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Mekanisme penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih diatur dalam
Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah pemilih dan
sedikitnya memperoleh 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah
provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4) menyatakan
bahwa jika tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 2
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih oleh rakyat
(pemilihan putaran kedua) dan pasangan calon yang memperoleh suara rakyat terbanyak
dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden yang mengatur tentang penetapan pasangan calon terpilih juga tidak
mengatur jika hanya terdapat 2 pasangan calon, apakah masih diperlukan Pilpres putaran
kedua. Pasal 159 UU Pilpres mengatur lebih detail ketentuan putaran kedua dalam hal
terdapat 2 atau lebih pasangan calon yang memperoleh suara yang sama.

Menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, muncul persoalan konstitusional
terkait dengan perlu tidaknya putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang
memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 untuk ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih. Kemungkinan itu dapat terjadi mengingat Pilpres mendatang hanya diikuti
oleh 2 pasangan calon. Dengan persebaran penduduk yang terkonsentrasi di beberapa
provinsi tertentu, sangat mungkin terjadi ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari
50% suara, namun tidak memenuhi syarat perolehan miniman 20% suara di ½ jumlah
provinsi di Indonesia.

Apabila ketentuan Pasal 6A UUD 1945 dan Pasal 159 UU Pilpres dibaca apa
adanya seolah merupakan satu alur tahapan yang harus dijalankan tanpa
mempertimbangkan jumlah pasangan calon yang menjadi peserta Pilpres. Berapapun
pasangan Capres peserta Pemilu asalkan dalam putaran pertama tidak ada yang
memenuhi ketentuan Pasal 6A ayat (3), maka akan diselenggarakan putaran kedua
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (4). Namun, konstruksi berbeda akan
didapat jika ketentuan tersebut dibaca lebih kontekstual, baik konteks saat perumusan
maupun konteks kemanfaatan kekinian.

2 Pasangan Calon
Tampilnya 2 pasangan calon dalam Pilpres sesungguhnya merupakan sesuatu

yang diidealkan pada saat perumusan Perubahan UUD 1945. Hal itu sesuai dengan
pilihan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dengan 2 pasangan calon,
Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasti memiliki legitimasi yang kuat karena
memenangi Pemilu dengan suara mayoritas mutlak.

Namun realitas multipartai saat itu menjadi perhatian utama sehingga asumsi yang
digunakan adalah bahwa sangat sulit terjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Jika pasangan calon yang berkompetisi sangat
banyak dan kemenangan ditentukan hanya berdasarkan suara terbanyak sederhana, maka
Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesungguhnya hanya dipilih oleh minoritas. Oleh
karena itu dirumuskan Pasal 6A ayat (3) untuk dapat memastikan bahwa calon terpilih
nantinya memang dipilih oleh mayoritas mutlak serta memperoleh dukungan yang
menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jika memahami perdebatan Pasal 6A ayat (3), sesungguhnya ketentuan ini juga
dapat ditempatkan sebagai proses seleksi atau nominasi untuk mendapatkan 2 pasangan
calon. Pada awalnya nominasi diperdebatkan apakah dilakukan oleh partai politik, DPR,
MPR, atau oleh rakyat secara langsung. Dengan dasar pemikiran bahwa pemilihan
presiden dilakukan secara langsung “selangsung-langsungnya” maka disepakati nominasi
dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Namun apabila dalam proses
nominasi yang saat ini dikenal dengan pemilihan presiden putaran pertama itu sudah ada
pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak dan memenuhi syarat
persebaran, akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Dengan demikian apabila sejak awal hanya ada 2 pasangan calon, Pilpres 2
putaran telah kehilangan relevansinya. Proses nominasi melalui Pemilu putaran pertama
berdasarkan Pasal 6A ayat (3) sudah tidak perlu dilakukan. Penyelenggaraan Pilpres
langsung memasuki tahapan yang diidealkan, yaitu yang diikuti oleh 2 pasangan calon
berdasarkan Pasal 6A ayat (4). Dengan sendirinya ukuran menentukan pasangan calon
terpilih juga menggunakan Pasal 6A ayat (4), yaitu pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak, tanpa melihat persebaran perolehan suara.

Konteks Kemanfaatan
Dalam hal Pilpres sejak awal hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, pelaksanaan

putaran kedua tidak akan memiliki manfaat, bahkan lebih banyak memunculkan aspek
negatif. Dengan dua pasangan calon, sudah pasti akan ada yang memperoleh lebih dari
50% suara. Sedangkan ukuran menentukan pasangan calon terpilih pada Pilpres putaran
kedua adalah suara terbanyak, yang juga berarti lebih dari 50% suara. Oleh karena itu
hasil putaran kedua sesunggunya sudah diperoleh melalui Pilpres putaran kedua. Jika
putaran kedua masih dipaksakan, sama halnya dengan mendelegitimasi proses dan hasil
putaran pertama.

Perubahan perolehan suara memang mungkin saja terjadi. Namun dalam waktu
yang relatif singkat, perubahan yang dapat membalik kemenangan tentu hanya terjadi
pada kondisi luar biasa atau membutuhkan upaya yang luar biasa dari pasangan calon
peserta Pemilu. Kondisi dan upaya luar biasa ini sangat berpotensi dipenuhi dengan
pelanggaran dan kecurangan yang meningkatkan eskalasi konflik sosial dan mengancam
keberlanjutan pemerintahan.

Penafsiran Konstitusional
Agar terdapat kepastian mengenai perlu tidaknya putaran kedua dalam hal Pilpres

diikuti oleh 2 pasangan calon seharusnya diatur dalam UU Pilpres. Namun untuk Pilpres
2014 saat ini tentu hal itu tidak memungkinkan lagi. Padahal hal itu membutuhkan dasar
hukum sesegera mungkin sebelum pemungutan suara digelar.

Untuk memperoleh kepastian hukum, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dapat
melakukan langkah hukum dengan mengajukan pengujian Pasal 159 UU Pilpres kepada



Mahkamah Konstitusi. KPU mengajukan permohonan agar MK memutus Pasal 159 ayat
(1) dan (2) UU Pilpres konstitusional bersyarat, sepanjang Pilpres diikuti oleh lebih dari 2
pasangan calon. Dengan sendirinya MK pada saat memutus perkara tersebut akan
menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945.


