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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sistem 

ketatanegaraannya telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal 

tersebut dibuktikan dengan berlakunya beberapa konstitusi yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, tetapi 

berlaku kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian 

mengalami perubahan hingga empat tahap. Sebagai negara hukum yang sedang 

berkembang, Indonesia disebut juga sebagai negara demokratis, hal ini sesuai 

dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang 

menentukan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”1. 

Kedaulatan rakyat dalam hal ini adalah bukan rakyat yang hanya terdiri 

dari individu-individu dalam suatu negara, tetapi keseluruhan atas kesatuan yang 

dibentuk oleh individu itu sendiri melalui perjanjian masyarakat. Sehingga seorang 

individu tidak dapat mengklaim dirinya sebagai rakyat apabila tanpa ada kaitannya 

dengan keseluruhan individu itu sendiri. Oleh karena itu dalam perwujudan 

kedaulatan rakyat itu menyerahkan kedaulatan kepada beberapa orang (dalam hal 

                                                   
1 Lihat Pasal 1 Ayat 2 UUD RI 1945. 
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ini wakil-wakil rakyat yang dipilih), penyerahan kedaulatan inilah biasa disebut 

dengan proses demokrasi. Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi 

dalam suatu negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut: 

1. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan 
pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

2. Terbentuknya dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem 
politik dan pemerintahan2. 
 
Salah satu dari perwujudan demokrasi adalah dengan diselenggarakannya 

Pemilihan Umum  yang dalam waktu-waktu tertentu dilaksanakan sesuai dengan 

undang-undang, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 Pasal 22E Ayat (1) yaitu; “Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung ,umum ,bebas ,rahasia ,jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”3. 

Juga termasuk  dalam Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke 

empat telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”4. Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga 

mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh 

                                                   
2 Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT Bumi Aksara, Jakarta. 2006,  
hal. 71. 
3 Lihat Pasal 22E Ayat 1 UUD RI 1945. 
4 Lihat pasal 18 Ayat 4  UUD RI 1945. 
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DPRD seperti yang pada umumnya pernah diperaktekkan di daerah-daerah 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . 

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional, 

yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan 

setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri 

telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-

undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat 

dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat 

terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. 

Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat 

dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. 

Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak 

politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan 

elite politik, seperti  ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.   

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk yang berwawasan 

kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak 

masyarakat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen 

kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta 

Pemilu memilih Kepala Daerah yang biasanya adalah orang-orang yang didukung 

oleh partai politik, namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang 

mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah secara independen. 
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Dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 56 

ayat 2 telah di jelaskan bahwa Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan 

dalam Undang-Undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemihan kelapa daerah 

melui calaon independen bisa dilakukan kalau kita melihat isi undang-undang 

tersebut. Tetapi dengan adanya penconan kepala daerah independen tersebut 

apakah pemerintah telah yakin dengan kepusannya tersebut  Dengan banyaknya 

pro dan kontra tentang pencalonan independen pemilihan kepala daerah ini 

menunjukkan bahwa segala sesuatu apabila telah diatur oleh peraturan maka 

aturan tersebut harus dilaksanakan sesuai degan identitas negara bahwa negara kita 

merupakan negara hukum  

Untuk menyoroti makna negara hukum secara filosofis, Frans Magnis 

Suseno berpendapat bahwa negara hukum berarti kekuasan negara terikat pada 

hukum .Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa agar negara merupakan negara 

hukum dapat dirinci melipiti  

1. Fungsi-fungsi kenegaraan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan 
ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar 

2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang merupakan 
unsur yang paling penting. 

3. Badan –badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing 
selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku 
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4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke 
pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara  

5. Badan kehakiman bebas tidak memihak5. 
 

Pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu 

adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi 

bagaimanapun, Pemilu memiliki arti sangat penting dalam proses dinamika 

negara. Selain Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 

Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden dengan Wakil Presiden dalam 

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menentukan bahwa, ”Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, dan dalam Pasal 56 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menentukan bahwa ”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 

 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi 

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pilkada tampaknya tidak tegas mengatur 

tentang pembatasan pemberian sumbangan untuk parpol pengusung calon dan 

                                                   
5 Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media  Yogyakarta, 2009 
hal. 42- 43. 
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pasangan calon sehingga tidak transparannya sumbangan dana dari pihak lain 

kepada parpol pengusung calon dan pasangan calon Begitu juga dengan sanksi 

yang tidak tegas menyebutkan kepada para pelanggarnya. 

“ Berpijak pada sistem negara hukum, bahwasanya semua peraturan ataupun 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam negara hukum harus bersumberkan 

pada peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada intinya, 

Hubungan antara tingkatan tatanan hukum yang lebih tinggi dan yang lebih 

rendah”6. 

Pemilukada saat ini bermetamorfosa sesuai dengan UU yang terbaru 

mengapa demikian karena UU yang sebelumnya dianggap kurang berpihak kepada 

masyarakat maka dari itu adapun dinamika UU pemilukada dari awal sampai 

terahir sebagai berikut: 

Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan didaerah adapun yang dalam konsideran Undang–undang tersebut 

berbunyi bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang 

tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta 

kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi 

                                                   
6 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusa 
Media,2010, hal. 385. 
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Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan 

dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. 

Maka sangat jelas sekali bahwa dalam uu tersebut pemerinyah hanya terfokus 

pada otonomi dan dalam pengangkatan dan pemilihan kepala daerah jga di 

sebutkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 yaitu 

Ayat 1 Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 

(lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan 

Menteri Dalam Negeri. Ayat 2 Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya dua (2) orang 

untuk diangkat salah seorang diantaranya7. Hal tersebut sangatlah jelas bahwa 

pemilihan kepala daerah di pilih oleh DPR. 

Kedua UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam Undang-

undang tersebut pemerintah mengedepankan bahwa dalam menghadapi 

perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan 

persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan 

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah 

secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

                                                   
7 Lihat Pasal 15 UU No 5 Tahun 1974. 
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pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, 

pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman. Dalam UU No 22 

Tahun 1999 lebih menspesifikkan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya pusat 

dan daerah selain itu untuk pemlihan kepala daerahnya masih tetap seperti UU 

sebelumnya sesuai dengan pasal 40 ayat 1,2,3 isinya :  

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan 
secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

2. Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu 
pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari 
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).  

3. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang 
memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud 
pada ayat ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden8.  

 
Bunyi pasal 40 ayat 1 tersebut yang dimaksud dilaksanakan secara langsung, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan dari langsung dari rakyat melainkan dari 

perwakilan rakyat sebagai mana yang ada dalam UUD 1945 seharusnya dipilih 

langsung oleh rakyat. 

 
Ketiga UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang inti dari 

undang tersebut dalam konsiderannya yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan 

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga 

                                                   
8 Lihat Pasal 40 UU No 22 Tahun 1999. 
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perlu diganti maka digantilah dengan undang UU No 32 Tahun 2004 yang 

dianggap sudah sesuai dengan keadaan ketatanegaraan yang pada pemilukada 

benar dilaksankan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan dari 

langsung dari rakyat melainkan dari perwakilan rakyat sebagai mana yang ada 

dalam UUD 1945 seharusnya dipilih langsung oleh rakyat.  

Dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 yang isinya : 

1. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan 
calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila 
memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas 
persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari 
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di 
daerah yang bersangkutan. 

2. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal 
calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan9.  
 
Pasal tersebut sudah nampak bahwa pemilihan kepada daerah benar-benar 

dipilih langsung  secara demokratis oleh masyarakat. 

Keempat UU No 12 tahun2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bahwa dalam konsideran undang-

undang tersebut menambahkan beberapa item yang kurang pada undang-undang 

sebelumnya diantaranya. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah 

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

                                                   
9 Lihat Pasal 59 UU No 32 Tshun 2004 
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PemerintahanDaerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang calon perseorangan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian 

kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang 

meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Tidak hanya 

hal demikian yang ditambahkan secara spesifik dalam menetapkan pemilu kepala 

daerah dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan secara spesifik melalui 

pasal 59 Ayat 1 dan 2 “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik. b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”10. 

Dalam UU tersebut dimunculkan pasangan calon independen yang masih menuai 

pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Mengapa calon independen terus dilaksanakan dikarenakan calon 

independen memiliki kelebihan Adapun kelebihan dari calon perseorangan yaitu 

Pertama, kehadiran calon independen akan membuka peluang partisipasi yang 

lebih luas untuk masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukkan 

kepemimpinan politik di tingkat lokal sesuai dengan keinginanya, dalam hal ini 

apabila dibandingkan dengan sistim rekrutmen calon gubernur/wakil gubernur, 

                                                   
10 Lihat 59 UU No 12 Tahun 2008.  
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bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota ditangan segelitir orang yang 

berkecimpung di partai politik. 

Kedua, jika dipandang dari segi kompetisi politik, calon independen 

memungkinkan munculnya  lebih berpeluang preferensi kandidat-kandidat yang 

bersaing dalam merebut hati masyarakat serta memungkinkan masing-masing 

kandidat berkompetisi saat kompanye politik dalam ruang yang lebih terbuka 

dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi di tingkat partai politik selama ini. 

Ketiga, Kehadiran calon independen akan memberi peluang bagi setiap 

masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa 

harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik11. Keempat, hadirnya 

calon independen akan banyak terjadi perubah di gerakan sosiali, karena calon 

independen akan memperbesar harapan untuk mendapatkan calon (figure) 

pemimpin yang aspiratif dan kompeten, dengan adanya figur yang aspiratif dan 

kompeten terjadi perubahan gerakan sosial menjadi gerakan politik. Perubahan 

seperti ini merupakan pembelajaran politik terhadap masyarakat serta bentuk 

pendalaman etika-etika demokrasi dikalangan masyarakat yang selama ini diatas 

namakan saja. 

Kelima, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil 

wali kota yang terpilih melalui calon independen akan lebih berorientasi terhadap 

                                                   
11 httpwww.sekolahdemokrasi.sepakat.or.idprofil82-sisi-lain-independen Diunduh pada tanggal 
6/10/2011 
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masyarakat apabila dibandingkan dengan calon yang dibesarkan oleh partai 

politik12. 

Dari berapa Undang-Undang pemerintah daerah dapat kita nilai bahwa 

tahap ke dua yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999  tetap saja berpihak 

pada penguasa padahal Undang-Undang tersebut lahir sejak bergulirnya era orde 

baru tetapi menurut pandangan pada waktu itulah pemilikada sudah dinggap 

demokratis. Undang–undang yang sekarang  apakah lebih demokratis dibanding 

dengan undang–undang yang sebelumnya.  

Apabila Undang-Undang pemilu kada colon kepala daerah daerahnya bisa 

dari perseorangan tentunya presiden bisa dari perseorangan seperti Amerika 

Serikat, majunya calon perseorangan tetap merupakan hal yang kurang lazim, dan 

bahkan merupakan fenomena langka. Salah satu calon perseorangan untuk 

pemilihan Presiden di Amerika Serikat, adalah usahawan sukses asal Texas, Henry 

Ross Perot, yang maju menjadi calon perseorangan pada Pemilihan Presiden tahun 

1992,  namun dia tidak berhasil mencapai perolehan suara yang signifikan. Hal itu 

memberikan indikasi bahwa pada tatanan sistem demokrasi yang maju sekalipun, 

partai politik tetap merupakan satu-satunya inkubator pembelajaran politik yang 

ideal untuk mencetak kader-kader bangsa dengan kualitas sebagai negarawan yang 

handal. 

                                                   
12 Ibid. 
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Bahkan jika di nilai secara umum, hampir semua pemimpin besar dunia 

yang sukses dan berpengaruh, misalnya para Presiden Amerika Serikat (Woodrow 

Wilson, Fraklin Delano Roosevelt, Henry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, 

John F. Kennedy, Ronald Reagan, Bill Clinton dan George Bush Sr), para PM 

Inggris yang terkenal (Winston Churcill, Clement Atlee, Margaret Thatcher, Tony 

Blair), para kanselir Jerman yang berhasil (Willy Brandt, Konrad Adenauer, 

Helmut Schmidt dan Helmut Kohl) serta pimpinan dunia lainnya yang sukses dan 

berhasil, semua memulai karier pembelajaran politiknya melalui partai politik.13  

Merekalah yang justru telah membesarkan partai dan selanjutnya membina 

dan menjadikan partainya sebagai locus of excellence atau tempat pembibitan 

unggul bagi para pemimpin bangsanya yang berkarakter. Meskipun ada pula 

sejumlah calon perseorangan yang sukses menjadi pemimpin besar dunia, namun 

secara statistik, porsi mereka jauh lebih sedikit, dibandingkan dengan para 

pemimpin besar yang lahir melalui proses pembelajaran politik melalui jalur 

kepartaian. 

Dari berbagai penilaian mengenai pemilihan kepa daerah melaui parpol 

,melalui calon perseorang dan bangaibama calon presiden perseorang di Amerika 

yang tidak berhasil apakah undang-undang pemerintah daerah yang sekarang ini 

berhasil membuat pemilihan kepada yang demokratis. Semua pihak-pihak yang 

                                                   
13 http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=222&id=2803&option=com_content&task=view  
Diunduh  tanggal 7/10/2011 
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ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh 

peraturan perundangan yang berlaku secar konsisten. Pada dasarnya Pilkada 

langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional, legitimate, dan 

demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap 

menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum. berdasarkan hal – hal tersebut yang 

telah di jabarkan diatas , maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Normatif 

Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  1945 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah khususnya  Pasal 56 telah sesuai dengan kaidah UUD Negara RI 

1945? 

2. Apakah pemilihan kepala daerah melalui calon independen menurut pasal 

56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah dapat membuat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

menjadi lebih demokratis ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kesesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah  khususnya pasal 56 telah sesuai dengan 

kaidah UUD Negara RI 1945. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pemilihan kepala daerah melalui calon 

independen menurut pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
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2004 Tentang Pemerintah Daerah dapat membuat pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah menjadi lebih demokratis. 

 D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa Manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian 

ini adalah sebagai  berikut ini : 

1. Manfaat Secara Teoritis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah 

khasanah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan 

datang sebagai acuan terutama bagi program ilmu hukum dalam bidang 

Hukum Tata Negara, terutama mengkaji tentang Konstitusi UUD Negara 

RI 1945 dan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

2. Manfaat Secara Praktis. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memberi masukan 

kepada seluru kalangan yang menelaah UU khususnya Undang-Undang 

Nomer 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.bahwa dalam pemilhan 

kepala daerah khususnya menurut Undang-Undang Nomor  12 tahun 2008 

pasal 56 ayat 2 yang berbunyi pasangan calon sebagai dimaksud pada ayat 
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1 diusulkan oleh partai politik atau perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam 

undang-undang ini. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di dasarkan pada 

peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan hukum lainnya yang 

berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan bahan pendukung.   

2. Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer : yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum 

hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim14.  Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara republik 

Indonesia 1945, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 

22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan  UU No. 12 Tahun 2008 

tentang perubahan Ke Dua atas UU No.32 Tahun 2004. 

b) Bahan Hukum Sekunder : Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-

                                                   
14 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana. Jakarta. 2007, hal 141. 
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komentar atas putusan pengadilan15. Yang digunakan dalam penulisan ini 

meliputi buku-buku teks (literatur), media cetak maupun elektronik 

(internet). 

c) Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan hukum yang di peroleh peneliti dari 

kepustakaan berupa artikel yang terkait dengan permasalahan yang ada di 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

3. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum 

a) Studi kepustakaan : Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi 

pustaka yang sudah dipilih sesuai  dengan permasalahan guna memperoleh 

data, yaitu baik keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli 

dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah, surat kabar 

maupun sumber dari internet tentang segala permasalahan yang sesuai 

dengan pembahasan di dalam judul tugas akhir ini, untuk disusun dan 

dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. 

b) Studi Dokumentasi : Yaitu mengumpulkan data-data yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini terutama mempelajari literature- 

literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti berupa UUD Negara RI 1945 dan Undang-undang No 

12 tahun 2008. 

                                                   
15 Ibid, hal. 141. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


19 
 

 

 

c) Studi website : Yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini terutama mempelajari literatur – literatur untuk 

memperoleh data dari beberapa website atau situs yang ada di internet 

yang kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat yang utuh tentang 

permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini. 

4. Analisa Bahan Hukum. 

Data penulisan ini dianalisis dengan menggunakan cara Diskriptif 

kualitatif analisis yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik 

tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-

kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.  

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai 

pemilihan kepala daerah melalui calon independen dan  menurut Undang-

Undang Dasar 1945 dan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi 

hukum yaitu : 

a. Teori penafsiran Letterlijk atau harfiah yaitu teori penafsiran yang 

menekankan pada arti atau makna kata- kata yang tertulis. 

b. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa yaitu teori penafsiran 

yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum 
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dinyatakan atau bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari 

atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku16. 

Setelah peneliti memperoleh data kemudian disusun secara sistematis 

lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisa secara Isi ( content 

analysis ) serta analisa kesesuaian ( sincronation analysis ) sehingga di 

dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus – rumus ataupun  angka - 

angka, dan data statistik yang nantinya dari analisa tersebut dapat sesuai 

dengan apa yang telah terjadi, sehingga nantinya dapat menjawab 

permasalahan di dalam penelitian ini. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini di terbagi menjadi 4 (Empat) bab dan masing 

– masing terdiri dari Sub – sub Bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu 

pembahasan yang sitematis sehingga dapat dengan mudah untuk di pahami, 

adapun sistematika dari penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang 

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum. 

                                                   
16 Jimly Asshiddiqie, 2009, Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, hal, 220 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang Tinjauan Umum  tentang Cara memilih penguasa, 

Konsep dasara demokrasi, pengertian konstitusi dan pemilu yang demokratis, 

asas pemilu, dan regulasi pemilihan kepala daerah. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terbentuknya Undang-Undang  No 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah, Kesesuaian Undang-Undang  No 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 56  Dengan 

Kaidah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan 

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang  No 12 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 

2004 Ditinjau Dari Aspek Demokrasi. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan bagian akhir terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban 

ringkas atas permasalahan yang dikemukakan dan saran yang diperlukan agar 

kasus yang sama tidak akan terjadi lagi serta saran-saran guna memberikan 
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suatu alternatif jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. dari penelitian ini 

yaitu penutup yang di dalamnya meliputi dari kesimpulan dan rekomendasi 

tentang kesimpulan yang telah di paparkan di dalam penulisan skripsi ini dan 

untuk selanjutnya menjadi dasar untuk mendapatkan gelar sarjana hukum 

(SH) dari Universitas Muhammadiyah Malang. 
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