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Abstrak: Amandemen konstitusi telah merubah 

mekanisme pemilihan presiden, dari pemilihan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan 

langsung oleh rakyat.  Sebelum amandemen calon 

presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh 

masing-masing fraksi, yaitu fraksi-fraksi yang ada 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan   

fraksi utusan daerah dan fraksi utusan golongan. 

Berdasarkan amandemen konstitusi, pencalonan 

pasangan presiden dan wakil presiden, hanya 

melibatkan kekuatan politik dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat dan sama sekali tidak melibatkan 

kekuatan politik anggota MPR diluar anggota DPR. 

Paper ini hendak mengkaji masalah pertama,  

kedudukan anggota MPR dalam menentukan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden;  kedua, 

kedudukan partai politik atau gabungan partai politik 

sebagai pihak yang mempunyai kewenangan 

mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan 

perbandingan hukum (baik berupa konstitusi dan 

atau undang-undang), dan karenanya merupakan 

kajian kepustakaan dengan menggunakan data 

sekunder dan bahan hukum primer dan sekunder. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun  anggota 

DPD dan anggota DPR dipilih melalui pemilihan 

umum yang sama, namun tidak mempunyai 

kedudukan dan kewenangan  yang sama. Dalam 

konstitusi juga dinyatakan bahwa peserta pemilihan 

umum ada dua jenis yaitu partai politik untuk 

pengisian keanggotaan DPR sedangkan peserta 

pemilihan kedua adalah perseorangan yang mengisi 

keanggotaan  DPD.  Namun ketika proses 

pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, 

hanya peserta pemilihan umum yang bernama partai 

politik saja yang diberikan kedudukan dan 

kewenangan untuk itu.  Dengan demimian konstitusi 

telah merumuskan ketidak setaraan dua kali. 

Diperlukan penyempurnaan kembali konstitusi 

untuk kelima kalinya dengan memberikan 

kesetaraan pada wakil-wakil rakyat baik di DPR 

maupun di DPD.  

 

Kata kunci: amandemen konstitusi, anggota DPR, 

anggota DPD, partai politik, pencalonan presiden, 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019, 

diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Joko Widodo dan 

Makruf Amin (selanjutnya disingkat JWMA) serta 

pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin 

Uno (selanjutnya disingkat PSSU). Pasangan JWMA 

didukung oleh partai-partai yang mempunyai wakil di 

DPR yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura 

sedangkan pasangan PSSU didukung oleh partai 

Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Adanya hanya 2 

(dua)  pasangan calon presiden/wakil presiden 

(selanjutnya disingkat menjadi capres/cawapres) ini 

tidak lepas dari pengaturan yang dirumuskan oleh 

undang-undang pemilihan presiden yang mensyaratkan 

bahwa pasangan capres/cawapres haruslah 

memperoleh dukungan partai politik atau gabungan 

partai politik  yang mempunyai keanggotaan di 

parlemen sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh 

persen). 1  Ketentuan tentang ambang batas minimal 

pencalonan capres/cawapres ini pernah dimohonkan 

ke Mahkamah Konstitusi dimana pemohon beralasan 

bahwa dengan adanya pelaksanaan secara serantak 

pemilihan umum bagi anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan 

Presiden/Wakil Presiden, maka tidak ada tempat bagi 

pengaturan tentang ambang batas pencalonan 

presiden/wakil presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat lain, yang menyatakan bahwa itu 

merupakan open legal policy. Hal ini berarti capaian 

pemilihan umum Tahun 2014 yang telah dipergunakan 

untuk pemilihan presiden/wakil presiden Tahun 2014, 

tidak bertentangan dengan konstitusi, bilamana 

dipergunakan sekali lagi untuk pemilihan presiden/wakil 

presiden Tahun 2019. 

 Amandemen konstitusi memang secara jelas 

menyatakan bahwa calon presiden/wakil presiden 

haruslah diajukan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik. Artinya, amandemen konstitusi ini hanya 

mempertimbangkan satu peserta pemilihan umum saja.  

Pasangan Calon presiden dan wakil presiden diusulkan 

                                                             
1 Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Ketentuan ini  disebut sebagai presidential threshold, ambang batas 

minimal untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan capres/cawapres. 
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oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum. 2. 

 Di dalam konstitusi itu juga, dinyatakan bahwa peserta 

pemilihan umum itu ada dua kategori yaitu pertama: 

partai politik, untuk mengisi keanggotaan lembaga 

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 

kedua: perseorangan, untuk mengisi keanggotaan DPD. 

Keanggotaan DPR dan keanggotaan DPD sama 

kedudukannya bilamana mereka telah berganti menjadi 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 3 

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah partai politik.  Peserta pemilihan umum 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.4 

Amandemen konstitusi memberikan kewenangan lebih 

lanjut kepada peserta pemilihan umum yang bernama 

partai politik untuk kembali berperan dalam 

pencalonan capres/cawapres sedangkan kepada peserta 

pemilihan umum perseorangan sama sekali tidak 

diikutsertakan.    

Dalam perkembangannya berdasarkan undang-undang 

yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dibuka 

kemungkinan peserta pemilihan umum kepala daerah, 

berasal dari perseorangan. Hal ini mengandung makna 

bahwa perseoranganpun diakui sebagai peserta 

pemilihan umum baik untuk posisi pengisian pada 

jabatan-jabatan legislatif maupun eksekutif. 

Tabel 1 

Peserta Pemilihan Umum berdasarkan UUD NRI 

Tahun 1945 dan UU No.23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

 

No. Peserta 

Pemilihan 

Umum 

Untuk 

Pengisisian  

Keterangan 

1. Partai Politik Anggota DPR RI Sekaligus 

Anggota 

MPR RI 

Anggota DPRD 

Provinsi 

 

                                                             
2 Pasal 6A ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 

3 Lihat Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 

1945. Buku III Jilid 2. Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan. 2008. 

Hlm. 783.  Lihat juga Buku III Jilid 1. Lembaga Permusyawaratan dan  

Perwakilan.   

4 Pasal 22 E ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 

Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota 

Presiden/Wakil 

Presiden 

Calon Gubernur 

dan  Calon 

Wakil Gubernur 

Calon Bupati dan  

Calon Wakil 

Bupati 

Calon Walikota 

dan Calon 

Walikota 

2. Perseorangan Anggota DPD Sekaligus 

Anggota 

MPR RI 

Calon Gubernur 

dan Calon Wakil 

Gubernur 

 

Calon Bupati dan 

Calon Wakil 

Bupati 

Calon Walikota 

dan Calon Wakil  

Walikota 

 

Tabel 2 Pengisian Lembaga Perwakilan Oleh Peserta 

Pemilihan Umum pada Tahun 2014 
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N

o. 

Peserta 

Pemilu 

Pengisian 

Keanggotaan 

Lembaga Perwakilan 

Juml

ah 

Provi

nsi 

Jumla

h 

Angg

ota 

1. Partai 

Politik 

Dewan 

Perwa

kilan 

Rakyat 

Majelis  

Permusyaw

aratan  

Rakyat 

(MPR)  

33 

provi

nsi 

560 

angg

ota 

2. Perseora

ngan 

Dewan 

Perwa

kilan 

Daera

h  

33 

provi

nsi 

132 

angg

ota 

 (33x 

4 

oran

g) 

Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, 

maka rumusan  masalah dari paper ini adalah: 

1. Bagaimana kedudukan wakil-wakil rakyat 

sebagai anggota MPR dalam proses 

pancalonan calon presiden dan wakil 

presiden? 

2. Bagaimana seharusnya konstitusi merumuskan 

peran wakil-wakil rakyat anggota MPR dalam 

proses pencalonan  presiden dan wakil 

presiden? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian: 

Tulisan dan manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk, 

pertama:  mengetahui kedudukan dan kewenangan 

wakil-wakil rakyat, yang ada di lembaga MPR menurut 

konstitusi, baik sebelum maupun selepas amandemen 

konstitusi, dalam proses pencalonan pasangan presiden 

dan wakil presiden. Kedua, mengetahui kelemahan 

yang ada dalam  amandemen konstitusi, berkenaan 

ketidak setaraan kedudukan antara wakil rakyat, yaitu 

wakil rakyat yang ada di DPD dengan wakil rakyat di 

DPR, dimana keduanya merupakan anggota lembaga 

MPR.  

   

Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik yang dipergunakan adalah teori yang 

berkenaan prinsip-prinsip konstitusi atau prinsip 

konstitutionalisme. 

Semua konstitusi selalu menempatkan kekuasaan 

sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri 

pada intinya memang perlu diatur daan dibatasi 

sebagaimana mestinya. Jimly Asshiddiqie yang mengutip 

pendapat Ivo D. Duchacek....identify the souces, 

purposes, uses and restraints of public power 

(mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan 

pembatasan kekuasaan umum).5   

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan 

bersifat fundamental dan karenanya merupakan 

sumber legitimasi bagi bentuk-bentuk hukum lainnya. 

Semua peraturan perundang-undangan yang derajatnya 

dibawah UUD tidak boleh bertentangan dengan hukum 

yang lebih tinggi.  

Untuk memastikan kekuasaan yang ada dan yang 

berada di bawahnya, maka diperlukan pengaturan 

sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam 

proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan 

sebagaimana mestinya.  Gagasan untuk mengatur dan 

membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena 

adanya kebutuhan untuk menjawab perkembangan 

peran kekuasaan umum dalam kehidupan manusia.  

Kesepakatan untuk tegaknya prinsip konstitusionalisme 

di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar 

pada tiga elemen yaitu (1) kesepakatan tentang tujuan 

atau cita-cita bersama, (2) kesepakatan tentang the 

rule of law sebagai i landasan pemerintahan dan 

peneyelenggaraan negara, (3) kesepakatan tentang 

bentuk institusi dan proses prosedur ketatanegaraan.  

Mengenai kesepakatan ketiga, maka pembicaraan akan 

mengatur hal-hal sebegai berikut: bangunan organ 

negara, dan prosedur-prosedur yang mengatur 

kekuasaannya, hubungan antara organ-organ negara itu  

satu dengan yang lain, hubungan antar organ-organ 

negara itu dengan warga negara.  

Pada pokoknya prinsip konstitusionalisme modern 

sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan 

kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip  

limited government.6       

Konstitusi Indonesia selepas amandemen konstitusi, 

secara substansi telah mewujudkan pikiran-pikiran 

konstitutionalisme seperti yang dinyatakaan dalam tiga 

kesepakatan itu. Khusus yang berkenaan dengan organ-

organ negara, dan lebih khusus lagi yang berkenaan 

dengan wakil-wakil rakyat, Pengaturan dan pemberian 

kekuasaan kepada ketiga lembaga perwakilan rakyat ini, 

telah dirumuskan. Setelah enam belas tahun, sejak 

Tahun 2002, banyak perkembangan yang terjadi 

berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Salah 

                                                             
5 JimlyAsshiddiqie.. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: 

Konpres.2005.  Hlm. 21.  Jimly mengutip dari Ivo D. Duchacek, 

Constitution/Constitutionalism, dalam Bogdanor, Vernon (ed), 

Blackwell’s Encyclopedia of Political Science, Blackwell, Oxford, 1987, 

hlm. 142.  

6 Jimly Asshiddiqie, op.cit. hlm. 28.  
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satunya adalah adanya ketika  negara ini dijalankan 

tanpa adanya haluan negara yang pada masa lampau 

merupakan pedoman dalam menjalankan negara. Setiap 

presiden mempunyai haluan negara yang  berbeda-beda 

yang diwujudkan dalam RPJP atau RPJM. Hal ini dinilai 

oleh sejumlah kalangan, perlunya negeri ini tetap 

mempunyai haluan negara, sebagai kesepakatan antara 

seluruh wakil rakyat di MPR, sebab bagaimanapun MPR 

merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.  

Gagasan untuk dilakukan amandemen kelima, tetap 

terus didengungkan oleh banyak kalangan. Berkenaan 

dengan itu, ketidaksetaraan antara lembaga wakil-wakil 

rakyat: antara DPR dengan DPD menyita perhatian 

sejumlah kalangan. Salah satu yang perlu mendapat 

perhatian adalah ketidaksetaraan kewenangan anggota 

DPD sebagai wakil rakyat dalam proses pencalonan 

pasangan presiden dan wakil presiden. Kalaulah 

anggota DPR, diperhitungkan dalam rangka suatu partai 

politik atau gabungan partai politik  dapat mencalonkan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak 

demikian halnya dengan wakil-wakil rakyat yang ada di 

lembaga DPD.   

       

I. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

normatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 

preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan/memberikan rekomendasi mengenai apa 

yang harus dilaksanakan guna mengatasi masalah. 7 

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi 

pendekatan hukum dan undang-undang dan 

pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data 

sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan berupa bahan 

pustaka melalui dokumen resmi (putusan atau risalah 

persidangan), buku-buku literatur, peraturan 

perundang-undangan serta pengumpulan data. Analisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang ada 

selanjutnya dikaji dan diinterpretasikan oleh peneliti 

untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.   

 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perubahan Konstitusi tentang Kewenangan MPR RI. 

 

                                                             
7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke 3, 

Jakarta-UI Press. 1986. Hlm. 10 

Kedudukan dan kewenangan MPRRI tentu saja sudah 

jauh berbeda antara konstitusi lama dengan konstitusi 

baru hasil amandemen. MPRRI lama berkedudukan 

sebagai lembaga tertinggi negara sedangkan MPRRI 

baru disebut sebagai lembaga tinggi negara yang setara 

dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, 

Presiden, MA, MK, BPK. Kewenangannya pun demikian 

juga. MPRRI lama berkedudukan sebagai pemegang 

kedaulatan rakyat sepenuhnya,  berwenang untuk 

merubah dan menetapkan UUD, memilih dan melantik 

dan memberhentikan presiden/wakil presiden, 

menetapkan GBHN. Mengenai komposisi keanggotaan, 

dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR 

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah  

dan dari golongan-golongan. Cara pengisian 

keanggotaan MPR, tidak ada ketentuan tentang 

keharusan melalui pemilihan umum. Dalam 

perjalanannya, untuk pengisian keanggotaan DPR, 400 

anggota diisi  melalui  melalui pemilihan umum dan 100 

anggota diisi melalui pengangkatan (untuk golongan 

ABRI). Sedangkan untuk utusan daerah, diisi melalui 

pemilihan oleh  DPRD Provinsi, sedangkan utusan 

golongan diisi melalui pengangkatan yaitu  untuk 

golongan karya  ABRI dan untuk golongan politik yang 

berdasarkan perimbangan hasil pemilihan umum. 

Mengenai produk hukum dari MPR, disamping 

Perubahan Undang-Undang Dasar, juga dikenal adanya 

Ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini memuat hal-hal 

yang sipatnya pengaturan seperti pengaturan tentang 

siapa yang melaksanakan tugas-tugas kepresidenan 

dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan 

tetap secara bersamaan. 

Sedangkan MPR berdasarkan amandemen konstitusi  

berwenang untuk merubah dan menetapkan UUD, 

melantik presiden dan wakil presiden, dalam hal 

tertentu dapat melakukan pemilihan presiden dan 

wakil presiden, dengan prosedur khusus berwenang 

untuk memberhentikan presiden wakil presiden, tidak 

lagi berwenang menetapkan GBHN. Kedudukan   MPR  

sebagai pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya telah 

berubah dengan frasa yang baru yaitu kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UndangUndang Dasar.  Hal ini juga mengandung arti 

bahwa MPR tetap memegang kedaulatan rakyat 

bersama-sama dengan lembaga negara lainnya, 

berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD. 

Mengenai produk hukum yang menjadi kewenangan 

MPR, lembaga ini tidak lagi mempunyai kewenangan 

untuk membuat peraturan baru/ketetapan baru. 

Dalam bentuk tabel, kewenangan MPR lama dan baru 

dapat dibaca sebagai berikut:  
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Tabel 3 

Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen  Konstitusi 

 

No. Kewenangan MPR Sebelum 

Amandemen 

MPR Sesudah 

Amandemen 

1. Kedudukan 

sebagai Lembaga 

Negara 

Lembaga 

Tertinggi 

Negara 

Lembaga Tinggi 

Negara, setara dengan 

LN lainnya. 

2. Kewenangan 

Merubah dan 

Menetapkan 

UUD 

Berwenang Berwenang 

3. Menetapkan 

GBHN 

Berwenang Tidak 

berwenang/dihilangkan 

4. Memilih dan 

Melantik 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

di awal masa 

jabatan 

Berwenang Tidak lagi berwenang 

memilih.  Presiden 

dipilih oleh rakyat 

langsung 

MPR hanya berwenang 

melantik, 

5. Memilih 

Presiden/ Wakil 

Presiden  bila 

Presiden/Wakil 

Presiden  

berhalangan 

tetap. 

Berwenang Tetap berwenang 

6. Kewenangan 

Pengajuan Calon 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

Yang 

berwenang 

adalah  

Fraksi-fraksi 

MPR 

Yang berwenang 

adalah Partai Politik 

yang mempunyai 

keanggotaan di DPR RI 

sekurang-kurangnya 20 

% dari jumlah anggota 

DPRRI.  

4. Memberhentikan 

Presiden/Wakil 

Presiden bila 

melanggar 

GBHN/UUD 

1945 

Berwenang Berwenang, hanya bila 

Presiden/Wakil 

Presiden melanggar 

hukum yang diputus  

oleh Mahkamah 

Konstitusi, atas 

permohonan DPRRI.  

5. Menerbitkan 

Ketetapan 

Berwenang Tidak Berwenang 

6. Komposisi 

keanggotaan 

anggota DPR 

ditambah 

dengan utusan 

Daerah dan 

utusan  

golongan 

anggota DPR dan 

anggota DPD 

7. Pengisian 

Keanggotaan 

MPR 

Pada masa 

1971-1999, 

digunakan 

sistem 

campuran, 

lewat 

pemilihan 

umum 

langsung oleh 

rakyat, 

pemilihan 

oleh DPRD 

Provinsi dan 

lewat 

mekanisme 

pengangkatan 

Harus melalui 

pemilihan umum 

B.   Politik Hukum Konstitusi tentang Peran 

Anggota MPR dalam  Pencalonan Presiden 

(antara Ius Constitutum dengan  Ius 

Constituendum) 

 

Sepanjang perjalanan MPR sejak 1960 sampai 2004,  

kewenangan MPR dalam kaitannya dengan pengisian 

jabatan presiden maupun dalam memakzulkannya telah 

pernah dilaksanakan. Pengangkatan Soekarno sebagai 

presiden seumur hidup (1963), pemilihan Soeharto 

sebagai pejabat presiden (1967), pemilihan Soeharto 

sebagai presiden (1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 

1998), pengisian jabatan presiden oleh wakil presiden ( 

BJ Habibie Tahun 1998, Megawati Tahun  2002), 

pemakzulan Soekarno sebagai presiden (1967) dan 

Abdurrahman Wahid (2002). 

Dalam setiap pelaksanaan kewenangan MPR dimaksud, 

terdapat  peranan dari anggota MPR. Keanggotaan 

MPR dimaksud berhimpun dalam wadah fraksi sendiri-

sendiri  ataupun diharuskan bergabung dengan fraksi 

lainnya.8 Disamping tedapat fraksi-fraksi partai politik 

yang ada di DPR, terdapat pula fraksi-fraksi Utusan 

Golongan ataupun fraksi Utusan Daerah.  

Keberadaan anggota MPR dari Utusan Daerah, 

umumnya bergabung dalam fraksi Utusan Daerah, dan 

mempunyai kekuasaan yang sama dengan fraksi-fraksi 

yang berasal dari partai politik. Hal ini mengandung arti 

bahwa konstitusi Tahun 1945 sebelum amandemen 

telah memilih garis politik yang  menempatkan dalam 

kedudukan dan kekuasaan yang sama untuk semua 

anggota MPR, tidak melihat apakah dia berasal dari 

anggota DPR ataupun berasal dari utusan daerah atau 

utusan golongan. Kedudukan dan kekuasan itu meliputi 

kewenaangan dalam  memilih dan  menetapkan 

presiden ataupun dalam melakukan (proses) 

pemberhentian seorang presiden. 

Setelah amandemen konstitusi, terjadilah 

perubahan-perubahan yang cukup mendasar, termasuk 

perubahan yang berkenaan dengan komposisi 

keanggotaan MPR, serta kewenangan yang dipunyai 

oleh 

MPR. Khusus berkenaan dengan komposisi 

keanggotaan MPR, amandemen konstitusi telah 

menghapus keberadaan utusan golongan. Adapun 

keberadaan utusan daerah, dirubah keberadaannya 

                                                             
8 Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, fraksi Utusan Daerah 

ditiadakan, dan anggota MPR dari utusan daerah harus bergabung 

dengan fraksi-fraksi yang ada. Kebijakan ini diambil untuk 

menghindari bangkitnya Orde Baru yang diperkirakan akan muncul 

melalui Fraksi Utusan Daerah.  Lihat Akbar Tanjung. The Golkar Way. 

Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era  Transisi. Jakarta: 

Gramedia. 2007.  hlm. 319 
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dengan memberikan suatu wadah sendiri dalam bentuk 

sebuah  Dewan Perwakilan Daerah.9 Kewenangan yang 

dirumuskan oleh konstitusi, menempatkan bahwa DPD 

merupakan lembaga negara yang kewenangannya 

mengambang, tidak mempunyai kekuatan sebagaimana 

wajarnya sebuah lembaga negara. Bahkan banyak pakar 

yang menganggap bahwa DPD sesungguhnya hanyalah  

setengah lembaga (setengah kamar).10 Dalam proses 

pembuatan undang-undang (fungsi legislasi), DPD 

sesuai dengan bidangnya (mengutamakan kepentingan 

daerah), hanya berhak ikut mengajukan dan  membahas 

dan sama sekali tidak berwenang untuk memberikan 

persetujuan. Demikian juga untuk fungsi pengawasan 

atas jalannya pemerintahan, DPD pun harus 

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR RI.11 

 Seperti telah diuraikan sebelumnya, khususnya 

yang berkenaan dengan pihak-pihak yang mempunyai  

kewenangan dalam pencalonan presiden/wakil 

presiden, ternyata amandemen konstitusi hanya 

memberikan kewenangan itu kepada peserta pemilihan 

umum yang bernama partai politik12. Namun dalam 

undang-undang tentang pemilihan umum, termasuk di 

dalamnya soal pemilihan presiden, garis politik yang 

dianut adalah tidak semua partai politik peserta pemilu 

yang berhak mencalonkan pasangan calon 

presiden/wakil presiden. Hanya partai politik yang 

memperoleh kursi di DPR dan sekurang-kurangnya 

berjumlah 20 % kursi DPR saja yang berhak 

mencalonkan pasangan capres/cawapres. Di pihak lain, 

terdapat juga legal policy yang menyeleksi partai politik 

yang berhak diikutsertakan dalam perhitungan kursi 

DPRRI. Partai politik peserta pemilihan umum, hanya 

dapat  menempatkan wakil-wakilnya di DPR bilamana 

dapat melewati ambang batas masuk DPR 

(parliamentary threshold) yaitu sekurang-kurangnya 

memperoleh 4 %  dari suara sah nasional.13 Khusus 

untuk pemilihan presiden pada Tahun 2019, 

                                                             
9 Mardian Wibowo. Menakar Konstitutionalitas Sebuah Kebijakan 

Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 

Nomor 2 Volume 12 Januari 2015.  Hlm. 199. 

10 Jimly Asshiddiqie. . Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, 

Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.  Hlm. 190 
11 Lihat Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945. 
12 Lihat Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
13 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  

Ayat (1) Pasal 414 menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu 

harus  memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % 

(empat persen)  dari jumlah suara sah secara nasional untuk 

diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.   Ayat (2) 

menyebutkan bahwa  seluruh partai politik peserta pemilu 

diikutsertakan dalam penentuan perolehan  kursi anggota DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  

dipergunakan hasil pemilihan untuk anggota DPR pada 

tahun 2014, padahal hasil pemilihan umum tersebut 

telah dipergunakan untuk pencalonan presiden Tahun 

2014.  Seperti diketahui bahwa pada Tahun 2014, 

pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, 

DPRD dilaksanakan terlebih dahulu, dan setelah hasil 

pemilu  itu diketahui hasilnya, barulah dilaksanakan 

pemilihan presiden.14 

 Dengan demikian, konstitusi hanya 

memberikan peran kepada peserta pemilu berstatus  

partai politik yang dikaitkan dengan hasil perolehan 

kursinya di DPR saja, untuk menjadi pihak yang 

mempunyai hak untuk mengusung pasangan calon 

presiden/wakil presiden. Adapun kepada peserta 

pemilihan umum lainnya yaitu perseorangan yang 

ditujukan untuk mengisi keanggotaan  DPD sekaligus 

anggota MPR, konstitusi telah membuat kebijakan yang 

tidak setara. Untuk diketahui, bahwa peserta pemilihan 

umum perseorangan memperoleh mandat langsung 

dari rakyat untuk mewakili ruang (daerah).15  Dilihat 

dari sudut ini, dapat dinilai bahwa amandemen 

konstitusi telah mengikuti garis politik yang pincang 

dan tidak mencerminkan sebuah konstitusi yang 

menjunjung tinggi kesetaraan (equal). Dalam kata lain 

dapat dirumuskan bahwa kedudukan peserta pemilihan 

umum perseorangan, yang menjadi anggota MPR 

(berasal dari anggota DPD) sama sekali 

dikesampingkan sedangkan peserta pemilihan umum 

partai politik yang menjadi anggota MPR (berasal dari 

anggota DPR) diperhitungkan dalam pencalonan 

pasangan calon presiden/wakil presiden.  

 Seperti yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie 

bahwa telah nyata adanya DPD itu tidak 

mencerminkan keberadaan sebuah lembaga negara 

yang mempunyai kewenaangan sebagaimana layaknya, 

namun sebagai wakil rakyat yang merupakan hasil dari 

proses seleksi pemlihan umum yang sama dengan 

pengisian untuk anggota DPR, maka kesamaan posisi  

sebaga wakil rakyat merupakan posisi yang setara. 

Walaupun demikian, ketika wakil rakyat itu berhimpun 

sebagai Dewan Perwakilan Daerah, telah jelas ketidak 

setaraan kewenangan dibandingkan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat.  Kesamaan sebagai wakil rakyat 

akan terlihat jelas bila semua wakil rakyat itu menjelma 

dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR). Untuk itulah sangatlah perlu bilamana peran 

wakil rakyat, baik itu wakil rakyata yang ada di DPR 

                                                             
14 Mirza Satria Buana. Politik Hukum Undang-Undang Pemilihan 

Presiden 2009. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. Volume 16 Nomor 2 April 2009. Hlm. 240. 

15 Lihat Jimly Asshiddiqie. op.cit. hlm. 190 
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maupun yang ada di DPD,  memperoleh tempat yang 

setara dalam proses pencalonan presiden dan wakil 

presiden.16 

Alasan yang menyatakan bahwa pertimbangan 

untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden 

berdasarkan suara wakil rakyat di DPR, karena DPR 

merupakan perwakilan rakyat sehari-hari yang 

mengawasi presiden dan kekuatan presiden harus 

mendapat dukungan dari DPR dan bukan dari DPD, 

tidaklah seratus persen tepat. Sebab pada masa 

konstitusi lama pun, kekuatan DPR diperlukan untuk 

menyokong efektifitas pemerintahan yang dipimpin 

oleh presiden, namun dalam pencalonannya tetap 

memerlukan dukungan suara-suara wakil rakyat yang  

bukan semata di DPR. Mereka itu adalah utusan daerah 

dan  utusan golongan. 

Bahkan dalam amandemen konstitusi, garis 

politik yang mengatur proses pemilihan wakil presiden 

(dalam hal wakil presiden berhalangan tetap atau 

kosong, karena wakil presiden mengisi jabatan 

presiden), anggota DPD mempunyai kewenangan yang 

sama dengan anggota DPRRI. Demikian juga, dalam 

keadaan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap 

secara bersamaan, anggota MPR yang berasal dari 

anggota DPD mempunyai suara yang setara dengan 

anggota MPR yang berasal dari anggota DPRRI.  

 Hal lain yang perlu juga dipertimbangkan 

adalah selain       dalam proses pencalonan, maka 

dalam proses pemakzulan seorang presiden, wakil-

wakil rakyat, baik yang berasal dari DPR maupun yang 

berasal dari DPD, oleh konstitusi lama maupun oleh 

amandemen konstitusi  mempunyai kedudukan dan 

kekuasaan yang sama. Artinya mereka sama-sama 

mempunyai hak  untuk memutus nasib presiden,  akan 

dimakzulkan ataukah akan dimaafkan. 
 

 

Tabel 4 

 Pihak yang Berhak Mencalonkan Pasangan Presiden/Wakil Presiden  

Berdasarkan Amandemen Konstitusi dan Undang-Undang tentang 

Pemilu dan Pilpres 

      

N

o. 

Peserta 

Pemilu 

Pengisian Lembaga  Keanggo

taan 

MPR 

Pencalonan 

Pasangar 

Capres/Cawa

pres   

1. Partai 

Politik 

Yang 

Telah 

Disahkan 

Partai 

yang 

lolos 

Parliame

ntary 

Dewan 

Perwak

ilan 

Rakyat 

Anggota 

MPR 

Partai atau  

Gabungan 

Partai 

Dengan 

Jumlah  Kursi 

                                                             
16 Ni’matul Huda. Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan 

untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman). Jurnal Hukum. 

Volume 15 Nomor 3  Juli 2008. Hlm.385  

KPU Threshol

d 

 (3,5 % 

pada 

Pemilu 

2014) 

DPR Min. 20 

% 

2. Perseora

ngan 

yang 

telah 

disahkan 

KPU 

Perseora

ngan 

yang 

memper

oleh 

suara 

terbanya

k ke 

1,2,3,4 

pada 

setiap 

provinsi. 

Dewan 

Perwak

ilan 

Daerah 

Anggota 

MPR 

Sama Sekali 

Tidak 

Mempertimb

angkan 

Keberadaan 

Anggota 

DPD/ 

anggota MPR 

 

Tabel 5 

Peranan  Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI  sebagai anggota  

MPRRI dalam Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden 

 

No. Tahap 

1 

Tahap 

2 

Taha

p 3 

Tahap 4 Tahap 5 Tahap 

6 

1. DPRRI  

Mener

bitkan 

penda

pat 

tentan

g 

pelang

garan 

hukum 

oleh 

Presid

en/Wa

kil 

Presid

en 

Pendap

at DPR  

Disamp

aikan 

kepada 

MK 

MK 

mem

utus 

pend

apat 

DPR, 

terbu

kti 

atau 

tidak 

Bila 

terbukti, 

DPR 

menerus

kan usul 

pemberh

entian 

Presiden/

Wakil 

Presiden 

ke MPR 

 

Anggota 

DPR 

dan 

Anggota 

DPD 

Dalam 

lembaga 

MPR 

Anggota 

DPR 

berhimp

un 

dalam 

salah 

satu 

fraksi 

(berdasa

rkaan 

asal usul 

partai)  

sedangk

an 

Anggota 

DPD 

berhimp

un 

dalam 

Kelomp

ok. 

Putusa

n MPR: 

Pemak

zulan  

Presid

en atau  

Tidak  

2. DPD 

Tidak 

punya 

peran 

dalam 

proses 

penerb

itan 

penda

pat 

DPR 

 

Namu

n 

peluan

g 

dimun

gkinka

n oleh 

adanya 

hasil 

penga

wasan 

DPD 

yang 
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disamp

aikan 

ke 

DPR 

Jalan kesatu, melalui amandemen konstitusi. 

Amandemen Konstitusi telah menetapkan suatu legal 

policy baru dalam proses pencalonan pasangan 

presiden/wakil presiden dimana partai politik diberikan 

hak untuk itu. Partai politik merupakan media atau 

instrumen  yang dipergunakan untuk proses 

rekruitmen pengisian jabatan-jabatan publik baik 

eksekutif maupun legislatif. Pada masa sebelumnya, 

konstitusi lama, hak itu tidak dberikan kepada partai 

politik tetapi diberikan kepada fraksi. Fraksi itu sendiri 

merupakan perpanjangan tangan partai politik. Fraksi 

adalah alat kelengkapan lembaga negara sedangkan 

partai politik bukanlah alat kelengkapan negara.   

Garis politik baru yang dianut oleh amandemen 

konstitusi tentu tidak dapat diuji melalui proses juducial 

review karena konstitusi telah menetapkan bahwa yang 

dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah 

undang-undang.17 Betapapun dirasakan suatu materi 

konstitusi, tetaplah dia itu sebuah konstitusi, yang 

hanya dapat direview oleh dirinya. Oleh karena itulah 

baik konstitusi lama maupun amandemen konstitusi 

menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar.18 Hal ini 

mengandung arti bahwa hanya MPR lah yang 

mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mereview 

sebuah UUD. Gagasan untuk melakukan amandemen 

kembali UUS NRI Tahun 1945 terus mengemuka,  baik 

yang telah dicoba memasukkan usul perubahan19, 

maupun yang masih dilakukan kajian, termasuk oleh 

MPR. Usul perubahan yang dikemukakan oleh DPD RI 

telah dilakukan, namun karena jumlah anggota MPR  

yang ikut menandatangani usulan itu tidak mencapai 

minimal persyaratan (yaitu sepertiga dari anggota 

MPR), usulan itu akhirnya dinyatakan tidak memenuhi 

syarat.  

Gagasan untuk dikembalikannya Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN), yang dahulu menjadi 

                                                             
17 Lihat Ayat (1) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Lihat juga Bagir 

Manan. DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru.  Yogyakarta: 

FHUII Press. 2003. Hlm. 2.  Lihat juga Zainal Arifin Hoesein.   Judicial 

Review di Mahkamah Agung. Jakarta: Rajawali Press. 2009. Hlm. 58. 

Lihat juga Fatmawati. 2006. Hak menguji (TOETSING RECHT0. Jakarta. 

Rajawali Press.2006.  Hlm.25. Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri.  

Pemuatan Kembali Norma Hukum Yang Telah dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Deepublish. 2017.  Hlm. 15.. 
18 Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

19 Usulan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh DPD 

RI kepada pimpinan MPR RI, dengan dukungan 238  orang anggota 

MPRRI. Sewindu Senat DPD RI. Sekretariat DPDRI, 2012. Hlm. 44 

kewenangan dari MPRRI20, mendapat sambutan yang 

positif dari banyak politis dan pakar konstitusi. Hal ini 

menyebabkan MPRRI melakukan kajian secara khusus 

tentang rencana pengembalian kewenangan MPR 

tersebut. Berkenaan dengan itu, tentu saja terbuka 

gagasan amandemen kelima ini, patut dikaji secara lebih 

konprehensif, tidaak semata soal GBHN, tetapi juga 

mencakup hal-hal lain, seperti keberadaan  DPD ke 

depan,   ataupun mengenai kewenangan MPR dalam 

pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Bilamana perubahan legal policy ini  melalui 

perubahan konstitusi, maka adalah layak bilamana 

pihak-pihak yang mencalonkan pasangan calon presiden 

dan wakil presiden adalah mengikuti jejak MPR yang 

lama, yaitu melalui fraksi-fraksi ataupun 

pengelompokan anggota DPD. Dalam hal anggota DPD 

dilihat sebagai satu kelompok (sebagaimana dahulu 

diwujudkan dalam sebuah fraksi utusan daerah), maka 

mau tidak mau anggota DPD harus bermusyawarah 

dan mengambil keputusan untuk mencalonkan satu 

pasangan calon presiden/wakil presiden. Demikian juga 

fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR.  

Mungkinkah didiberlakukan presidential 

threshold dalam hal ini? Bilamana hal ini diperlukan, 

dapat saja ditentukan dalam pasa-pasal konstitusi 

dimaksud. Dengan demikian, masalaha presidential 

threshold memang sejak awal telah merupakan legal 

policy yang diatur dalam konstitusi. 

Namun bilamana soal legal policy itu 

diserahkan kepada undang-undang, maka seyognyalah 

ketentuan itu tidak menjadi sebab digugatnya undang-

undang itu ke Mahkamah Konstitusi, walaupun selama 

ini Mahkamah Konstitusi masih berpendapat bahwa 

masalah presidential threshold adalah open legal policy 

yang tidak bisa diuji ke MK.  

 Jalan kedua, yaitu melalui amandemen 

undang-undang pemilihan umum. Dalam hal 

amandemen konstitusi sangat menyulitkan dan sangat 

dikhawatirkan  meluasnya materi amandemen  maka 

dapat dilakukan melalui amandemen undang-undang 

pemilihan umum, khususnya yang menyangkut soal 

persyaratan dukungan partai politik.  

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa dalam 

amandemen konstitusi hanya mencantumkan rumusan 

bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden 

diusulkan  oleh partai politik atau gabungan partai 

                                                             
20 Sambutan Megawati Soekarno Puteri Selaku Ketua PDIP dalam 

Rakernas PDIP   Harian Media Indonesia,  10 April 2016.  Lihat juga 

Husnu Abadi . Merumuskan Tempat bagi GBHN dalam Sebuah Sistem 

Pemerintahan Presidensial.  Paper pada Seminar   Badan Pengkajian 

MPR bersama  Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN),  

Pekanbaru, 22  September 2016. 
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politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum. Ketentuan ini oleh pembentuk 

undang-undang pemilihan umum, ditambahkan sebuah 

rumusan bahwa yang dimaksud dengan partai politik 

bukanlah partai politik peserta pemilihan umum saja, 

tetapi partai politik peserta pemilihan yang berhasil 

mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen. Hal ini 

mengandung arti bahwa partai politik peserta 

pemilihan umum yang gagal melewati ambang batas 

parlemen, tidak mempunyai hak untuk mengajukan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu 

terdapat ketentuan kedua yang merupakan legal policy 

juga, yaitu tidak semua partai politik peserta pemilu 

yang berhasil masuk ke parlemen, yang berhak untuk 

mengajukan pasangan calon presiden waan wakil 

presiden. Hanya partai politik yang  berhasil mencapai 

kursi  20 % dari kursi DPR sajalah yang berhak untuk 

mengajukan  pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. Oleh karena itu, mau tidak mau, 

berlakukanlah ketentuan tentang gabungan partai 

politik (koaalisi). 

Perubahan yang ditawarkan berkenaan dengan 

kedudukan wakil rakyat yang telah terpilih di DPD, 

yang sama sekali tidak setara dengaan wakil-wakil 

rakyat di DPR, adalah bagaimana melakukan dan 

mengusulkan new legal policy yang melibatkan juga 

faktor keberadaan wakil-wakil rakyat di DPD. Hal ini 

dapat dirumuskan dengan persyaratan –misalnya--  

sebuah partai politik ataupun gabungan partai politik 

yang  didukung oleh wakil-wakil rakyat dan sekurang-

kurangnya berjumlah 20 % dari anggota MPR. Apabila 

ketentuan ini dapat dirumuskan dalam undang-undang 

pemilu maka keberadaan wakil-wakil rakyat yang 

mewakili daerah dapat bergabung atau berkompromi 

dengan wakil-wakil rakyat dari rakyat secara 

keseluruhan (partai politik). Hal ini paling tidak lebih 

mencerminkan suara rakyat secara lebih menyeluruh, 

mengingat keterlibatan wakil rakyat dari dua dimensi 

(daerah dan rakyat), seperti dicerminkan dalam nama 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Paling tidak hal ini 

seperti dicerminkan oleh posisi MPR pada masa 

konstitusi lama sebagai penjelmaan seluruh  rakyat 

Indonesia.  

 

III. KESIMPULAN  

 

Dari uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

terlihat jelas bahwa dalam proses pencalonan pasangan 

presiden dan wakil presiden, konstitusi saat ini hanya 

melibatkan peserta pemilihan umum untuk pengisian 

kursi DPR yang bernama partai politik sedangkan 

peserta pemilihan untuk pengisian kursi DPD yaitu 

perseorangan sama sekali tidak dilibatkan. Hal ini 

mengandung arti telah terjadi perlakuan yang tidak 

equal/setara antara wakil rakyat yang duduk di DPR 

dengan wakil rakyat yang duduk di DPD. Wakil-wakil 

rakyat itu semuanyaa terhimpun dalam keanggotaan 

MPR yang di masa lalu merupakan penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia. Kinipun secara substansial, menurut 

amandemen konstitusi,  MPR lebih merupakan 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan 

dengan DPR. Oleh karena itu adalah wajar bilamana 

lembaga negara  yang merupakan penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia, mempunyai peranan dalam 

menentukan proses pengusulan dan penetapan calon 

presiden dan wakil presiden.  

Pertama, bilamana dimungkinkan terjadinya 

amandemen konstitusi, maka adalah wajar peranan 

wakil-wakil rakyat baik yang mewakili ruang (daerah) 

maupun yang mewakili rakyat kesatuan Indonesia, 

terlibat dan ikut menentukan pencalonan pasangan 

presiden dan wakil presiden. 

Kedua, bilamana amandemen konstitusi dinilai tidak 

memperoleh persetujuan, maka dapat dilakukan 

dengan penyempurnaan undang-undang pemilihan 

umum dengan mensyaratkan bahwa partai politik 

sebagai pihak yang mengusulkan calon presiden dan 

wakil presiden, disyaratkan untuk memperoleh 

dukungan dari wakil-wakil rakyat yang ada di MPR. 

Ketentuan yang selama ini ada yaitu memperoleh 

dukungan kursi DPR sekurang-kurangnya  20 %, 

dirubah menjadi memperoleh dukungan kursi MPR 

sekurang-kurangnya 20 %. Rumusan ini  memastikan 

bahwa wakil-wakil rakyat yang merupakan anggota 

DPD setara dan mempunyai kekuasaan yang sama 

dengan anggota-anggota DPR.  
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