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Perihal apakah Pemilihan Presiden (Pilpres) harus dilakukan 2 putaran apabila hanya 
diikuti oleh 2 pasang calon dan keduanya tidak memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% 
di setengah jumlah provinsi kembali mengemuka walaupun telah ada dan diputus oleh MK saat 
Pilpres 2014. MK memutus bahwa Pilpres putaran kedua tidak diperlukan apabila hanya diikuti 
oleh 2 pasang calon. Penentuan calon terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak, 
tanpa memperhitungkan persebaran perolehan suara minimal 20% di setengah jumlah provinsi. 

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 itu tidak 
dapat dijadikan dasar bagi penentuan calon terpilih pada Pilpres 2019 karena Putusan MK itu 
adalah pengujian terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden yang saat ini sudah tidak berlaku. Pilpres saat ini menggunakan UU Nomor 17 
Tahun 2017 dimana ketentuan Pilpres di dalamnya belum ada yang dibatalkan oleh MK. 

Pendapat itu tidak kuat jika kita menganalisis substansi norma dan hakikat putusan MK. 
Setidaknya ada tiga argumentasi penyangga bahwa Pilpres yang diikuti 2 pasang calon harus 
dilaksanakan hanya 1 putaran, yaitu dari sisi original intent, kemanfaatan, serta hakikat dan 
kedudukan Putusan MK. 
 
Original Intent 

Mekanisme penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih diatur dalam Pasal 6A 
ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 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 
1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (4) 
menyatakan bahwa jika tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
berdasarkan ketentuan ayat (3), 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.  

Apabila ketentuan Pasal 6A UUD 1945 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) UUD 1945, maka akan diselenggarakan 
putaran kedua dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Namun, 
konstruksi berbeda akan didapat jika ketentuan tersebut dibaca dengan menganalisis pemikiran 
saat perumusannya.  

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

Namun realitas multipartai saat itu menjadi perhatian utama sehingga asumsi yang 
digunakan adalah kemungkinan kecil 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 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.  

Ketentuan Pasal 6A ayat (3) 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. Apabila dalam proses nominasi ini 
sudah ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak dan memenuhi syarat 
persebaran, akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.  

Artinya, jika sejak awal hanya ada 2 pasangan calon, Pilpres 2 putaran kehilangan 
relevansinya. Proses nominasi melalui Pemilu putaran pertama berdasarkan Pasal 6A ayat (3) 
UUD 1945 sudah tidak perlu dilakukan. Penyelenggaraan Pilpres langsung memasuki tahapan 
yang diidealkan, diikuti oleh 2 pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 
1945. Calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, tanpa melihat persebaran 
perolehan suara.  
 
Kemanfaatan 

Putaran kedua untuk Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon tidak bermanfaat, 
bahkan lebih banyak memunculkan dampak negatif. Dengan 2 pasangan calon, sudah pasti 
akan ada yang memperoleh lebih dari 50% suara. Ukuran menentukan pasangan calon terpilih 
putaran kedua juga menggunakan suara terbanyak, yaitu lebih dari 50% suara. Hasil putaran 
kedua sesungguhnya sudah diperoleh pada putaran pertama. 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 hanya terjadi pada kondisi luar 
biasa atau membutuhkan upaya yang luar biasa. Kondisi dan upaya luar biasa ini sangat 
berpotensi dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang meningkatkan eskalasi konflik 
sosial dan mengancam keberlanjutan pemerintahan.  
 
Hakikat dan Kedudukan Putusan MK 

Pada Pemilu 2014 yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008, ketentuan 
Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 diterjemahkan menjadi Pasal 159 ayat (1). Ketentuan ini telah 
diajukan pengujian ke MK dan diputus melalui Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014. Putusan ini 
menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 konstitusional bersyarat. Ketentuan 
pasangan calon terpilih berdasarkan perolehan suara 20% di setengah jumlah propinsi hanya 
berlaku dalam hal Pilpres diikuti oleh lebih dari dua calon. Dengan lain kata, jika Pilpres hanya 
diikuti oleh dua pasangan calon, penentuan calon terpilih cukup berdasarkan perolehan suara 
lebih dari 50% suara sah. 

Pertanyaannya adalah apakah putusan MK tersebut juga berlaku terhadap UU Nomor 7 
Tahun 2017 yang dibentuk sesudah adanya Putusan MK? Untuk menjawab hal ini harus dilihat 
dari sisi hakikat putusan MK dalam perkara pengujian Undang-undang sebagai pengadilan 
norma dan kedudukan Putusan MK.  

Kewenangan MK menguji UU terhadap UUD 1945 sesungguhnya adalah kewenangan 
menguji konstitusionalitas suatu norma hukum di dalam suatu UU. Pada saat MK memutuskan 
suatu pasal atau bagian pasal dari suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, berarti MK telah menghilangkan statusnya sebagai norma 
hukum.  



Substansi norma yang dibatalkan oleh MK sangat mungkin juga terdapat UU lain yang 
tidak diuji oleh MK atau bahkan dibuat lagi oleh pembentuk UU. Pada saat suatu norma 
dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka 
norma yang sama pada UU lain atau dalam UU yang dibentuk kemudian pada hakikatnya juga 
bertentangan dengan UUD. Jika putusan MK tidak berlaku pada norma yang sama di UU lain, 
maka secara substansial tidak mungkin dapat diwujudkan satu kesatuan sistem hukum karena 
ada dua atau lebih norma yang mengatur tindakan yang sama-sama diderivasikan dari satu 
ketentuan konstitusi namun yang satu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sedangkan 
yang lain sesuai dengan konstitusi. Jika Putusan MK tidak diberlakukan terhadap UU yang 
dibentuk setelah adanya Putusan MK yang justru memuat kembali norma yang dibatalkan, 
maka pasti terjadinya pertentangan antara norma konstitusi dengan norma Undang-undang. 
Prinsip supremasi konstitusi pun telah dilanggar. 

Kedudukan Putusan MK adalah sebagai tafsir akhir dari ketentuan UUD 1945. Dalam 
Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 yang ditafsirkan oleh MK adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3) 
dan ayat (4) UUD 1945. Dasar putusan MK bukan tafsir atas Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 
Tahun 2008. Tafsir itu dapat dilihat di dalam pertimbangan putusan MK yang menyatakan 
bahwa adanya ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai syarat perolehan minimal 20% 
di setengah jumlah provinsi dimaksudkan pada saat Pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasangan 
calon. MK berpendapat bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 
...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon yang 
mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya. Oleh karena itu, apabila hanya terdapat dua 
pasangan calon, syarat calon terpilih langsung menggunakan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, yaitu 
yang memperoleh suara terbanyak. Artinya Pilpres dilakukan satu putaran saja. 

Sebagai tafsir final atas ketentuan UUD 1945, maka tafsir MK terhadap Pasal 6A UUD 
1945 harus digunakan untuk membaca ketentuan di dalam UU yang melaksanakan ketentuan 
Pasal 6A UUD 1945 tersebut. Oleh karena itulah Putusan MK 50/PUU-XII/2014 menyatakan 
Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
hanya terdiri dari dua pasangan calon. 

Demi supremasi konstitusi, tafsir MK atas Pasal 6A UUD 1945 itu juga harus digunakan 
untuk membaca norma yang sama di semua UU lain termasuk di dalam UU Nomor 7 Tahun 
2017 yang dibentuk setelah adanya putusan MK. Apalagi ternyata ketentuan Pasal 159 UU 
Nomor 42 Tahun 2008 sama persis dengan Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017, termasuk 
ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah dinyatakan konstitusional 
bersyarat oleh MK ternyata sama persis dengan ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 
Tahun 2017. Jika putusan MK tidak diberlakukan terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 
Tahun 2017 maka keterpilihan calon Presiden pada Pemilu 2019 adalah inkonstitusional. 
 


