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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

yang mengabulkan permohonan Judicial review yang diajukan oleh pemohon 

Effendi Gazali mengenai pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. yang menetapkan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan 

Lembaga Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

tidak mempunyai hukum mengikat.1 Dengan begitu pengaturan tentang 

pelaksanaan pemilihan Umum eksekutif (Presiden dan wakil presiden) yang 

dilaksanakan setelah pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota) menjadi bertentangan dengan Konstitusi. Implikasi 

Putusan tersebut menjadikan pelaksanaan pemilihan umum eksekutif dan 

legislatif menjadi serentak ( dalam satu waktu), Tidak lagi dilakukan secara 

terpisah sebagaimana telah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. 

                                                           
1 Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013e tentang Uji Materi Undang-Undang No 42 

tahun 2008 dengan UUD 1945. Hal 87 
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Namun demikian, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak lepas dari kontroversi dan komplikasi hukum 

maupun politik yang berkembang. Putusan tersebut dinilai cacat hukum oleh 

para ahli hukum tata negara. Ada dua faktor yang menyebabkan putusan 

tersebut dinilai cacat hukum. Pertama, bahwa di dalam putusan tersebut 

Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan judicial review yang menetapkan 

Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat 

(2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum 

mengikat, akan tetapi putusan tersebut akan  diberlakukan pada  Tahun 2019. 

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah selesai diputuskan 

dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh Sembilan hakim 

konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku ketua merangkap Anggota, 

Achmad sodiki, M Akil Mochtar, Hamdan zoelva, Muhammad Alim, 

Ahmad Fadlil sumardi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan anwar 

usman, masing-masing sebagai anggota, Pada hari selasa, tanggal dua puluh 

enam, bulan maret, tahun dua ribu tiga belas. Baru dibacakan dalam sidang 

pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 

dua puluh tiga, bulan januari, tahun dua ribu empat belas. Putusan terebut  

selesai diucapkan dalam sidang pleno pukul 14.53 WIB, oleh delapan hakim 

konstitusi yaitu Hamdan zoelva selaku ketua merangkap anggota Arief 

hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, 
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Muhammad Alim, Anwar usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing 

sebagai anggota.2 Pemberlakuan putusan tersebut pada tahun 2019 menjadi 

bertolak belakang  dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “putusan MK memiliki 

kekuatan hukum tetap semenjak putusan tersebut dibacakan”. Kedua, dengan 

keluarnya putusan tersebut kedudukan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 menjadi tidak jelas kekutan hukumnya, apakah pasal-pasal tersebut 

masih tetap berlaku atau tidak ?. Karena di dalam Pasal 58 Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa   “Undang-Undang yang diuji oleh 

Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan 

bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Di satu sisi pasal-pasal 

tersebut sudah ditetapkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 

1945 dan diterapkan pada tahun 2019 namun, disisi lain undang-undang 

tersebut harus dinyatakan berlaku setelah adanya putsan yang menyatakan 

bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 secara formil 

ditandatangani oleh hakim berbeda antara hakim yang memeriksa, mengadili 

dengan memutus. Putusan tersebut sudah diputuskan dalam Rapat 

Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan hakim konstitusi yang 

disebutkan di atas.  

                                                           
2Ibid. Hal 88 
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Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut keluar pada saat akan 

diselenggarakannya hajatan demokrasi terbesar di Indonesia yaitu Pemilihan 

Umum Legislatif ( DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) 

serta Pemilihan Umum Esekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang 

dilakukan pada tanggal 9 April  dan 9 Juli tahun 2014. Landasan yang selama 

ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden ialah 

Pasal 3 ayat (5) UU No 42 tahun 2008 berbunyi “Pemilu  Presiden  dan  Wakil  

Presiden  dilaksanakan  setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, 

DPD, dan DPRD”. Namun demikian status Pasal 3 ayat (5) UU No 42 tahun 

2008 menjadi kabur semenjak keluarnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 

yang menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 akan tetapi berlaku Pada tahun 2019. Mahkamah Konstitusi 

mempertimbangan bahwa pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan pada 

pemilu tahun 2014 karena waktu persiapan terlalu singkat dan kemampuan 

penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak 

dapat menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu 

legislatif secara serentak atau secara bersamaan. Maka, Pelaksanaan pemilu 

secara serentak itu pun menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat 

dilaksanakan pada tahun 2019. 

Oleh sebab itu landasan hukum pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

menjadi tidak jelas atau kabur. Karena disatu sisi pasal 3 ayat (5) UU No 42 

tahun 2008 berbunyi “Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  

setelah pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR” menjadi landasan 
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hukum pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 juli 2014  sudah di batalkan dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum pemilu tersebut 

dilaksanakan . Namun disisi lain pemberlakuan putusan No 14/PUU-XI/2013 

tersebut pada tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 47 dan 58 UU No 24 

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, “putusan 

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap semenjak putusan 

tersebut dibacakan” dan Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah 

Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa 

undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”3 . Keluarnya putusan tersebut 

menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden di Indonesia dan mengakibatkan pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tidak legitimate.  

Dengan demikian penulis menganggap perlu mengangkat isu hukum 

yang berkembang pada saat ini berkaitan dengan LEGALITAS  

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 14/PUU-

XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013 ditinjau dari Pasal 47 dan 58 Undang-Undang Nomor 24 

                                                           
3 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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Tahun 2003 Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi dan UUD 1945 ? 

2. Bagaimanakah legalitas pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013.  

C. Tujuan 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kekuatan 

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

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami legalitas 

pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 semenjak 

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

D. Manfaat 

Melalui Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan konsep hukum 

mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, 

sehingga dapat menambah khasanah ilmu hukum, Khususnya HTN.  

E. Kegunaan  

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum 

untuk penyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2014 maupun tahun 

2019.  

2. Penelitian Ini dapat digunakan untuk memberikan usulan terhadap 

perkembangan dan kemajuan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

yudisial. 
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F. Metode Penelitian 

Inti  dari  pada  metodologi  dalam  setiap  penelitian  hukum  adalah 

menguraikan  tentang  tata  cara  bagaimana  suatu  penelitian  hukum  itu  

harus dilaksanakan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang 

harus dilakukan, maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya 

mencakup uraian mengenai: 

1. Jenis Penelitian 

Penulisan  penelitian  hukum  (skripsi)  dengan  judul  Legalitas 

Pemilihan Umum 2014 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-Xi/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum 

Serentak 2019” ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif,  yang  juga  

bisa disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  

Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan  

disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan 

terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 

2.   Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer: Salah satu pendekatan yang digunakan peneliti  

adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), maka 

sesuai dengan isu  yang diangkat, penulis harus mengumpulkan bahan-

bahan  yang  diantara  yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 
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Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi dan Undang-Undang yang terkait,. 

b. Bahan Hukum Sekunder : adalah bahan yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, 

jurnal, hasil penelitian atau hasil penelitian yang berupa interprestasi 

hukum, artikel atau pun blog di internet yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai bahan 

penunjang dalam menganalisis hasil-hasil kajian yuridis. 

c. Bahan Hukum tersier   :  adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; 

contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum : 

a. Studi Kepustakaan: merupakan teknik pengumpulan bahan hukum 

dengan cara menelaah atau mempelajari buku-buku, jurnal, hasil 

penelitian , media (baik media online dan media cetak), dan situs 

internet. Misalnya dengan mencari teori-teori, pendapat para 

ahli/pengamat, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

permaslahan yang diteliti. 

b. Dokumentasi : merupakan teknik pengumpulan  peraturan-peraturan 

atau regulasi yang masih berlaku dan berbagai sumber pustaka yang 

serta arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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4. Analisa Bahan Hukum 

Dari bahan hukum yang telah terkumpul nantinya akan 

dianalisis dengan pendekatan yuridis dengan kerangka berfikir secara 

sistematis. Kemudian untuk mempertajam analisis dilakukanan alisaisi 

(content analysis) yaitu analisa mendalam dan kritis terhadap aturan 

hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat maupun dari 

literature-literatur yang diperoleh sehingga penulisan hukum ini terarah 

sesuai dengan tujuan studi analisis yang dimaksud dan analisa 

komparatif berbagai perundang-undangan yang berkenaan dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan analisis juga menggunakan metode 

interpretasi hukum dengan menggunakan metode interpretasi historis 

yaitu penafsiran hukum menurut sejarah terbentuknya putusan tersebut 

dan penafsiran sistematis (logis) yaitu penafsiran yang mengaitkan 

suatu peraturan dengan peraturan lainya.  Analisa bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni memaparkan  

bahan hukum yang paling relevan, baik bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder, untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang yang berisi 

tentang dasar pemikiran pengambilan judul skripsi sepertihalnya 
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yang dipaparkan oleh penulis. Permasalahan, berisi tentang titik-

titik masalah hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam 

penulisan hukum ini. Tujuan penulisan, berisi tentang tujuan 

penulisan hukum ini. Manfaat penulisan, berisi tentang manfaat 

penulisan hukum ini bagi berbagai pihak mulai dari penulis 

sendiri sampai pada kalangan praktisi dan masyarakat pada 

umunya. Metode penelitian, berkaitan dengan metode yang akan 

dipakai untuk penulisan hokum baik metode analisa maupun 

jenis bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum. 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penulisan 

hukum ini nantinya. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisikan diskripsi atau uraian tentang bahan-

bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana dan kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tinjauan yang terkait 

langsung dan menjadi kerangka ilmiah permasalahan yang 

menjadi obyek penulisan hukum yakni berisikan sebagai berikut: 

Pertama, tinjauan umum tentang demokrasi di Indonesia yang 

terdiri dari Ajaran Kedaulatan Rakyat, Negara Demokrasi, 

Pemilihan Umum dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Kedua, tinjauan konsep Negara hukum Indonesia, diantaranya 

ialah rechtsstaat, Rule of law dan Negara hukum Pancasila. 

Ketiga, tinjauan konsep kepastian hukum diantaranya yang 
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dipandang menjadi dua pandangan yaitu legalilas secara formil 

dan legalitas secara materil. Keempat, tinajauan peran hakim dan 

wewenang Mahkamah Konstitusi diantaranya ialah menjelaskan 

Peran hakim secara umum, Dasar hukum kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.   

BAB III : PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang uraian pembahasan permasalahan yang 

diutarakan serta dianalisa secara teoritis-yuridis berkaitan dengan 

permasalahan topik yaitu  Kekuatan hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan legalitas pelaksanaan 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan 

dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan 

permasalahan yang dibahas dalam bab sebelumnya, dan saran 

yang dihasilkan oleh penulis. 

 


