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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial 

yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia.1 

Karena konsepsi demokrasilah yang menjadikan pijakan manusia dalam 

menjalankan kehidupan baik berbangsa dan bernegara, maka konsepsi 

demokrasi inilah yang memberikan kekuatan penuh kepada rakyat sesuai 

dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat 

sehingga demokrasi berati suatu pemerintahan oleh rakyat dimana 

demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di 

mana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan 

kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam 

berpartisipasi terhadap kekuasaan negara.2 Karena dari segi etika politik, 

masalah demokrasi terkait dengan masalah legitimasi kekuasaan atas 

masyarakat. satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah 

legitimasi demokratis, bukan kepercayaan ideologis ataupun keahlian 

                                                        
1 Jimly Asshiddiqie, 2005,  Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, disampaikan dalam studium 
general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, 
Jakarta, 19 Desember 2005. 
2 Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung, PT Refika Aditama, hal.2   
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khusus suatu kelompok (elitis atau teknokratis).3 Sehingga rakyat sangat 

mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan negara atau 

pemerintahan terutama dalam proses pemilihan lembaga legislatif atau 

para wakil rakyat melalui pemilihan umum untuk memilih Dewan 

Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah bisa disebut juga DPRD. 

Didalam amanah Konstitusi Negara Indonesia yaitu ketentuan 

Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.4 

Pemilihan umum sendiri pada hakikatnya merupakan wujud nyata 

demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan 

rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan 

umum itu : 

a. Untuk memungkinkan terjadinya perlaihan kepemimpinan 
pemerintah secara tertib dan damai 

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang 
akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan  

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan, 
                                                        
3 Muchammad Ali Safa’at, 2010,  parlemen Bikameral Studi Perbandingan di Amerika Serikat, 
Perancis, Belanda, Inggris,  Austria, dan Indonesia, Malang, Universitas Brawijaya Press, hal. 16 
4 Lihat Pasal 22E UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.5 
 

Sehingga pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk 

menentukan wakil-wakil rakyat yang akan menduduki badan perwakilan 

rakyat tersebut melalui partai politik, sedangkan menurut Undang-undang 

No 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.6 Sedangkan menurut Sigit bahwa partai politik 

adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi 

tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan yang diperoleh melalui 

keikutsertaannya dalam pemilihan umum.7 Pemilihan umum bisa dilihat 

dari empat sisi sistem, manajemen, penegakan hukum dan suara. Sistem 

Pemilu per definisi adalah saling adanya hubungan intrumen-intrumen. 

Intrumen  itu sendiri  dibedakan antara intrumen tidak langsung dan 

intrumen langsung intrumen yang tidak langsung mengkonvensi suara 

menjadi kursi adalah (1) jadwal, (2) syarat keperluan, dan (3) ambang 

batas. Sedangkan intrumen langsung mengkonversi suara menjadi kursi 

                                                        
5Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 
hal.418-419. 
6 Lihat ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
7 Sigit Pamungkas, 2011, Partai Politik Teori dan praktik di Indonesia, yogyakarta, Institute for 
Democracy and welfarism, Hal. 5  
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adalah (1) jadwal, (2) syarat keperluan, (3) ambang batas, (4) besaran 

daerah pemilihan, (5) metode pencalonan, (6) metode pemberian suara, (7) 

formula perolehan kursi, dan (8) formula calon terpilih.8 Kedelapan 

intrumen teknis tersebut semuanya efektif dalam pemilihan anggota 

legislatif yang memilih banyak wakil. Karena dalam kedaulatan rakyat 

dengan sistem perwakilan atau (representative democracy) atau demokrasi 

tidak langsung didalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu 

adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang 

disebut parlemen, para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan 

wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya 

pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka waktu yang yang relatif pendek. Agar 

wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat,  maka 

wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat.9 Partai 

politik merupakan wadah yang menjadi penyangga dalam proses pesta 

demokrasi berdaulat ditangan rakyat, dimana sepanjang demokrasi 

perwakilan masih dianggap dan dijadikan sebagai lumbung pesta rakyat 

yang masih masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka 

jelaslah keberadaan atau eksistensi dari partai politik tetap akan 

dibutuhkan sebagai lumbung aspirasi rakyat yang lahir dari hasil 

pemilihan umum karena kita percayai dalam kontek demokrasi bahwa 

                                                        
8 Didik Supriyanto, 2012, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia,  Jakarta, Konstitusi 
Press, hal. 211  
9 Jimly Asshiddiqie, Op.cit. hal.414 
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rakyatlah yang berkuasa dan suara rakyat sangat diagung-agungkan sejalan 

dengan prinsip suara rakyat suara tuhan (fox populi fox dei). 

Pemilihan umum Indonesia dewasa ini dalam hal mewujudkan 

kedaulat rakyat lebih sering kita sebut dengan sistem proporsional atau 

sistem keterwakilan berimbang dalam sistem ini terdapat dua metode yaitu 

sistem proporsional tertutup dan terbuka, sistem proporsional tertutup atau 

single Transferable Vote/ hare system dalam sistem ini keberangkatan 

calon wakil rakyat yang digunakan adalah nomor urut caleg dari partai 

politik yang telah dinyatakan lolos ambang batas atau telah lolos dalam 

suara penentuan kursi di anggota legislatif maka nomor urut dari teratas 

akan maju menjadi anggota legislatif sampai seterusnya apabila masih ada 

suara sisa yang masih bisa untuk memberangkatkan calon legislatif 

menjadi anggota legislatif, hal ini dipraktekkan di Indonesia pada moment 

pemilihan umum legislatif Tahun 2004, sedangkan metode kedua yaitu 

proporsional terbuka atau list system dimana dalam metode ini rakyat 

berhak memilih diantara daftar-daftar calon anggota legislatif secara bebas 

tidak terpaku pada nomor urut calon anggota legislatif karena dalam 

metode ini yang diberangkatkan menjadi anggota legislatif adalah suara 

terbanyak dari hasil yang diperoleh masing-masing calon anggota legislatif 

dalam sebuah partai politik atau partai politik yang suaranya telah lolos 

ambang batas atau mendapat jatah kursi, kelebihan dari sistem ini adalah 

wakil rakyat yang berangkat adalah betul-betul orang yang telah didukung 

penuh oleh rakyat dengan memperoleh suara terbanyak di daerah 
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pemilihannya tersebut, sehingga metode ini lebih demokratis, dan 

mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat cenderung bersifat lebih 

Nasional daripada kedaerahan.10 Dimana sistem kepartaian merupakan 

kunci intermediasi yang menghubungkan antara pembilahan sosial dan 

pemerintahan, Masyarakat dan Negara. Dimana memahami sistem dapat 

untuk menggambarkan dinamika makro sistem politik yang terjadi 

disebuah Negara.11 baik secara karakteristik tertentu partai politik, ukuran 

respektif, lokasi geografis, ataupun distribusi politik untuk mengetahui 

cara yang tepat bagaimana interkasi atau komunikasi politik terjadi, baik 

antara calon anggota legislatif dengan calon anggota legislatif lainnya 

ataupun calon anggota legislatif dengan partai politik dan bahkan partai 

politik dengan partai politik lainnya serta komponen politik (caleg atau 

parpol) dengan pemilih.  Yang akan menggunakan kekuatan relatif dan 

besaran partai, formasi pemerintahan, dan berdasarkan kekuatan relatif dan 

jarak ideologi partai.12 Sehingga akan tersaring partai politik  dan calon 

anggota legislatif yang layak dan tidak layak untuk menduduki kursi 

aggota legislatif atau perwakilan. Dimana pengakaran partai diakar rumput 

didalam masyarakat dan mayoritas pemberi suara mempunyai peran yang 

kuat ke dalam partai, sehingga jika sebuah partai sudah mengakar kuat di 

dalam masyarakat, pergeseran atau perpindahan dukungan dari pemilihan 

umum ke pemilihan umum terjadi secara terbatas hal ini dikarenakan 

mendapat dukungan stabil dari basis pendukungnya, dengan demikian 
                                                        
10 Ibid.  Hal. 426 
11 Sigit Pamungkas,Op.cit. Hal. 43 
12 Ibid. Hal. 68 
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stabilitas kompetisi antar partai akan terjadi yang nantinya akan berakibat 

partai politik tersebut tidak muncul dan tidak menghilang dalam proses 

elektoral dengan tiba-tiba. Sehingga situasi itu akan memoderasi kompetisi 

dan memberikan prediktabilitas hasil elektoral dan itu akan berkontribusi 

untuk memudahkan pemerintah.13 Yang merupakan ide untuk 

merampingkan atau meminimalkan keberadaan partai yang masih tidak 

mendapat legitimasi penuh rakyat dengan tidak lolosnya ambang batas 

atau parliamentary threshold karena penyederhanaan partai politik 

merupakan konsekwuensi logis dalam sistem presidensiil yang dianut 

demokrasi di Indonesia namun perampingan partai politik melalui ambang 

batas diharapkan tidak membunuh dan melenyapkan suara rakyat terhadap 

partai politik.14 Sedangkan penerapan kebijakan ambang batas secara 

nasional dari instrumen ambang batas perwakilan justru berpotensi 

menyangkal hak suara pemilih yang bebas untuk menentukan hak 

politiknya.15  

       Mekanisme penghitungan calon anggota legislatif menjadi anggota 

legislatif ditentukan dengan bilangan pembagi pemilih yang akan 

melahirkan parliamentary threshold menurut Undang-undang No 10 

Tahun 2008 bahwa  

                                                        
13 Ibid. Hal. 69 
14 M Rifqinizamy Karsayuda. 2012. “Pemilu 2014 Dan Konsolidasi demokrasi Lokal”.  
http://www.banjarmasin.tribunnews.com. Diakses Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2012 Pukul 
  14:17:45 WIB. 
15 Didik Supriyanti. 2012. “Ambang Batas Hilangkan Suara Pemilih”. http://www. 
nasional.sindonews.com. Diakses Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2012 Pukul 14:17:33 WIB. 
 



8 
 

“Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya 
disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari 
pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta 
Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% 
(dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di 
satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah 
pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai 
Politik Peserta Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi 
DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang 
diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah 
kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah 
perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya 
anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.16 Dan 
menurut Undang-undang no 8 tahun 2012 Bilangan Pembagi 
Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, 
adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara 
sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi 
ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu 
daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah 
pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai 
Politik Peserta Pemilu.  Bilangan Pembagi Pemilihan bagi 
Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah 
bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah 
dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk 
menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta 
Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD 
kabupaten/kota.”17  

 

 dalam proses pesta demokrasi secara langsung karena pada 

Sejatinya tujuan dari penetapan ambang batas parlemen (parliamentary 

Threshold) tidak lain untuk “mensinergikan” antara kekuatan parlemen 

dengan sistem pemerintahan yang presidensial dan untuk merampingkan 

kekuatan di parlemen bukan untuk menekan partai-partai kecil. 

                                                        
16 Lihat ketentuan umum Pasal 1 Poin 27 dan 28 Undang-undang No 10 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik 
17 Lihat  ketentuan umum Pasal 1 Poin 31 dan 32 Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah   
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Berdasarkan hal inilah, penulis tertarik untuk membahas lebih 

mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam penulisan tugas akhir 

hukum tentang “Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Di Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan ada beberapa 

permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas yaitu :  

1. Bagaimana pemberlakuan parliamentary threshold terhadap Partai 

Politik kecil yang calon anggota legislatifnya  memperoleh suara 

terbanyak dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat? 

2. Bagaimana pemberlakuan  parliamentary threshold  jika diterapkan 

dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah  yang diangkat oleh penulis, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pemberlakuan parliamentary threshold terhadap 

Partai Politik kecil yang calon anggota legislatifnya  memperoleh 

suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat  
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2. Untuk mengetahui pemberlakuan parliamentary threshold jika 

diterapkan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

 

D. Manfaat Penelitian 

Sementara manfaat dari penelitian ini, secara sederhana Penulis 

klasifikasikan sebagaimana di bawah ini: 

 

a. Bagi Penulis 

Penelitian hukum ini merupakan sarana pembelajaran serta 

pengembangan pikiran guna menambah wawasan dan pengetahuan 

serta bermanfaat untuk menguji kemampuan penulis dalam 

memanifestasikan materi yang pernah diterima selama kuliah S1 di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,  

 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada masyarakat dibidang hukum tata negara dan 

administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan sistem politik 

dan pemilihan umum di Indonesia. 
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c. Akademisi 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan serta menjadi sumber referensi maupun bahan kajian 

yang berkaitan dengan sistem politik dan pemilihan umum di 

Indonesia. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis 

terhadap pemahaman hukum nasional. Terutama dalam  sistem 

pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan Sebagai salah 

satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S-1) dalam 

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

   Untuk memudahkan dan memahami permasalahan-permasalahan 

yang dibahas, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif dengan membahas permasalahan yang ada dengan meninjau 

atau melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori-

teori dari refrensi yang mendukung. 
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2. Alasan penulis memilih judul penelitian  

 Yaitu berdasarkan pengamatan penulis tentang pemberlakuan 

parliamentary threshold dalam sistemPemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah di 

Indonesia sangat menarik untuk diangkat, karena penulis menganggap 

bahwa ada sitem atau cara yang tidak mencerminkan semangat 

demokrasi yang bekedaulatan rakyat, sehingga menurut hemat penulis 

ini sangat menarik untuk diteliti.   

3. Jenis  Bahan Hukum 

 Dalam penulisan hukum ini jenis-jenis data atau bahan-bahan 

hukum yang digunakan penulis adalah antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan primer terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, 

Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan sekunder terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait, buku-buku, surat kabar, majalah, karya 

ilmiah, hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum yang dipakai penulis sebagai bahan 

tersier adalah bahan hukum yang bisa digunakan untuk 
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memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data primer dan 

sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan politik serta 

ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum    

  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini ada dua cara yaitu teknik dokumentasi dan kepustakaan. 

Dokumentasi itu sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data 

tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau 

keterangan baik dari internet, media cetak dan sumber-sumber lain yang 

relevan, sedangkan sumber pustaka yang dilakukan oleh peneliti 

melalui penelusuran bahan hukum atau pencarian kebeberapa 

perpustakaan di perguruan tinggi jawa timur, mengikuti seminar dan 

forum-forum diskusi yang berhubungan dengan sistem pemilu dan 

partai politik. 

5. Teknik Analisa Data  

  Dari data yang terkumpul nantinya akan dianalisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif melalui kerangka berfikir sistematis, selanjutnya 

hasil analisis tersebut penulis tuang dalam suatu rumusan kesimpulan 

dengan menyusun dasar-dasar argumentasi sedemikan rupa sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pemberlakuan 

parliamentary threshold dalam sistem Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  di 

Indonesia dalam pesta Demokrasi Rakyat Indonesia yang akan datang.  
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G. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan 

secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan 

terarah,adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, metode penulisan yang digunakan serta sistematika penulisan 

yang akan digunakan tugas akhir ini, 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori tentang pemilihan umum,  partai politik,  parliamentary threshold, 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di Indonesia. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam peneltian ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal 

yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang 

dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi 
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kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan 

yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 


