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ABSTRAK 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan sistem Presidential 

Thresold dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dari segi Demokrasi Pancasila dan 

mengetahui aspek konstitusionalitas dari berlakunya Presidential Thresold dalam 

penyelenggaraan Pemilu presiden. Metode penelitian ialah Normatif, menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Kesimpulan penelitian ini 

adalah ruang lingkup hukum tata negara Indonesia, bahwa pemberlakuan sistem 

Presidential Thresold dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden di Indonesia tidak 

seyogyanya digunakan lagi, sebab sangat bertentangan dengan Demokrasi Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kata Kunci : Presidential Thresold, Bertentangan, Demokrasi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN CONDUCTING THE PRESIDENTIAL 

ELECTION BASED ON THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIIC OF 

INDONESIA 1945 

ABSTRACT 

The research aims are to know the validity of presidential threshold system in 

conducting the presidential election and constitutional aspects from the enactment of 

presidential threshold in performance of presidential election. The method of this 

research  is normative legal research which using statute, conceptual, and historical 

approaches. The conclusion of this research is in the Indonesia constitutional law 

scope that the enforcement of presidential threshold system in presidential election in 

Indonesia should not be perform anymore, because the system is contrary with the 

Pancasila Democracy and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945  

Keywords : Presidential Threshold, Contrary, Pancasila Democracy, the 

Constitution of the Republic of Indonesia 1945  
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I . PENDAHULUAN 

Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak 

hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi 

bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara 

paripurna lima prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), Kemanusiaan 

(Humanisme), kebangsaan (nasionalisme), Kerakyatan (demokrasi), dan keadilan 

sosial (sosialisme) kedalam satu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu 

mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi 

bangsa Indoensia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan 

adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukan bahwa para 

pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara bangsa berciri modern, tetapi 

berbasis pada tradisi bangsa Indonesia. Demikian pula para pendiri bangsa 

mengadopsi konsep negara hukum dari konsep Rechtsstaat pada tradisi hukum 

Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk memberi muatan subtantif yang berbasis 

tradisi bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep 

Negara Hukum Indonesia.
1
 

Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai Kerakyatan 

(demokrasi) dan keadilan sosial (sosialisme) sebagaimana termaktub dalam sila ke 

empat dan ke lima (Pancasila), Indonesia telah menentukan dalam UUD 

NRItahun 1945 pasal 1 ayat (2)  bahwa“kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Substansi dari pasal tersebut 

adalah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip 

kedaulatan rakyat. Konsep kedaultan rakyat akan selalu memiliki korelasi dengan 

hak warga negara, sebab kemerdekaan rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri 

adalah merupakan hak bagi setiap warga negara. Sebagaimana juga ditentukan 

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 „‟Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahanan wajib menjunjung hukum dan 

                                                             
1
 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 72 
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pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‟‟,dan bunyi norma tersebut adalah 

penegasan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan 

berlandaskan Demokrasi. 

Moh. Hatta sebagaimana dikutip Sodikin menyatakan: ‘’kedaulatan rakyat 

berarti pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya 

oleh rakyat. Dengan sendirinya dikemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat 

dan daerah jatuh ketangan pemimpin-pemimpin rakyat’.
2
 tanda hidupnya 

kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di suatu negara adalah terselenggaranya 

Pemilihan Umum (pemilu) sebagai basis distribusi aspirasi rakyat. Pemilu 

merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada 

pemilu, suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang 

sebenarnya.
3
 Hal ini berarti, dasar bagi kehidupan kenegaraan yang demokratis 

adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam 

pemilu.
4
 

Pemilu langsung di Indonesia yang terlaksana tahun 2004, 2009 dan 2014  

dilaksanakan secara terpisah antara pemilu angggota DPR, DPD dan DPRDdengan 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu yang dilaksanakan secara 

terpisah tersebut juga berlaku ambang batas (Thresold). Yang pertama kali 

diterapkandi Indonesia adalah saat menjelang Pemilu 2004, yakni Electoral 

Treshold yangditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai 

syarat perolehansuara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu 

mendatang. Hal initertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang 

Pemilihan Umum menentukan: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan 

Umumberikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua persen) dari 

jumlahkursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah 

kursiDPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) 

                                                             
2
 Sodikin, Hukum Pemilu, Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publising, Bekasi, 2014,hlm. 11 

3
Ibid, hlm. 2 

4
Ibid, hlm. 3 
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jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh 

Indonesiaberdasarkan hasil Pemilihan Umum”.
5
Ketentun ini dicantumkan 

kembali pada Pasal143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut 

Electoral Threshold,yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat 

mengikuti Pemilu berikutnya. 

Sistem Presidential Thresold  berpotensi kontradiktif dengan Demokrasi 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai contoh; sebagai akibat dari 

keluarnya putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013, disahkanlah UU No 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu yang mengatur, dimana untuk mengajukan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden, Partai Politik harus memperoleh paling sedikit 20% (dua 

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

persen) dari suara sah secara nasional dan menggunakan hasil pemilu DPR 

sebelumnya.Padahal Pancasila melaui sila ke tiga dan ke empat dan UUD NRI 

Tahun 1945 telah menjamin hak akses kepemimpinan rakyat (presiden atau wakil 

presiden) bagi seluruh rakyat dan partai politik peserta pemilihan umum. 

Ditambah denganputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013yang 

melegitimasi adanya pemilu serentak, dimana tidak memungkinkan adanya 

ambang batas(Presidential Thresold).  

Fakta ini menunjukan bahwa sistem presidential Thresold yang 

diberlakukan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia sangat besar 

potensinya mereduksi nilai-nilai pancasila dan UUD NRI tahun 1945.     

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 1.Bagaimanakah keberadaan sistem Presidential Thresold jika 

dihubungkan dengan Demokrasi Pancasila?    2. Apakah Dasar Konstitusional dari 

Presidential Thresold dalam penyelenggaraan  Pemilihan Presiden? Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1.Untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis keberadaan nilai demokrasi dan pancasila melalui sistem 

                                                             
5
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999  Tentang Pemilihan Umum 
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Presidential Thresold dalam penyelenggaraan pemilu presiden. 2 .Untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis aspek konstitusionalitas dari berlakunya 

presidential thresold dalam penyelenggaraan pemilihan presiden.  

manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 1.Manfaat Akademis: a. Melaui penelitian ini penyusun dapat 

memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) pada fakultas hukum 

universitas mataram.b. Untuk menambah khasanah keilmuan khususnya ilmu 

hukum tata negara. 2. Manfaat Teoritis: a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. b. Diharapkan bisa 

memberikan kontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di 

bawah konstitusi yang seharusnya selaras dengan konstitusi. Diharapkan bisa 

memberikan gagasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berupa 

penemuan argumentasi hukum dan arah kebijakan negara dalam pelaksanaan 

sistem pemilihan umum yang diamanatkan oleh konstitusi. 3. Manfaat Praktis: a. 

Diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi Majelis 

PermusyawaratanRakyat (MPR) dalam membentuk atau mengamandemen 

Undang-Undang Dasar  NRI 1945 agar tidak kontraproduktif dengan situasi dan 

kebutuhan rakyat.b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga 

negara pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam pembuatan 

undang-undang terkait penyatuan penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya 

Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan Pemilihan DPR, DPD, dan 

DPRD (Pileg). 

Adapun Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian 

yuridis  Normatif. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Perundang–Undangan(statute approach) 

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji Peraturan 

Perundang–Undangan yang terkait dengan negara hukum dan pemilu dalam ini 
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UUD NRI tahun 1945, UU No 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, UU No 23 

tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 42 tahun 2008 

tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 7 yahun 2017 tentang 

Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013. 2. Pendekatan 

Konseptual (conceptual approach) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji literatur–literatur dan doktrin–doktrin (ilmu hukum tata negara) yang 

berkaitan dengan negara hukum dan pemilu. 3. Pendekatan  Historis Yaitu 

pendekatan yang dilakuakn dengan mengkaji proses pemilihan umum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dari Pemilu tahun2004, 2009 dan 2014. 
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II. PEMBAHASAN  

Sistem Presidensial Thresold dalam Demokrasi Pancasila. 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahanya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau 

melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani (d-

mokratia) ‘’kekuasaan rakyat’’. Sistem demokrasi dibentuk dari kata (demos) 

‘’rakyat’’ dan (kratos) ‘’kekuasaan’’. Sistem demokrasi merujuk pada sistem politik 

yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara Kota Yunani Kuno, 

khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi, 

diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai bentuk pemerintahan, yaitu 

pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan orang banyak 

(rakyat).
6
 

Secara umum, ada dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan 

demokrasi perwakilan. (1) Demokrasi Langsung adalah bentuk demokrasi dengan 

cara setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan. 

Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan 

sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. 

Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di 

Athena. Ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul 

untuk membahasnya. Pada era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena 

umumnya populasi negara cukup besar dan sulit mengumpulkan seluruh rakyat dalam 

satu forum tertentu. Selain itu sistem ini menuntut partispasi yang tinggi dari rakyat, 

sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua 

permasalahan politik negara. (2) Demokrasi Perwakilan, seluruh rakyat memilih 

perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaiakan pendapat dan mengambil 

keputusan bagi mereka. Rakyat memilih para wakil rakyat atau calon legislator  secra 

                                                             
6 Zulkranaen dan Beni Ahmad  Saebani, Hukum Konstitusi, Pustaka Setia, Bandung, 2012,hlm. 323 
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langsung sesuai dengan jumlah calon yang diajukan oleh setiap partainya. Demikian 

pila, legislator perwakilan daerah atau disebut dewan perwakilan daerah.
7
 

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakan benar-benar mencerminkan 

perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya 

untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum 

tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang 

berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan 

demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan 

democratische  rechtsstaat.
8
  

Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau 

tidaknya sistem demokrasi di suatu negara. Demokrasi perwakilan yang dipakai 

disetiap negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partispasi bagi warga 

negara terbuka secara efektif. Partispasi politik merupakan hak istimewa rakyat 

yang tidak boleh dihambat. Menurut Jhon Locke dalam Fitra Arsil, hak untuk 

terlibat aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik merupakan hak dasar yang 

diperoleh secara alamiah oleh setiap manusia sejajar dengan  hak-hak dasar lainnya 

seperti hak untuk hidup, hak untuk menikmati kebebasan, dan hak untuk 

memperoleh juga memiliki sesuatu.
9
 

Jimly Assidiqqie mengatakan bahwa, HAM dan demokrasi merupakan 

konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban umat 

manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai 

hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat 

                                                             
7 Ibid, hlm. 334 

8
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi Press, 

2005, hlm. 152-156. 
9
 Ibid, hlm. 2 
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kemanusiannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang 

terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. 

Konsepsi HAM  dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa 

relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia 

yang  dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan 

merupakan prima facie, yatitu TUHAN Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki 

potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki 

oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pikiran 

manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim 

sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah 

pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.
10

 

Menurut penulis, sebagai negara yang merdeka dalam dinamika pertarungan 

ideologi-ideologi besar dunia seperti, kapitalisme dan komunisme. Indonesia, selain 

sebagai wujud kepribadian bangsa yang unik, telah mengambil jalan tengah dengan 

membentuk dan menerapkan ideologi baru yang disebut dengan Pancasila, dimana 

pancasila menajdi ideologi alternatif diantara ideologi-idelogi dunia, maka secara 

otomatis demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi pancasila. 

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai 

berikut:
11

 (a) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan 

kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang 

mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan 

dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. (b) Dalam 

demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri 

atau dengan persetujuan rakyat. (c) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu 

tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. (d) 

                                                             
10

 Jimly Asshiddiqe, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015, hlm. 198 
11

 Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, Bung Hatta, Buku I: Kebangsaan dan 

Kerakyatan(Jakarta:Penerbit LP3ES),1998,hlm.87 
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Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan 

cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga 

tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. 

Jika diperhatikan dengan benar-benar, Pancasila itu terdiri dari fondamen. 

Pertama, fondamen moral, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, fondamen 

politik, yaitu peri-kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan 

sosial.
12

 

Menurut Penulis, dalam hal penyelenggaraan pemilu yang diatur melalui 

norma di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU, tidak boleh keluar dari 

fondamen yang kedua yakni, kerakyatan (demokrasi) yang menjunjung tinggi 

prinsip kedaultan rakyat, keadilan sosial (sosialisme) yang menjujung tinggi 

persamaan hak. Peri-Kemanusiaan tidak termasuk karena bersifat cenderung pada 

urusan personal (private), bukan urusan pemerintah dengan rakyat atau rakyat 

dengan rakyat (public). 

Sementara cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi 

seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial 

yang terbayang di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik 

hidup nasional di kemudian hari.
13

 

Menurut Mohammad Hatta, 

‘’Dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil yang mencerminkan 

kemauan rakyat, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar terlaksana 

keadilan sosial. Dasar dari keadilan sosial ini adaah pedoman dan tujuan kedua-

duanya’’ 

Menurut Jimly Asshiddiqie,
14

 

‘’Ambang batas pencalonan  nol persen paling cocok diterapkan dalam negara yang 

menganut sistem demokrasi’’ 

                                                             
12 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan 

Rakyat,Bandung, Sega Arsy, 2008, hlm. 118 
13 Ibid, hlm. 113 
14 Jimly Asshiddiqie, Kompas.com, Diunduh Pada Tanggal 30 September 2018 
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Keberadan Presidential Thresold sebagai syarat untuk mengajukan calon 

presiden dan wakil presiden membatasi hak warga negara (demokrasi) untuk 

mengakses kepemimpinan bangsa (presiden dan wakil presdien) yang berdampak 

pada hilangnya keadilan sosial bagi rakyat yang ingin menggunakan haknya. 

Padahal jika ditelaah lebih jauh uraian diatas menunjukan bahwa hak itu melekat 

dalam prinsip kedaultan rakyat dan keadilan sosial, terutama hak untuk mengajukan 

calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila  

sila ke empat dan ke lima. 

 

Konstitusionalitas sistem Presidential Thresold  dalam penyelenggaraan  Pemilu 

Presiden. 

 Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the 

land). Konstitusi berfungsi sebagai pegangan atau pedoman untuk menjalankan tata 

pemerintahan di suatu bangsa. Adapun bentuk konstitusi ada yang tertulis dan tidak 

tertulis. Konstitusi tertulis di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Kemudian 

konstitusi tidak tertulis seperti konvensi ketatanegaraan.
15

 

 Norma tentang Pemilu secara jelas diatur dalam UUD NRI tahun 1945 dalam 

Pasal 22E ayat (1) „‟Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali‟‟ ayat (2) „‟Pemilihan umum 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah‟‟, sementara 

pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam Pasal 6A 

ayat (1) „‟Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat‟‟ ayat (2) „‟Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
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partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum‟‟.
16

 

 Ketentuan mengenai Presidential Thresold sesungguhnya tidak ada dalam 

norma UUD NRI Tahun 1945, namun hanya diatur didalam UU berkaitan dengan 

pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal itulah yang menyebabkan 

seringkali ketentuan Presdential Thresold di Judicial Review di Mahkamah 

Konstitusi. 

 Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan tentang Presidential Thresold 

adalah Open Legal Policy bukan Close Legal Policy, maka dari itu dianggap 

konstitusional, sehingga pengaturan tentang Presidential Thresold adalah menjadi 

kewenangan pembuat UU. Padahal ketentuan dan syarat Open Legal Policy dapat 

diretapkan yaitu dalam hal Pertama, norma yang akan diatur dirumuskan secara tegas 

dalam UUD NRI, Kedua, memang norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh 

kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya. Jika dilihat dari syarat tersebut, 

maka ketentuan tentang syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden 

(pasal 6A ayat 2) adalah Close Legal Policy bukan Open Legal Policy, karena Pasal 

6A ayat (2) secara tegas menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilu. 
17

 

 Selain itu, apabila diinterpretasikan secara historis dan sistematis dari 

pembentukan UUD NRI Tahun 1945, secara historis berdasarkan Naskah 

Kompehensif perubahan UUD NRI Tahun 1945, khususnya buku V tentang 

Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan Original Intent terkait syarat 

Presidential Thresold. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa Thresold dari dua 

orang anggota panitia AD Hoc BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan 

dari fraksi PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto,M.A dari fraksi utusan Golongan. 

Penyebutan frasa Thresold dalam sesi tanya jawab singkat diantara anggota tersebut 
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tidak berujung kesepakatan maupun rumusan, Thresold yang dimaksud adalah 

Electoral Thresold dan bukan Presdiential Thresold. Artinya tidak ada satupun 

maksud dari pembuat UUD NRI Tahun 1945 untuk memasukan Presidential 

Thresold sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden  dan wakil presiden.  

Sementara secara sistematis, ketentuan selanjutnya setelah pasal 6A ayat (2) 

yakni Pasal 6A ayat (5) menetukan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden 

dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Oleh karena pasal 

sebelumya juga (pasal 6 ayat 2) menentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi 

presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Syarat 

tersebut kemudian diberi batasan oleh UUD NRI Tahun 1945, bahwa: Pemilihan 

presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1), yang mengusulkan 

adalah partai politik atau gabungan  partai politik peserta pemilihan umum (pasal 6A 

ayat 2), pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pemiliham umum, yaitu 

pemilu saat itu bukan pemilu sebelumnya (pasal 6A ayat 2), syarat capres dan 

cawapres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (2), sedangkan tata cara capres 

dan cawapres didelegasikan Pasal 6A ayat (5), mekanisme putaran kedua dan syarat 

untuk menentukan pemenang pilpres (pasal 6A ayat 3 dan 4).
18

 

 Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 

‘’Presidential Thresold tidak bertentangan dengan konstitusi. Presidential Thresold 

juga mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden’’
19

 

 

  Sementara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, 

‘’Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang 

ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah tidak sejalan dengan 

spirit konstitusi’’ 
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Dari uraian diatas, Penulis berpendapat, secara filosofis sistem presidential 

Thresold membatasi hak warga negara untuk mengakses kepemimpinan bangsa ini 

(presiden dan wakil presiden) atau dengan kata lain membatasi hak warga negara 

untuk berkompetisi dalam demokrasi dan pemilu, padahal konstitusi Pasal 27 ayat 

(1), Pasal 28D ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak tersebut untuk 

dilaksanakan. Selain itu Presidential Thresold menggebosi hak partai politik terutama 

partai politik baru yang dalam proses membangun kekuatan masa, untuk mengajukan 

calon presiden dan wakil presiden, padahal hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi 

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

Yang paling aneh lagi adalah adanya sistem Presidential Thresold dengan 

menggunakan hasil pemilu DPR sebelumnya atau dalam arti mengunakan mandat 

rakyat 5 tahun sebelumnya (pasal 222 uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu), padahal 

Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 

lima tahun sekali. Serta  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 

mewajibkan pemilu untuk dilaksanakan secara serentak. Maka dalam hal ini mustahil 

dalam pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali dan dilaksanakan secara 

serentak, terdapat sistem Presidential Thresold.  

Ada beberapa peraturan perundanga-undangan yang mengatur tentang 

keberadaan presidential thresold antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dalam Pasal 5 ayat (4) 

bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 

sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua 

puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota 

DPR".
20

 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden 

dan Wakil Presiden, pada Pasal 9 menentukan: "Pasangan Calon diusulkan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi 
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persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan WakilPresiden".
21

 Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 222 menentukan,“Pasangan Calon diusulkan 

oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi 

DPR atau memperoleh 25% (dua puluhlima persen) dari suara sah secara nasional 

pada Pemilu anggota DPR sebelumnya‟‟.
22

 

Sebelumnya telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 

keberadaan sistem Presidential Thresold merupakan agenda penyerdehanaan partai 

politik dan penguatan sistem presidensil. namun pada faktanya sistem Presidential 

Thresold justru menggebosi hak partai politik untuk berkompetisi mengajukan calon 

presiden dan wakil presiden, selain itu dapat melemahkan sistem presidensil, dimana 

seolah seperti sedang dalam sistem parlementer yakni perdana menteri akan 

bertanggungjawab kepada parlemen, sehingga presiden atau calon presiden harus 

mengumpulkan kekuatan di parlemen terlebih dahulu. Hal ini tentu berbahaya bagi 

independesi dan kekuatan lembaga Kepresidenan. Sewalaupun misalnya Presidential 

Thresold dapat menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem pemerintahan 

presidensil sebagaimana yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun tetap 

tidak boleh peraturan dibawah UUD NRI tahun 1945 memasukan norma yang 

bertentangan dengan norma tertinggi tersebut (ground norm). 

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem yang memisahkan 

kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sehingga sistem ini dikenal pula 

dengan nama sistem pemisahan kekuasaan (separated powers system). Keberadaan 

dua pemilihan umum dalam sistem ini menegaskan pemisahan antara kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. Pemilihan umum anggota parlemen dan pemilihan umum 

untuk memilih presiden membuat lembaga ini untuk tidak saling memberikan 
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legitimasi kepada lembaga lainnya atau saling mandiri (mutual independence). 

Dengan demikian secara prinsip dua kekuasaan ini tidak dapat saling menjatuhkan. 

Presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen dan parlemen tidak dapat dibubarkan 

presiden. Walaupun dijumpai beberapa pengaturan berbeda mengenai prinsip ini di 

beberapa negara bersistem presidensial. Dua fitur sistem presidensial yang dianggap 

mengimplementasikan keterpisahan dalam sistem presidensial adalah keberadaan 

pemilihan presiden langsung serta masa jabatan yang tetap (fix term). Sistem ini 

memang dirancang untut terjadinya stabilitas pemerintahan, pergantian kekuasaan 

elsekutif sesuai masa jabatan yang ditentukan konstitusi. 
23

 

Presidetial Thresold  mereduksi sistem pemerintahan presidensial, sementara 

pelaksanakan sistem pemerintahan presidensial tidak boleh dalam sistem maupun 

pelaksanaanya melegitimasi interfensi lembaga negara yang satu kepada lembaga 

negara lain yang menyebabkan teredeuksinya independensi suatu lembaga negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Fitra Arsil,Teori Sistem Pemerintahan..., Op. Cit.,23 



 xvi 

III. PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keberadaan Presidential Thresold sebagai sistem dalam pemilu presiden dan wakil 

presiden di Indonesia sangat bertentantangan dengan Demokrasi Pancasila. 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-

royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur 

berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, 

berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Secara eksplisit Pancasila sila ke 

empat dan ke lima menjadi fondasi negara dalam hal kerakyatan (demokrasi) dan 

keadilan sosial (sosialis). Demokrasi Pancasila mengehendaki Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden sebagai sarana dalam menjalankan kedaulatan rakyat, memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat dalam mengakses kepemimpinan (presiden 

dan wakil presiden). Oleh karena itu keberadaan Presidential Thresold sebagai sistem 

dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat betentangan dengan 

demokrasi Pancasila. 

2. keberadaan sistem Presidential Thresold yang ditetapkan sebagai syarat pengajuan 

calon presiden dan wakil presiden sangat betentangan dengan semangat UUD NRI 

Tahun 1945, dimana konstitusi menghendaki pemilihan presiden dipilih secara 

langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1), pengusulan calon presdien  dan wakil 

presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pesrta pemilihan 

umum (pasal 6A ayat 2) yang artinya seluruh parpol yang dinyatakan lulus verifikasi  

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak mwngajukan calon presiden dan wakil 

presiden, pengusulan dilakukan sebelum pemilihan umum, yaitu pemilu saat itu, 

bukan pemilu sebelumnya (pasal 6A ayat 2), syarat capres dan cawapres 

didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (2).  

Saran 
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Saran penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Presiden, dalam membuat UU terkait dengan Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, memahami juga tentang esensi Demokrasi Pancasila sebagai 

demokrasi asli bangsa Indonesia. 2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

hendaknya merevisi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan Umum, sehingga tidak ada hambatan bagi partai politik untuk mengajukan 

calon dalam Pilpres. 
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