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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945 dengan demokrasi sebagai alat untuk menjalankan pemerintahannya. Demokrasi 

tidak lebih dari sekadar bagaimana membuat aturan main dan terlibat untuk saling 

mengambil keuntungan di dalamnya. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa 

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Asas 

kedaulatan rakyat ini akan selalu berkaitan dengan asas negara hukum (rechtsstaat or 

rule of law). Ketentuan tersebut memberikan landasan yang kuat bahwa Indonesia 

merupakan negara demokrasi konstitusional, karenanya partisipasi warga negara menjadi 

persyaratan utama untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Menurut Prof. Dr. Jimly 

Asshidiqie, S.H., sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat 

atau constitutional democracy), prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip 

kedaulatan rakyat akan dijalankan secara beriringan seperti dua mata uang.1 

Manifestasi Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dengan adanya Pemilihan 

Langsung sebagaimana Pasal 22E UUD 1945. Pemilu sendiri merupakan salah satu 

sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat bukan 

tujuan demokrasi.2 Pasca reformasi sendiri kedaulatan rakyat telah dimanifestasikan juga 

dalam politik lokal,3 dengan adanya desentralisasi politik yaitu Pemilihan secara 

demokratis, Gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. Kata demokratis 

kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan kepada daerah secara langsung. 

Dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri akan terjadinya suatu sengketa, salah satunya 

ialah sengketa hasil Pilkada Langsung. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa Pilkada telah beberapa kali 

mengalami perubahan-perubahan terutama dalam hal lembaga yang berwenang. 

Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, kemudian dalam pasal 

236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pasal 

                                                           
1 Jimly asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.57. 
2 M.Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1991), hlm.2. 
3 Slamet suhartono, konstitusionalitas badan peradilan khusus dan Mahkamah Konstitusi dalam penyesaian 
sengketa hasil pilkada langsung, fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 Surabaya, jurnal konstitusi vol 12, 
nomor 3 september 2015, hlm. 3. 
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236C UU nomor 12 tahun 2008 dinyatakan inkonstitusionalitas, sehingga Mahkamah 

Konstitusi tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa pilkada tersebut. 

Kemudian pasal 157 UU No 1 tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pengadilan 

Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, diubah lagi dengan UU No 8 tahun 2015 

yang menyerahkan wewenang penyelesaian kepada MK sebelum dibentuknya Badan 

Peradilan khusus.  

Diserahkannya kembali kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada 

yang bersifat sementara (transisional) tersebut banyak menimbulkan permasalahan yang 

berkaitan dengan esensi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitatif 

constitutional didalam UUD 1945 yaitu esensi Pilkada sebagai Pemilu atau bukan. Selain 

itu terdapat persyaratan baru mengenai pembatasan selisih suara dalam pengajuan 

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Pembatasan tersebut 

sebagaimana yang diatur dengan Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 yang kemudian diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 tahun 2015. Adanya pembatasan tersebut 

menjadi momok tersendiri bagi para calon yang akan mengajukan permohonan 

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Berbagai putusan MK terkait sengketa 

pilkada sebelum adanya pembatasan bersifat tidak mutlak pada hasil suara saja namun 

juga melihat adanya pelanggaran dalam proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara 

tersebut, seperti putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Jawa Timur, 

dalam putusannya ialah melakukan pemungutan suara ulang, mendiskualifikasi calon dan 

membatalkan surat KPU. Banyak yang merasa bahwa adanya pembatasan tersebut akan 

menghilangkan sifat dan tujuan keadilan substansial itu sendiri, sementara Mahkamah 

Konstitusi telah banyak menyatakan gugatan yang diajukan para pemohon tidak 

memenuhi syarat formil yaitu tidak dipenuhinya syarat ambang batas pengajuan 

sebagaimana yang telah ditentukan. Pro dan kontra adanya pembatasan dapat 

menimbulkan implikasi yuridis mengenai penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah 

Konstitusi dan mempengaruhi esensi pelaksanaan demokrasi substansial di Indonesia.  

 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan suara pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi? 

2. Bagaimana esensi pembatasan dalam kerangka demokrasi konstitusional dengan 

melihat pada kelebihan dan kelemahan mekanisme tersebut? 
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2. PEMBAHASAN 

2.1. Mekanisme Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan 

Suara Pemilihan Kepala Daerah Kepada Mahkamah Konstitusi 

Menurut Black Law Dictionary general election is an election that occur at a 

regular interval of time atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin. 

Sesuai yang dikonstruksikan para jurist yang tergabung dalam Comission of jurist dalam 

konferensinya di Bangkok tahun 1965, salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya 

pemerintahan demokrasi dibawah rule of law adalah pemilu yang bebas.4 Salah satu 

permasalahan Pemilu adalah mengenai Perselisihan hasil pemilihan umum yang menurut 

Stephen A.Siegel ialah aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa diantara berbagai 

permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara.5 Terwujudnya Pilkada yang 

benar-benar sesuai dengan demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem 

yang baik yaitu adanya bagian-bagian sistem sekunder terdiri dari, electoral regulation, 

electoral process dan electoral law process.6 Salah satu permasalahan yang sering 

muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah mengenai sengketa hasil perolehan suara, yang 

saat ini penanganannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengajuan 

pembatalannya (Pilkada) pun telah mengalami perubahan sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Pihak dalam perkara perselisihan hasil perolehan suara adalah Pemohon, Termohon 

dan Pihak Terkait. 

2. Objek dalam sengketa ini adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan 

suara hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai 

pasangan calon gubernur/ wakil gubernur, Bupati / wakil bupati dan walikota/wakil 

walikota. 

                                                           
4 Bisariyadi, dkk. Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara penganut paham 
demokrasi konstitusional, jurnal konstotusi vol 9. No 3september 2012, hlm. 536. 
5 Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.( Jakarta: 
secretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010). hlm. 216 
6 AM Lubis, Bab I Pendahuluan. Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2012, diakses di ww.repositori.USU.co.id. 
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3. Pengajuan permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam 

sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan 

berkasnya sebanyak 12 rangkap. 

4. Adanya persyaratan threshold (pembatasan)  

No

. 

Jumlah penduduk   

(pemilihan Calon 

Gubernur dan 

Calon Wakil 

Gubernur) 

Perbedaan suara 

Pemohon dengan 

Pasangan calon 

Peraih suara 

Terbanyak 

Jumlah penduduk   

(pemilihan Calon 

Bupati dan Calon 

Wakil Bupati serta 

Walikota dan 

Wakil Walikota) 

Perbedaan suara 

Pemohon dengan 

Pasangan calon 

Peraih suara 

Terbanyak 

1. ≤2.000.000 2% ≤ 250.000 2% 

2. >2.000.000-

6.000.000 

1.5% > 250.000-

500.000 

1.5% 

3. >6.000.000-

12.000.000 

1% >500.000-

1.000.000 

1% 

4. >12.000.000 0.5% >1.000.000 0.5% 

   Pasal 7 ayat (1) PMK No. 5 tahun 2015 menjelaskan dalam permohonan pemohon 

harus memuat: 

a. Identitas pemohon secara lengkap,  

b. Uraian yang jelas mengenai: kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal 

standing Pemohon dan syarat pengajuan permohonan, tenggang waktu, 

pokok permohonan, serta petitum. 

2.2. Esensi Pembatasan Selisih Hasil Suara Dalam Permohonan Pembatalan 

Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah 

A. Kelebihan Mekanisme Pengajuan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara 

Pilkada ialah sebagai berikut: 

1. Politik Hukum Sistem pengajuan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara 

Pilkada dengan sistem threshold. Politik Hukum pasal 158 UU Pilkada dimaksudkan 

sebagai kebijakan penentu arah maupun isi hukum yang akan dibentuk. Penanganan 

pilkada serentak satu putaran pasti lebih berat dibandingkan penanganan yang 

sebelumnya. Diberlakukannya selisih tipis yang menjadi persyaratan (too close to 

call), karena sebelumnya hampir semua pasangan calon kalah Pilkada/Pemilu, hampir 

pasti menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi. Di tingkat tertentu 
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Mahkamah Konstitusi memiliki prestasi dalam pelaksanaan pilkada yang demokratis, 

akan tetapi dalam titik tertentu juga memiliki masalah yang mengganggu perannya 

sehingga tidak berjalan secara efektif.7 Sistem ini dimaksudkan agar yang kalah 

Pilkada tidak terus penasaran dan mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi maka 

perlu adanya too close to call yang menjadi pembatasnya.8 Berpolitik memang hak 

asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, namun hak berpolitik bisa dibatasi. 

Pembatasan tersebut dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan 

hak itu sendiri dan untuk memenuhi tuntutan yang adil bukan pertimbangan politis 

semata. Pertimbangan politik hukum pasal 158 ialah: mencegah Mahkamah 

Konstitusi tidak terperosok kembali dalam kasus suap Pilkada yang merenggut 

kedaulatan rakyat karena belum adanya definisi komprehensif mengenai pelanggaran 

terstruktur, sistematis dan massif, merupakan bentuk konsensus pembentuk UU dan 

untuk memangkas jumlah kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, serta 

mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa.9 

2. Mahkamah Konstitusi konsisten dengan pemisahan kewenangan yang bersifat isu 

konstitusi (limited constitutional dalam UUD 1945) dan isu kebijakan strategi (open 

legal policy). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, telah berulang kali memberi 

penegasan mengenai batasan mana yang termasuk problem konstitusi dan problem 

kebijakan. Menurut Mahkamah Konstitusi segala hal yang mempunyai relasi 

ekstrinsik dengan Pasal 22E UUD 1945 merupakan problem konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi telah beberapa kali dalam putusannya No 017/PUU-I/2003, No.002/PUU-

II/2004 dan putusan No.114/PUU-VII/2009,10 menyebutkan bahwa dalam konteks 

kebijakan hukum yang terbuka, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, mekanisme 

penyelesaan sengketa hasil Pemilu dan sebagainya juga termasuk kewenangan dari 

pembentuk undang-undang.11 Mahkamah Konstitusi hanya memberikan garis bawah 

                                                           
7 Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan (Manifesting 
Effective And Fair Resolution System On The Local Election Results),  Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan 
Hukum Nasional Vol 4, No.1, April 2015. Hlm.28 
8 Harun Husein, Sengketa Pilkada Versus Mahkamah Konstitusi,diakses di republika.co.id, tanggal 21 mei 2016, 
pukul 08.29 
9 Bayu Dwi Anggono, Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah 
Konstitusi Dan Impilkasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember 
Vol 5 No  6 April 2016, Hlm. 86. 
10 Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No 017/PUU-I/2003, 002/PUU-II/2004, 114/PUU-VII/2009. 
11 Muji Kartika Rahayu, Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas Dan Status Demokrasi 
Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut Mahkamah Konstitusi. Konsorsium Reformasi 
Hukum Nasional, 2014. hlm, 119,200. 
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dalam merumuskan tersebut tidak boleh menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung 

didalam UUD 1945. Dikaitkan dengan kebijakan MK dalam menyikapi permasalahan 

pembatasan/threshold dalam pengajuan pembatalan hasil suara oleh pemohon, MK 

tidak serta merta menolak permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 

namun adanya pemeriksaan pendahuluan inilah yang menentukan diterima atau 

tidaknya permohonan tersebut dengan syarat lengkapnya berkas permohonan dan 

sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Rasionalitas pasal 158 sesungguhnya 

merupakan bagian dari konsensus ataupun kebijakan pembentuk UU mendorong 

terbangunnya etika dan budaya politik dalam perumusan norma dimana seseorang 

yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta 

merta menggugat suatu hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang sulit 

diterima oleh penalaran yang wajar.12 

3. Efektivitas penanganan sengketa Pilkada dengan sistem pembatasan (effective 

electoral dispute mechanisms and processes) merupakan suatu sine qua non bagi 

pemilu yang jujur dan adil. Pelaksanaan Pilkada tentu tidak dapat dihindari dari 

pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan dalam prosesnya. Ada beberapa problem 

menyangkut sengketa pemilu (termasuk Pilkada), yaitu:13 pertama, jika dicermati 

terlampau banyak permohonan yang diajukan ke MK dan MA adalah akibat tidak 

dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan. Dalam UU No. 8 tahun 2015 

sendiri diatur mengenai pelanggaran sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya 

diselesaikan panwaslu atau penegak hukum. Dalam permohonan sengketa hasil 

pilkada, ternyata banyak pemohon yang memasukkan pelanggaran-pelanggaran 

administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar 

gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK atau MA untuk 

menyelesaikannya. Untuk tindak pidana pemilu (election offences) diselesaikan oleh 

sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran 

administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara sengketa 

dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. 

Sayangnya, keputusan Panwaslu atau Bawaslu meski disebut final dan mengikat, 

namun kenyataannya tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga sering 

                                                           
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 58/PUU-XII/2015,hlm. 36. 

13 Ramlan surbakti, dkk. Seri demokrasi Buku 16 : Penanganan sengketa pemilu, (Jakarta: kemitraan bagi 
pembaruan tata pemerintahan, 2012), hlm.24. 
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diabaikan). Kedua, banyaknya kasus pemilu terutama Pilkada. Komite Pemilih 

Indonesia mencatat, 85% sengketa Pilkada berujung ke MK, bahkan MK bersidang 

sebanyak 221 kali pada tahun 2010, dan dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 

belum ada pilkada serentak, selain itu dikaitkan dengan pilkada serentak tercatat ada 

147 permohonan pembatalan perolehan hasil suara yang masuk dari 132 daerah, MK 

cenderung akhirnya menjadi Election Court. Tentunya hal ini sangat berpengaruh 

pada kualitas dan efektivitas pelayanan pencari keadilan. Dibeberapa negara bahkan 

gugatan pemilu dibatasi dengan deposit yang besar dengan tujuan agar setiap yang 

mengajukan gugatan memang benar-benar ada kesalahan dan pelanggaran yang besar 

yang terjadi dalam proses pemilu sehingga berimbas pada hasil.14 

 

B. Kelemahan Dari Mekanisme Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil 

Suara Pemilihan Kepala Daerah 

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi konstitusional yang tidak lepas dari 

paham nomokrasi, dengan adanya pengajuan pembatalan penetapan hasil suara Pilkada, 

masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan: 

1. Esensi sengketa pilkada ialah sebagai gugatan yang didalamnya terdapat suatu 

sengketa atau permasalahan. Objectum litisnya adalah keputusan termohon tentang 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan, permasalahannya adalah keputusan 

tersebut berhubungan dengan suara rakyat, apabila suara rakyat hilang karena 

ketidakwajaran maka hal ini tentu berkaitan dengan apa yang dinamakan kerugian 

konstitusional seseorang untuk berhak mendapatkan suara yang sah yang seharusnya 

ditujukan kepadanya, one man one vote one value. Ketika wewenang penyelesaian 

sengketa Pilkada dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili, 

namun kewenangan tersebut bersifat sementara (non-permanen) dan transisional 

sebelum terbentuknya peradilan khusus pemilu membawa konsekuensi pada putusan 

yang diambil oleh MK. MK sendiri memisahkan masalah konstitusi dan isu kebijakan 

terbuka (open legal policy). Thomas Meyer menegaskan bahwa “demokrasi tidak 

sekedar prosedur pengambilan keputusan tetapi lebih merupakan sistem nilai.”15 

Amanah demokratis pada pasal 18 UUD 1945 memiliki ukuran tertentu diantaranya 

adanya pengakuan dan perlindungan HAM, kepercayaan masyarakat terhadap pilkada 

                                                           
14 Bisariyadi, dkk. Op.Cit,  Hlm. 545. 
15 Very Junaidi, Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator, depok: Themis Book. Hlm.77 
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langsung yang dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimasi dan terdapat 

persaingan yang adil diantara para peserta pilkada. Mahkamah Konstitusi berperan 

sebagai the protector of citizen’s constitutional rights (pelindung hak-hak 

konstitusional warga negara). Lalu, Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of 

human rights diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak asasi  

manusia dan melihat putusan MK dalam perselisihan Hasil Pemilukada Bengkulu 

selatan tahun 2008 MK menegaskan bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah 

tidak berwenang akan tetapi sebagai pengawal konstitusi dihadapkan pada dua 

tingkatan aturan satu sama lain in casu UU dan UUD 1945 maka sesuai dengan peran, 

fungsi dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan 

norma Undang-Undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan 

sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku 

kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi 

yang sedang berjalan. 

2. Pembatasan pengajuan pembatalan yang berkaitan dengan permasalahan legal 

standing pemohon. Sebagai negara demokrasi konstitusional, mewujudkan asas 

demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan negara akan tidak mungkin dengan 

melibatkan seluruh rakyat sebagaimana yang dikatakan Lijpart bahwa pembatasan 

peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas 

demokrasi itu sendiri.16 Ciri demokrasi konstitusional adalah adanya konsep 

keseimbangan antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial. Salah satu 

asas demokrasi adalah equality before the law yang diwujudkan dalam prinsip 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini dimaksudkan agar proses 

peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Pembatasan legal standing diperlukan untuk proses seleksi (triase) yang efektif bagi 

badan penyelesaian sengketa pemilu untuk memisahkan mana sengketa yang harus 

ditangani segera dan mana yang sebenarnya tidak serius melihat legal standing. 

Masalahanya adalah pembatasan legal standing dalam penyelesaian sengketa pilkada 

ini sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 2 yang berhubungan dengan ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 5 tahun 2015 tidak mengaitkan pembatasan 

limitatif berkaitan dengan legal standing pemohon karena pasal 2 menyebutkan para 

pihak dalam sengketa pemilihan ini adalah pemohon (yang kalah dalam pemilihan), 

                                                           
16 Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hlm. 214. 
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termohon, dan pihak terkait. Menilik pada konsep negara Austria legal standing 

pemohon ialah pihak yang merasa dirugikan atas adanya kesalahan proses dalam 

pemungutan dan penghituangan suara yang mempengaruhi hasil akhir. Dan batas 

waku pengajuan pendaftaran sengketa pemilu adalah 4 minggu sejak selesainya 

penghitungan suara.17 

3. Adanya pembatasan tentu berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam 

penyelesaian sengketa Pilkada ini yang masih bersifat ambigu. Salah satu hal penting 

dalam penyelenggaraan pilkada adalah tersedianya regulasi yang jelas dalam 

pengaturannya. Konstruksi penyelesaian sengketa dalam UU No 1 tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015 mengandung beberapa 

implikasi proses penyelesaian sengketa yang berbeda pula. Pasal 142 mengatur 

tentrang sengketa pemilihan, pasal 153 mengatur tentang sengketa tata usaha Negara 

pemilihan, sementara dalam pasal 157 mengatur tentang sengketa perselisihan hasil 

oleh MK. Mengapa ambigu? dalam waktu yang cukup lama untuk menunggu pilkada 

serentak pada tahun 2027 ada tenggang waktu sebelas tahun selama peradilan khusus 

yang berwenang menyelesaikan pilkada tersebut terbentuk dan sementara 

kewenangannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jika menilik pada negara 

demokrasi konstitusional penyelesaian sengketa pemilu adalah MK, badan peradilan 

khusus, dan lembaga non peradilan. Menurut International Foundation for electoral 

system (IFES) integritas hasil Pemilu bukan hanya dilihat dari tahapan yang dilakuakn 

pnyelenggara pemilu namun juga dari penyelesaian sengketa pada ajudkasi pemilu 

baik mekanisme maupun prosesnya.18 

3. PENUTUP 

Sebagai negara demokrasi konstitusional yang melibatkan demokrasi procedural dan 

substansial didalamnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1) Prosedur dalam pemeriksaan pendahuluan perkara sengketa Pilkada dengan melihat 

adanya persyaratan threshold (pembatasan tetap diberlakukan). 

Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek legitimate, prinsip teknokrasi tercermin dalam 

aspek kompetensi dan keseimbangan keduanya akan mencapai integritas, dalam 

perspektif tersebut maka instrument penyelenggaraan pilkada harus dipersiapkan secara 

                                                           
17 Bisariyadi, dkk. Op.Cit., hlm. 546. 
 
18 Bayu Dwi Anggono, Loc.Cit., hlm. 97. 
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matang. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus sengketa 

perselisihan pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil maupun formil. Hukum 

acara Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki fungsi publiekrechtelijk instrumentarium 

guna menegakkan hukum materiil. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan 

penyelesaian sengketa pilkada dengan syarat pembatasan selisih suara tidak 

menghilangkan esensi untuk menegakkan hukum materiil. Semua perkara pilkada yang 

masuk ke MK, diterima oleh MK (melalui tahap BRPK terlebih dahulu). Sesuai UU No. 

24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu bahasan dalam pemeriksaan 

pendahuluan adalah memeriksa kelengkapan alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh 

Pemohon. Apabila terdapat dua peraturan yang saling berseberangan, disatu sisi ada 

syarat ambang batas pengajuan permohonan namun disisi lain terdapat ketentuan terkait 

obyek perkara yang dapat mempengaruhi perolehan suara, maka seharusnya tidak 

menghilangkan esensi kuasa dari hakim untuk memutuskan. Dari penjelasan tersebut, 

dalam pemeriksaan pendahuluan MK dapat mempertimbangkan pula alat bukti yang 

dimiliki oleh Pemohon, apabila alat bukti tersebut signifikan untuk dapat dibuktikannya 

ada kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif 

walaupun syarat selisih penghitungan hasil suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

yang telah ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, maka perkara tersebut seharusnya 

dapat dilanjutkan.  

2) Membahas mengenai pembatasan selisih hasil suara tidak dipungkiri akan selalu 

berkaitan dengan badan/lembaga mana yang berwenang menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Pembentukan peradilan khusus pemilu secara ad hoc adalah sesuatu yang harus 

perhatikan dan dilakukan. Apabila peradilan khusus tersebut menunggu dibentuk dan 

bersifat permanen maka hanya akan ada persidangan ketika Indonesia sedang 

melaksanakan Pilkada serentak, dan selebihnya pengadilan tersebut akan bersifat pasif. 

Pembentukan badan peradilan khusus ini dibentuk dibawah peradilan umum 

sebagaimana ketentuan peradilan dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman mengenai jenis peradilan yang terdiri dari empat peradilan. Badan peradilan 

khusus tersebut nantinya harus memperhatikan substantial justice dengan electoral 

process sebagaimana yang dilakukan MK Pembatasan syarat selisih suara harus 

dihapuskan apabila kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada telah ditangani oleh 

Badan Peradilan Khusus Pemilu dibawah peradilan umum tersebut. 
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