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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik yaitu sebuah 

Negara yang berdaulat dan merdeka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik”. Ketentuan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dirubah yang kemudian diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 yaitu 

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan”. Sebagai sebuah Negara kesatuan, daerah diberikan 

kesempatan serta kuasa untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan 

asas desentralisasi.
1
 

Selajutnya tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 

18A dan Pasal 18B. dalam perubahan ini yang menarik adalah pasal 18 ayat 4 

yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”. Hal ini berbeda dari sebelumnya yang mana kepala daerah 

dipilih oleh DPRD sebagaimana Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam rangkat melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 

1945, pemaknaan kata demokratis terdapat beberapa Undang-Undang yang 

mengaturnya. Berawal dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
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Daerah, yang dalam UU No 32 Tahun 2004 kata demokratis disini dimaknai 

dengan cara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam UU No 32 Tahun 2004 

Pilkada termasuk kedalam pemerintahan daerah. Kemudian terdapat 

perubahan skema penyelenggaraan Pilkada paska disahkannya UU No 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dikategorikan 

masuk kedalam rezim pemilu atau sering diistilahkan dengan sebutan 

Pemilukada. Pergeseran Pilkada menjadi masuk dalam rezim hukum Pemilu 

ini tidak terlepas dari Pengaruh Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 tentang 

Pengujian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2
 

Bahwa dalam putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 membrikan tafsir terkait 

dengan penyelenggaraan Pemilukada yaitu tergantung deengan kebijakan 

pembuat Undang-Undang atau openede legal policy yang kemudian oleh 

pembuat Undang-Undan memasukkan Pilkada kedalam rezim Pemilu.  

Dimasukkannya Pilkada ke dalam bagian dari rezim Pemilu berdampak 

pada penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Dalam UU No 32 Tahun 2004 

penyelesaian sengketa hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung 

(MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1). Namun, setelah Putusan 

MK No 072-073/PUU/20040 yang memasukkan Pilkada kedalam rezim 

Pemilu maka penyelesaian dari sengketa hasil Pilkada menjadi sebuah 

kewenangan dari MK. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 236C UU No 12 

Tahun 2008 Tentangi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Aturan mengenai kewenanagan penyelesaian hasil Pilkada yang 

diberikan ke MK tersebut beberapa kali mengalami polemik. Permasalahan 

yang timbul adalah bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada 

ini mengaburkan fungsi dari MK itu sendiri. Hingga kemudian muncul 

putusan MK No 97/PUU-IX/2013 yang dalam amar putusannya yang 

menyatakan bahwa kewenangan MK untuk memutus sengketa Pilkada telah 

menyalahi konstitusi, sehingga dalam putusan tersebut juga meniadakan 

kewenangan MK dalam memutus sengketa Pilkada hingga adanya Undang-

Undang yang mengatur.
3
 

Putusan MK ini tidak memberikan jawaban atas ketiadaan lembaga 

yang berwenang secara mutlak memutus PHPU Kada, sebab dalam putusan 

ini hanya memberikan memebrikan kewenangan MK sebagai lembaga yang 

berwenang memutus PHPU Kada sampai ada Undang-Undang yang 

mengatur. Dalam putusan ini MK tidak memerintahkan batas waktu 

pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai PHPU Kada. 

Dalam rangka menjalankan putusan MK ini, pemerintah didesak untuk 

membuat sebuah peradilan yang khusus menangani perihal PHPU Kada. 

Pemerintah kemudian menerbitkan UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota . Terjadi pergeseran Pilkada dalm UU no 

22/2014, dalam UU No 22/2014 terjadi pergeseran mekanisme pilkada dimana 

kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 

Ayat (1) bahwa “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara 

demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.”  
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Pergeseran mekanisme Pilkada menjadi dipilih oleh DPRD mendapat 

penolakan yang keras dari masyarakat. Hal ini kemudian mendorong lahirnya 

Perpu No 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU No 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. 

UU No 8/2015 Pasal 157 diatur mengenai penyelesaian sengketa 

Pemilukada. Pasal 157 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkara perselisihan 

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” 

Kemudian Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak 

nasional.” Pemilihan serentak nasional yang dimaksud disini adalah Pilkada 

tahun 2024. Hal ini kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (1) 

UU0 No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 20150 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undangk Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (3) 

bahwa  “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus” 

UU No 10/2016 ini kemudian memunculkan polemic baru, sebab dalam 

Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara jelas badan peradilan 

yang mana yang berhak untuk memutus sengketa Pilkada. Keadaan ini 

menjadikan lempar tanggung jawab antar lembaga Negara. DPR berpendapat 
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bahwa pembentukan peradilan khusus ini menjadi kewenangan dari MA, 

sedangkan MA tidak sependapat dengan DPR sebab Undang-Undang tidak 

mengamanatkan hal tersebut. Jika MA diberikan kewenangan untuk 

membentuk sebuah badan peradilan khusus untuk maka diperlukan adanya 

mandate khusus dari Undang-Undang tersebut. Lempar melempar tanggung 

jawab tersebut hingga saat ini belum memunculkan suatu penyelesaian yang 

konkrit.  

Hingga penyelenggaraan Pilkada serentak setelah adanya amanat 

pembentukan badan peradilan khusus ini yaitu tahun 2017, pembahasan 

mengenai peradilan khusu belum juga menemukan titik terang bahkan 

cenderung redup. Pembentuk peraturan merasa terlena dengan adanya MK 

sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, 

padahal kewenangan itu bersifat sementara. MK juga berada pada posisi yang 

dilema, dalam putusan No 97/PUU-IX/2013 sudah meniadakan kewenangan 

untuk memutus sengketa Pilkada namun dalam UU No 10/2016 diberi 

kewenangan kembali untuk memutus sengketa Pilkada.   

Dalam hal ini pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu juga 

belum menemukan konsep yang jelas. Hingga kemdian timbul pertanyaan 

bagaimanakah sebenarnya bentuk serta posisi badan peradilan khusus tersebut 

dalam sistem peradilan di Indonesia, selain itu apakah badan peradilan khusus 

ini merupakanz langkah yang paling tepat untuk menyelesaiakan sengketa 

pemilihan kepala daerah melihat dari munculnya polemic tambahan sejak 

badan peradilan khusus ini digulirkan. 
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B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka  

rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana sejarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala 

daerarah di Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk dari suatu Badan Peradilan Khusus Pemilihan 

Umum Kepala Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis mengenai penyelesaian 

sengketa Pilkada serta Badan Peradilan Khusus Pemilukada. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan yang menjadi manfaatk dari peneliitian ini adalah 

sebagai beriikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum penyelesaian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 
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b. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi 

terkait khususnya pembuat Undang-Undang untuk membuat 

sebuah aturan yang jelas mengenai Badan Peradilan Khusus 

Pemilukada.  

D. Kerangka Pemikiran 

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah 

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Dalam Pasal 37 ayat (5) diatur 

lagi bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tidak dapat dilakukan perubahan.” Hal ini menegaskan bahwa bentuk Negara 

Indonesia adalah Kesatuan untuk selamanya, tidak dapat diganggu gugat. 

Sebagai Negara kesatuan, Indonesai dibagi menjadi beberapa daerah 

yang masing-masing dari daerah tersebut dipimoin oleh seorang kepala 

daerah. Pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi di daerah. Pilkada 

telah beberapa kali mengalami perubahan sistem, dari dipilih oleh DPRD 

hingga kemudian dipilih langsung oleh rakyat secara serentak. Pilkada tidak 

lepas dari polemic timbulnya sengketa penyelesaian hasil Pilkada. 

penyelesaian sengketa Pilkada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah 

Agung (MA) hingga kemudian hal tersebut menimbulkan banyak polemic dan 

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 

Penyelesaian sengketa Pilkada di MK juga kemudian menimbulkan 

polemic karena telah mengaburkan fungsi dari MK dan dianggap 

inkonstitusional. Kemudian penyelesaian sengketa Pilkada ditetapkan 

keharusan untuk pembentukan suatu badan peradilan khusus Pemilu. 
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E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah Metode Pendekatan Normatif, karena penelitian ini hanya 

ditujukan pada Peraturan-Peraturan tertulis sehingga penelitian ini 

sangat erat hubungannya pada studi kepustakaan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Peneelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah deskriptif, karena digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Yakni berupa keberjalanan proses pennyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala daerah yang berada di sebuah badan peradilan 

khusus. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Jenis data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :  

a. Bahan hukum primer : 
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1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

4. Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

5. Undang-Undang No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. 

6. Undang-Undang No 08 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi 

Undang-Undang. 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi 

Undang-Undang. 

8. Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 

9. Putusan MK No 97/PUU-XI/2013. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang 

mendukung keberadaan bahan hukum primer seperti buku-buku, 

jurnal-jurnal ataupun bahan hukum lainnya. 

4. Metode  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencari, 

mempelajari dan, mendalami data yang peratutran perundangan 

mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada khususnya yang termuat 

didalamnya Badan Peradilan Khusus Pilkada maupun literature.  

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 

deduktif karena penulis menjabarkan terlebih dahulu norma yang 

bersangkutan dalam hal ini adalah bagaimana proses yang megenai 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihanumum kepala daerah, 

kemudian penulis menganalisis mengenai Badan Peradilan Khusus 

Pilkada. 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN  

a. Latar Belakang Masalah  

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

d. Kerangka Pemikiran  

e. Metode Penelitian  
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f. Sistematika Laporan Penelitian  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

a. Teori Hukum Kritis 

b. Teori Negara Kesatuan 

c. Teori Demokrasi 

d. Pemilihan Kepala Daerah 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian  

b. Pembahasan  

BAB IV PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 


