-

VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Indonesia terhadap sistem 

kepartaian ?  

2. Bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-

VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia  ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

 Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang 

mana hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatka oleh peneliti sendiri ataupun 

orang lain bahkan sumbangsih penulis kepada bangsa dan Negara ini. Dan tujuan 

penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui secara komprehensib efektivitas Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di 

Indonesia terhadap sistem kepartaian. 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.22-24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di 

Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan 

penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian akan mempunyai nilai 
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apabila penelitian tersebut member banyak manfaat dan kegunaan bagi banyak 

pihak. Adapun manfaat dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui secara komprehensib efektivitas Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di 

Indonesia terhadap sistem kepartaian. 

b. Mengetahui sejauhmana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-

24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di Indonesia. 

D. Originalitas Penelitian 

Penelitian sejenis kemungkinan sudah banyak, namun dalam 

penulisan ini mengambil judul Implikasi  pergeseran sistem pemilu pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 dalam 

mewujudkan sistem demokrasi Indonesia. Ada beberapa penelitian tentang 

sistem pemilu misalkan : 

a. Masnur Marzuki, SH., LLM, Affirmatif action dan 

paradoks demokrasi, dalam tulisannya lebih focus pada 

keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009.( 

ejurnal_Jurnal Konstitusi FH-UII Vol 2 no 1) 

b. Sri Handayani Retna Wardani, SH., MH, Penerapan 

Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, 

dalam tulisan ini menghubungkan demokrasi dan 

pancasila,( ejurnal_Jurnal Konstitusi FH-UII Vol 2 no 1). 

c. Sukamto Satoto, SH., MH, Sistem pemiliham umum di 

Indonesia, dalam tulisan ini memfokuskan pada Sistem 
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pemilu yang ada di Indonesia dan parameter demokrasi, 

(ejurnal_Jurnal Konstitusi JAMBI Vol 2 no 1, Juni 2009) 

Tesis ini memfokuskan kepada implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di 

Indonesia terhadap sistem kepartaian dan pengaruh terhadap stabilitas 

Pemerintahan. Tentunya dalam penyampaian Originalitas penulis 

mempunyai keterbatasan dan kelemahan dalam menyampaikan karena 

tidak semua bisa terdeteksi, maka dari itu kiranya dapat memakluminya.  

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori law tool social engineering (teori Perubahan) Roscoe Pound 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 

UU no.10 Tahun 2008 tidak bisa dimaknai sebagai perubahan secara 

radikal, tetapi pembatalan Pasal 214 sebagai upaya untuk menciptakan 

perubahan hukum, karena hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk 

melakukan perubahan kondisi yang ada di masyarakat. Pada dasarnya 

kondisi masyarakatselalu berada dalam kondisi yang kurang tertata 

atau tidak dalam kondisi mapan. Untuk menciptakan keadaan yang 

lebih baik dalam kehidupan dimasyarakat dalam sebuah Negara 

tentunya peran pemerintah  untuk melakukan perubahan sangat 

diperlukan hukum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, hukum bersifat 

logis-analisis dan abstrak (hukum murni) ataupun gambaran yang 

bersifat realitas apa adanya (sosiologis) tidak mungkin diandalkan. 

Maka hukum itu tidak dapat melakukan perubahan, hukum hanya 
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sebagai pengukuhan apa yang sudah ada. Karena itu perlu sebuah 

langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata 

perubahan. maka Roscoe Pound, dalam bukunya Contemporary Jurisdic 

Theory, memuncullah teori law as a tool of social engineering.18 Teori 

ini difungsikan untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada di 

masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang tidak seimbang 

dimasyarakat tentunya harus ditata, agar terbangun suatu struktur 

masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimal mencapai 

kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari 

benturan dan pemborosan. 

Hukum tidak menciptakan kepuasan tetapi hanya 

memberikan legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai 

kepuasan tersebut dalam keseimbangan. Fokus utama Pound dengan 

konsep social engineering adalah interest balancing, dan karenanya 

yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan 

dan mengarahkan kepada yang lebih baik atau lebih maju.19  

Kenyataan bahwa dalam perkembangan politik yang terjadi 

pada masa orde baru, kekuatan politik yang berkuasa diseluruh jajaran 

eksekutif ternyata juga mampu bermanuver dan mendominasi DPR 

dan MPR. Dengan era reformasi produk politik yang dihasilkan pada 

                                                           
18

   D.Liyod (ed), introduction to jurisprudence, London, Stecens, 1965 dalam  Bukunya 
Bernard L. Tanya dkk , Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 
Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal 155 

19
   Bernard L. Tanya dkk, Ibid, hal 161 
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masa orde baru sedikit-demi sedikit telah terjadi perubahan. 

perubahan itu muncul dalam situasi demokrasi, dimana dalam era ini 

telah merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan 

kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup si 

dalam kesadaran hukum masyarakat awam.20  Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 UU no 10 tahun 2008 

merupakan putusan hakim dimana ditujukan sebagai perubahan 

hukum dalam konsep keadilan. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi 

dikonsepsikan bahwa hukum yang memandang putusan  MK tersebut 

sebagai sarana pembaharuan, disamping sarana untuk menjamin 

ketertiban dan kepastian hukum. 

2. Teori-teori tentang Demokrasi 

Rousseau beranggapan bahwa negara bersifat suatu 

perwakilan rakyat, dan negara itu selayaknya negara demokrasi yakni 

yang berdaulat adalah rakyat.21 Atas dasar tersebut maka lahirlah teori 

democrasi representatif.22 Direct democracy adalah suatu bentuk 

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan 

politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang 

bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas. 

                                                           
20

   Khudzalifah Dimyati, Teorisasi Hukum, studi tentang perkembangan pemikiran hukum di 
Indonesia 1945-1990, Yogyakarta, Genta Demokrasi, 2010, Hal 30 

21   M.Solly Lubis, Menurut Hobbes negara itu bersifat totaliter, Negara itu diberi kekuatan 
tidak terbatas (Absolut). Menurut Locke negara itu selayaknya bersifat kerajaan konstitusionil 
yang memberi jaminan mengenai hak-hak dan kebebasan kebebasan pokok. Rousseau 
beranggapan bahwa negara bersifat suatu perwakilan rakyat, dan  negara itu selayaknya 
negara demokrasi yakni yang berdaulat adalah rakyat. hal. 35 

22   Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 
di Indonesia, Jakarta:  PT  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal 70 
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Dikatakan Prof.Hertz dalam bukunya Political Realism And 

Political Idealism menyatakan bahwa:23 

“Demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidakada 
seorang masyarakat atau kelompokpun yang mempunyai hak 
prerogatif politik” yaitu (hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh 
siapapun atas orang lain).  

Dalam demokrasi menghendaki atau menuntut 

pertanggungjawaban  dari pada yang memerintah untuk diperintah. 

Sedangkan menurut Plamenantz24 mengatakan bahwa 

 

 “Democracy means government by persons freely chosen by and 
responsible to the governed” terjemahan: demokrasi dipilih secara 
bebas dan bertanggung jawab terhadap yang diperintah.  

 
Menurut Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum, 

yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa yang dipilih 

secara seksama oleh rakyat.25 Disinilah timbul pemikiran tentang 

demokrasi. Dalam hal ini nampak bahwa sejak dulu demokrasi sudah 

diterapkan dalam suatu negara dimana ada pihak yang mewakili dan 

pihak yang terwakili. 

Menurut Mourice Duverger arti demokrasi adalah cara 

pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang di perintah 

adalah sama dan tidak terpisah-pisahkan.26 Dengan begitu demokrasi 

merupakan satu sistem pemerintahan dimana pada prinsipnya semua 

                                                           
23   Sukarna, Sistem Politik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hal 37. 
24   ______,Ibid, Hal 38. 
25   Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal 14. 
26   Kunjoro Purbopranoto, Sedikit Tentang Pemerintahan Demokrasi, Surabaya Universitas 

Surabaya, 1960, Hal 14(dalam bukunya,Ramdlon, Ibid, hal 18). 



16 
 

orang mempunyai hak sama untuk memerintah dan juga untuk di 

perintah. Demokrasi menghendakai keharusan adanya kebebasan 

untuk berfikir dan berkeyakinan, kebebasan ilmiah, kebebasan 

mengeluarkan pendapat, rule of law, dan persamaan di muka hukum.  

 

 

3. Teori tentang kedaulatan rakyat 

Pemikiran Hobes tentang kebebasan, persamaan manusia, 

kedaulatan yang bersumber pada kesepakatan masayarakat serta 

adanya majelis yang melaksanakan kedaulatan tersebut merupakan 

cikal bakal bagi gagasan mengenai kedaulatan rakyat dan sistem 

perwakilan dikembangkan kemudian oleh John Locke dan Jean 

Jaeques Rousseou, selain itu Hobbes juga telah meletakkan 

pembedaan antara masyarakat dan Negara yang menjadi dasar penting 

bagi gagasan konstitusionalisne yang membatasi adanya pembagian 

kekuasaan pemerintah. JJ. Rousseau  rakyatlah yang berdaulat dan 

mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara.  

Pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah 

seseorang yang memegang kekuasaan didalam suatu negara tersebut.27 

Menurut Jean Bodin dikenal sebagai bapak teori kedaulatan yang 

merumuskan kedaulatan adalah suatu keharusan tertinggi dalam 

negara: 

                                                           
27  Soehino, Ilmu Negara, hal 152. 



17 
 

“Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana 
kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang 
membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam 
negara. Karena kedaulatan  adalah wewenang tertinggi yang tidak 
dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga negara dia 
dan orang-orang lain dalam wilayahnya”28. 

Thomas Hobbes mengatakan dalam teori hukum alam bahwa 

kedaulatan sebagai perwujudan kontrak social.29 Kedaulatan 

merupakan wujud dari kesepakatan sosial untuk menyerahkan secara 

total hak setiap individu kepada seseorang pemimpin atau majelis. 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari patisipasi politik 

dari warga negara biasa (citizen) untuk mempengaruhi kebijakan 

politik yang diambil pemerintah. Menurut Bingham Powell beberapa 

indikator adanya kehidupan politik demokratis dalam suatu Negara 

mencakup hal-hal sebagai berikut:30  

a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa 
pemerintah mewakili rakyat. 

b. Pengaturan bagi yang mengorganisasikan perundingan  
untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu 
kompetitif. 

c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam 
pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang 
dipilih untuk menduduki jabatan penting. 

d. Penduduk memilih secara rahasia tanpa paksaan. 
e. Masyarakat dan pemimpin dapat menikmati hak-hak dasar, 

seperti kebebasan berkumpul, berorganisasi dan kebebasan 
perss. 
 

Kemudian menurut Manuel Kaisepo pemilu memang telah 

menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik di dunia, penting 

                                                           
28   Padmo Wahjono, Padmowahyono, Ilmu Negara, Jakarta: Ind Hill-Co, 1996,  hal. 153 
29   Aidul Fitriciada Azhari, Menemukan Demokrasi, Muhammadiyah University Press, 2004, 

hal 17. 
30   Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara hukum dan Demokrasi, Liberty Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2000. hal 7. 
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karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan 

bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.31 Pemilu 

berada pada tingkat yang paling rendah dalam partisipasi politik, yaitu 

setelah Lobbying, Organization Activites dan Individual Contacs. Hal 

ini dikarenakan karena 2 hal yaitu :  

1. Tidak memerlukan kualifikasi ilmu tertentu. 

2. Tidak memerlukan alokasi waktu yang cukup besar.  

 Ada 2 persoalan penting dalam pemilu yaitu : Electoral 

Laws, yakni aturan-aturan hukum yang menjadi dasar dari sebuah 

pelaksanaan pemilu, dan Electoral Procces yakni tahapan-tahapan 

yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu. 

4. Konsep tentang Pemerintahan yang kuat 

Pemerintahan yang kuat tentunya harus jauh dari intervesi 

dari manapun baik dari dalam negri ataupun luar negri. Sistem 

pemerintahan Indonesia adalah presidensial tetapi dalam prakteknya 

penerapannya adalah parlementer. Hal ini disebabkan pada 

pelaksanaannya yaitu penerapan system multi partai, kerancuan fungsi 

DPR, DPD dan MPR, tidak jelasnya pembagian kamar di parlemen. 

Keberadaan partai politik yang begitu banyak dan belum matang akan 

mengganggu jalannya pemerintahan. akan banyak muncul kelompok-

                                                           
31   Ali Murtopo, Strategi Pembangunan Nasional, CSIS, 1981, hal.179, dalam Bintan R. 

Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 1987, hal. 167 
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kelompok penekan pemerintah dikarenakan pemerintah tidak dapat 

menjalankan pembangunan nasional dan janji waktu kampanye dulu. 

Maka dalam proses pemerintahan kekuasaan lembaga Negara harus di 

pisahkan dan dibagi jangan sampai ada campur tangan lembaga lain 

dalam menjalankan wewenang itu sendiri. 

a) Pembagian kekuasaan oleh Montesquieu 

Doktrin ini dikembangkan pada abad XVIII, yang 

bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara 

absolute di satu tangan, sehingga cenderung sewenang-

wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan 

kekuasaan (misuse power).32 Montesquieu membedakan 

kekuasaan menjadi tiga macam; legislatif, eksekutif, 

yudikatif. Adanya pembagian tiga kekuasaan lembaga Negara 

yang berbeda-beda dan berdiri sendiri, maka lembaga-

lembaga itu tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga 

yang lain kecuali, Undang-undang mengaturnya. Dengan 

pembagian kekuasaan lembaga-lembaga Negara akan lebih 

terkonsentrasi terhadap tugas dan wewenang yang telah 

ditetapkan Undang-undang. Sehingga tercipta suasana yang 

selaras antar lembaga Negara. Dengan adanya pembagian 

kekuasaan pemerintah atau eksekutif hanya fokus  

menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, 

                                                           
32   Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di bidang peraturan Pengganti UU, Malang; 

UMM Press, 2002, Hal. 9 
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legislative membuat Undang-Undang, Yudikatif menjalakan 

peradilan, dengan pembagian kekuasaan ini lembaga Negara 

akan fokus pada tugasnya masing-masing. Sistem kepartaian 

yang ada di Indonesia adalah multi partai dimana partai 

politik  begitu banyak. Dengan banyak partai baru, maka 

partai pemenang sulit untuk mendapatkan suara mayoritas 

diparlemen sehingga perlu membentuk koalisi-koalisi yang 

bersifat prakmatis. Koalisi ini rentan perpecah atau mudah 

menimbulkan konflik dikalangan koalisi karena tidak ada 

kesamaan faham, idiologi, dan tujuan partai-partai koalisi. 

Dalam proses pemilu tentunya ada partai pemenang dan 

partai yang kalah, tetapi dalam sistem ini partai pemenang 

sulit mencapai suara mayoritas maka, harus merangkul 

partai-partai kecil untuk duduk dalam koalisi pemerintahan. 

Hal ini tentunya sangat menghambat pembangunan bila ada 

perpecahan ditubuh koalisi dan masuk kekubu yang lain. 

Munculnya dua kubu di parlemen karena dalam pemilu hanya 

ada kelompok pro pemerintah (sebagai pemenang pemilu) 

dan kontra terhadap pemerintah (kalah dalam pemilu). Dalam 

sistem ini pemerintah harus dapat didukung suara parlemen 

secara mayoritas bila ingin kebijakannya itu dapat berjalan. 

b) Teori separation of power / Pemisahan kekuasaan oleh 

John Locke 
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Teori pemisahan kekuasaan awalnya dikemukakan 

oleh John Locke pada tahun 1960. Perlunya mekanisme 

saling mengawasi dan kerja sama telah melahirkan teori-teori 

modifikasi atas ajaran pemisahan yang menekankan pada 

pembagian fungsi-fungsi pemerintahan dan teori check and 

balance.33 Dengan adanya pemisahan kekuasaan interfensi 

antar lembaga tidak akan ada, tetapi apabila hubungan antar 

lembaga itu tidak ada pembatas kemungkinan lembaga-

lembaga itu akan mudah ikut campur kewenangan lembaga 

lain, hal ini bisa diakibatkan tidak tegasnya Undang-Undang 

dalam mengatur tugas dan wewenang lembaga Negara. Partai 

pemenang yang mempunyai wakil di pemerintahan, 

kebijakan yang diambil sulit di jauhkan dari intervensi partai, 

karena partai sangat berperan dalam penentuan kebijakan 

yang lebih menguntungkan konstituen karena kebijakan yang 

diambilnya itu. Sehingga kebijakan pemerintah tidak berjalan 

secara merata di seluruh negri. 

Sistem kepartaian pada umumnya diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah partai yang ada pada suatu Negara, yakni: Satu 

Partai, Dua partai, dan Multi Partai; berdasarkan pada karakter partai-

partainya: kompetitif, Agregatif, Ideologis, Pluralistis, Monopolistis, 

Berorientasi pada isu atau pada pengikut, ataupun berdasarkan pada 

                                                           
33   Ibid, hal 10 
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sumber dukungan, organisasi Internasional dan cara bertindak suatu 

partai, seperti yang ditulis oleh Roy C. Macridis.34 Tentang hubungan 

antara sistim kepartaian dengan pemerintahan, beberapa ilmuwan 

berpendapat bahwa Sistem Dua-Partai cenderung menciptakan 

stabilitas pemerintahan karena hanya salah satu partai yang 

memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan. Sistem Multi Partai 

dianggap kurang mendukung stabilitas pemerintahan karena 

pemerintah hasil pemilihan tergantung pada koalisi antarpartai yang 

seringkali distribusi perolehan kursinya hamper merata.  

Dalam sistim Dua-Partai, kekuatan dominan partai yang 

memperoleh kemenangan suara mayoritas tidak dapat dicampuri oleh 

partai yang kalah karena partai yang disebut belakangan ini segera 

berperan sebagai oposisi. Sementara itu, distribusi kekuatan yang 

hampir seimbang antara partai-partai dalam sistim Multi-Partai 

mengakibatkan pemerintah bergantung pada koalisi antarpartai. 

Dengan demikian, substansi stabilitas pemerintahan dalam sistim ini 

bertumpu pada kompromi antara partai-partai yang berkoalisi, kecuali 

bila ada salah satu partai yang mampu memenangkan mayoritas-

mutlak suara (di atas 50 persen). Sekalipun demikian, tidak berarti 

bahwa dalam sistim Dua-Partai sama sekali tidak terdapat koalisi. 

Koalisi pada parta-partai utama dalam sistim ini umumnya terjadi di 

luar lembaga perwakilan atau kementerian dalam cabinet. 

                                                           
34   Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, , PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 

1988. 



23 
 

Teoritisi klasik seperti Maurice Duverger (1954) memang 

cenderung mengklasifikasikan tipe sistim kepartaian atas dasar 

jumlah. Duverger misalnya membedakan sistim kepartaian atas sistim 

dua partai dan sistim multipartai. Namun demikian, berbeda dengan 

Duverger, Robert A. Dahl cenderung mengidentifikasi sistim 

kepartaian atas dasar tingkat kompetisi dan oposisinya di dalam serta 

terhadap struktur politik yang berlaku. Terlepas dari jumlahnya, Dahl 

membedakan empat tipe sistim kepartaian, yaitu (1) yang bersifat 

persaingan sepenuhnya; (2) bekerjasama bersifat persaingan; (3) 

saling bergabung bersifat persaingan; dan (4) saling bergabung 

sepenuhnya (Dahl, 1966). 

Sementara itu, Jean Blondel, Stein Rokkam, dan Sartori, 

selain menggunakan variabel jumlah untuk mengidentifikasi sistim 

kepartaian, namun juga menambahkan variabel-variabel lainnya 

seperti “ukuran relative” dari partai-partai (Blondel, 1968), distribusi 

kekuatan minoritas di dalam partai (Rokkan, 1968), dan variabel jarak 

ideologis antarpartai di dalam sistim kepartaian (Sartori, 1976)35. 

Berbagai variabel tambahan tersebut menghasilkan varian atau tipe 

sistim kepartaian yang berbeda dan beraneka ragam sesuai dengan 

titik tekan sifat persaingan, kecenderungan ideologis, pola relasi  

antarpartai, dan karakter partai-partai yang saling berinteraksi tersebut.  

                                                           
35   Dikutip dari  NASKAH AKADEMIK, RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 

NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, BADAN LEGISLASI DPR RI, 2010 
makalah “Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia oleh Syamsuddin Haris 
dalam Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan 
Undang-Undang Bidang Politik” hal. 9 
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Tabel 1 

Berbagai Tipe Sistem Kepartaian36 

Author Principal Criteria for 
Classification 

Principal Types of Party 
sistim Identified 

Duverger (1954) Number of partai Two-party sistims 

Multiparty sistims 

Dahl (1966) Competitiveness of 
opposition 

Strickly competitive 

Cooperative-competitive 

Coalescent-competitive 

Strickly coalescent 

Blondel (1968) Numbers of parties 

Relative size of parties 

Two-party sistims 

Two-and-a-half-party 
sistims 

Multiparty sistims with one 
dominant party 

Multiparty sistims without 
dominant party 

Rokkan (1968) Number of parties 

Likelihooed of single-party 
majorities 

Distribution of minority 
party strengths 

The British_German 

“1 vs 1+ 1” sistim 

The Scandinavian  

“1 vs 3-4 sistim 

Even multiparty sistims: 

“1 vs 1 vs 1 + 2-3” 

Sartori (1976) Numbers of parties 

Ideological distance 

Two-party sistims 

Moderate pluralism 

                                                           
36   Sumber : Peter Mair, “Party sistims” dalam LeDuc, Niemi dan Norris, 1996, hal. 86 atau 

dalam Syamsuddin Haris, Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia hal 9. 
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Polarized pluralism 

Predominant-party sistims. 

Apabila disepakati bahwa semangat sistim pemerintahan 

yang dikehendaki oleh UUD 1945 hasil amandemen adalah sistim 

presidensiil, maka semestinya berlaku pula sistim perwakilan 

bicameral sebagai konsekuensi logisnya. Sebagai konsekuensi logis 

berikutnya adalah bahwa sistim perwakilan bicameral mengharuskan 

berlakunya sistim pemilu distrik, dan sistim distrik meniscayakan 

diterapkannya sistim dua-partai.  

Koherensi antara sistim pemerintahan, sistim perwakilan, 

sistim pemelihan, dan sistim kepartaian, merupakan acuan dasar yang 

penting, namun pilihan terhadap sistim pemilihan dan sistim 

kepartaian bisa saja berbeda atau sedikit menyimpang dari 

“keharusan” teoritis seperti dikemukakan di atas. Faktor sejarah, 

keterbelahan cultural, perpecahan politik, disparitas demografis, dan 

sensitifitas isu mayoritas-minoritas, adalah variabel-variabel penting 

lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan pilihan 

terhadap sistim pemilu dan sistim kepartaian. Begitu pula 

keterbelakangan social-ekonomi, tidak adanya tradisi consensus, dan 

belum terbangunnya kultur liberal, adalah variabel-variabel yang tak 

kalah pentingnya berkaitan dengan pilihan terhadap sistim pemilihan 

dan sistim kepartaian. 
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Menurut Maurice Duverger dalam buku Political Parties 

demikian juga G.A. Jacobsen dan M. H. Lipman dalam buku Political 

Science tentang sistem partai, penggolongan partai ada 3 (tiga) 

macam:  

a. Sistem garis datar tunggal  

Meliputi baik Negara yang memang benar-benar hanya 

mempunyai satu partai, disamping itu juga Negara dimana ada satu 

partai yang dominan. Alasan yang dipakai untuk memakai dasar 

sistem partai tunggal ialah karena di Negara-negara baru lalu timbul 

problema-problema mengintergrasikan golongan-golongan daerah 

atau suku bangsa yang berbeda baik corak sosial maupun pandangan 

dan filsafat hidupnya.  

b. Sistem Dua Partai  

Suatu Negara dengan sistem dua partai berarti bahwa dalam 

Negara terseburt ada dua partai atau memiliki lebih dari dua partai, 

akan tetapi yang memegang peranan dominant yaitu dua partai.  

c. Sistem Multi Partai  

Dalam Negara dengan sistem multi partai biasanya ada 

beberapa partai yang hampir sama kekuatannya. Suatu Negara dengan 
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sistem multi partai masing-masing pemilih mendukung partai yang 

hampir sesuai dan mewakili pandangannya sendiri.37 

Oleh karena itu dalam konteks Indonesia, model sistim 

multipartai sederhana dengan dua partai dominant barangkali bisa 

menjadi alternatif  jika diasumsikan bahwa pilihan terhadap sistim 

pemilu pun kelak akan bergerak Dari sistim distrik dan proporsional 

untuk jangka menengah dan panjang. Namun demikian untuk sampai 

kepada sistim “multipartai sederhana dengan dua partai dominant” 

tersebut jelas tetap diperlukan reformasi institusional yang bersifat 

mendasar atas partai-partai politik, sehingga watak dan karakternya 

pun secara berangsur-angsur dapat didorong untuk berubah. 

Menurut Yusril Ihza Mahendra sistem pemilu menyangkut 

tiga hal pokok.38 Pertama, sistem pemilihan itu sendiri, ini 

berhubungan secara langsung dengan sitem proporsional dan distrik 

dengan segala variasi. Kedua, kelembagaan penyelenggaraan pemilu, 

apakah pemilu akan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, badan 

swasta, atau badan independen yang berada diluar exsekutif. Ketiga, 

proses pemilihan, apakah wakil dipilih langsung oleh rangyat atau 

secara bertingkat.  Dalam Ilmu politik dikenal bermacam-macam 

                                                           
37   Soelistyati Ismail Gani, Op.Cit. hal.113  
38   Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press, 

1996, Hal 217 
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sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua 

prinsip pokok yaitu:39 

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 proportional represenstation 

atau sistem perwakilan berimbang).40 

Bahwa perlu dikembangkannya sistem kepartaian yang 

dipandang cocok dan sesuai dengan kemajemukan masyarakat 

Indonesia tetapi pada pihak lain dapat menghasilkan pemerintahan 

yang efktif adalah sistem kepartaian yang pluralism moderat yang 

ditandai oleh julah pertai yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak 

terlalu sedikit dan jarak ideologi antar partai politik tidak terlalu jauh 

sehingga consensus masih mungkin dicapai.41 

Setiap Negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai 

dengan falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. 

Indonesia memiliki falsafah Negara yaitu pancasila dan UUD 1945. 

Oleh karrena itu Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai 

dengan falsafah Negara yaitu pancasila dan UUD1945 yang termuat 

                                                           
39   Sukarna, Op Cit, Hal 85 
40   Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia, 1983, hal. 177.  
41   Fadillah Putra, Partai politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2003, 

Hal 16 
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dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Penjelasan resmi 

UUD 1945 mengenai pokok pikiran  dalam UUD 1945.42 

Menurut pendapat beberapa sarjana dasar pemerintahan 

adalah kitab suci (Injil) atau de heilige schrift, dimana segala sesuatu 

disalurkan berdasarkan kehendak tuhan.43  

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa kekuasaan 

pemerintahan itu tidak berdasarkan atas kekuasaan tuhan akan tetapi 

kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu bentuk ciptaan manusia yang 

berdasarkan atas perjanjian masyarakat atau maatschappelijk verdrag 

atau contrac social.44 

Sedangkan contrak social menurut Rousseau adalah suatu 

perjanjian dimana semua rakyat berhak untuk ikut serta 

mengadakannya dan bahwa tiap-tiap orang dalam perjanjian ini harus 

menyerahkan segala hak kekuasaan dan kemerdekaannya demi 

kepentingan masyarakat seluruhnya sehingga dengan demikian 

terbentuklah suatu sistem pemerintahan yang berdulat.45 

Pemerintahan itu pada hakekatnya merupakan segala urusan 

yang dilakukan oleh Negara untuk mengusahakannya dan 

menyelenggarakan kesejahteraan dalam lingkungan segenap rakyatnya 

dan kepentingan Negara itu sendiri, dengan demikian tidak hanya 

                                                           
42   Lihat UUD 1945 
43   Kansil, Hukum Tata Negara RI, Rineka cipta, Jakarta, cetakan III,2000, Hal 91 
44   Kansil, Ibid, hal 92 
45   Kansil, Ibid, hal 92 
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berarti menjalankan eksekutif belaka, melauinkan tugas-tugas lainnya 

yang perlu dijalankannya termasuk tugas legislasi dan yudikatif.46 

Dalam hal pemerintahan tentunya menyangkut tentang pembagian 

kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang 

menjalankan kekuasaanya tersebut yang tujuannya adalah untuk 

kesejahteraan masyarakat. Dalam UUD 1945 menentukan cara-cara 

bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri 

satu sama lain. Meriam budiarjo mengatakan bahwa Undang-Undang 

Dasar telah merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu 

Negara.47   

Sistem pemerintahan yang pernah kita anut adalah sistem 

pemerintahan Parlementer dan presidensial, karena memangdalam 

Negara-negara demokrasi sistem inilah yang banyak digunakan. 

Dalam pelaksanaannya sistem ini terkadang tidak digunakan secara 

murni  tetapi ada kombinasi atau pembenahan dalam pelaksanaannya 

yang disebut quasi parlemen dan quasi presidential.48 

Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu Negara 

tergantung serta ditentukan oleh sistem ketatanegaraannya, sedangkan 

sistem ketatanegaraan Negara itu tergantung  serta ditentukan oleh 

sifat hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, sifat 

                                                           
46   Kartasaputra, Sistematika Hukum Tatanegara, Jakarta, Rinika Cipta, 1993, Hal 44-45 
47   Mahfud Md, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakrata, Uii Press, 1993, 

Hal 93 
48   Kartasaputra, Op Cit, hal 45-47 
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hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah ini Nampak 

dengan jelas dalam sistem pemilihan dan pengangkatan. 

E. Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan Non-Doktrinal 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 

 
1. Metode  Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.49  Hal ini disebabkan di 

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan 

asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, 

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai 

perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana 

termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.   

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat 

keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 

                                                           
49   Soetandyo Wignjosoebroto,  Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3 
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kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) 

tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu: 

1. Bagaimanakah efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-

24/PUU-VI/2009 terhadap sistem kepartaian ?  

2. Bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-

24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas pemerintahan yang ada di 

Indonesia  ? 

3. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu :  

a. Data Primer 

 Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,50 dari pihak-pihak yang 

terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan obejk masing). 

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan 

situasi sosial tertentu.51 

 
b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-

                                                           
50   Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 

hal. 112 
51   Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56. 
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buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 

lembaga-lembaga yang terkait  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintah, yang terkait denga fokus 

permasalahannya 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang 

dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang 

lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. 

5. Teknik Analisis Data 

        Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan  metode analisis secara 

kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara 

metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-

tahapan  sebagai berikut :  pertama akan dilakukan analisis domain, dimana 

dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh  gambaran yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan 

yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan 
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ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau fenomena yang muncul 

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 yang 

mengubah sistem pemilihan dari nomor urut menjadi suara terbanyak.  

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan 

analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang 

berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang 

menjadi sasaran semula penelitian. Berubahnya sistem yang mendadak atau 

menjelang pemilihan tentunya sangat berdampak pada pelaksanaan 

dikemudian hari, terlebih terhadap partai-partai yang ikut dalam pemilu. 

Maka dari sini dapat dijelaskan dan didiskripsikan bagaimana Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 itu mempuyai efek terhadap 

partai politik sistem pemerintahan indonesia. 

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu 

analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan internal yang telah 

difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial 

akan dicari  kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga 

suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal 

antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan 

antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan 

diperoleh pengertian yang komprehensib, menyeluruh rinci, dan mendalam 

mengenai masalah yang diteliti52.   

                                                           
52   Sanapiah Faisal. Op. Cit. 74-76 
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Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan 

keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan 

menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang 

dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (b) membandingkan 

keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi 

sosialnya; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. 53 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada 

diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu 

sisi dengan data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya 

diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk 

menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, 

diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan 

kenyataan kemasyarakatannya. 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka langkah 

selanjutnya ialah analisis data. Analisis data mempunyai kedudukan penting 

dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

 Analisis data yang digunakan adalah melalui tiga tahap, yaitu : 

mereduksi data, klasifikasi, intepretasi, penyajian,  dan kemudian menarik 

kesimpulan. Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 
                                                           
53   Sanapiah Faisal, Op. Cit. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, The 

Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode  
Etnografi.  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998. 
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a. Reduksi Data 

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 

yang muncul dari catatan dan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan bidang yang diteliti. Proses ini berlangsung terus-menerus 

sampai laporan akhir penelitian selesai.   

b. Klasifikasi 

Penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut 

kaidah atau standart yang ditetapkan. 

c. Interpretasi  

Memberikan penafsiran / pandangan teoritis terhadap realita 

d. Penyajian Data 

Dari data yang telah dikumpulkan dan direduksi kemudian 

disajikan menjadi informasi yang selanjutnya menjadi bahan untuk 

penarikan kesimpulan yang meliputi berbagai jenis keterangan. 

e. Penarikan Kesimpulan 

Pendapat akhir berdasarkan uraian – uraian sebelumnya. 

 

 

7. Sistematika  

Penulisan tesis ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan satu 
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rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistimatika penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat 

mengenai keseluruhan tesis yang terdiri dari : Latar belakang, Rumusan 

masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Teori, Metode Penulisan 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari 

tesis ini yang meliputi tinjauan umum tentang Demokrasi, kedaulatan 

rakyat, tipe perwakilan, partai politik, sistem pemilu, Tinjauan Umum 

Tentang sistem kepartaian, Tinjauan Umum Tentang sistem pemerintahan. 

Bab III adalah gambaran umum dari penelitian tentang kondisi sosial 

masyarakat dan analisis konflik pasca putusan Mahkamah Kostitusi. 

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimanakah 

efektivitas dan tujuan Putusan yang diharapkan dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi, dan Bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.22-24/PUU-VI/2009 terhadap stabilitas politik yang ada di Indonesia.  

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana 

berisi dari uraian tesis pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi 

penutup tesis. 

 


