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BAB I 

PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM INDONESIA 

 

I. 1 Latar Belakang Masalah  

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat mengartikan kekuasaan 

tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Negara yang merdeka adalah negara 

yang menjunjung tinggi distribusi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat secara 

merata. Paham demokrasi terpimpin dianut oleh bangsa Indonesia pada era 

pemerintahan Presiden Soeharto, akan tetapi dampak positif paham demokrasi 

tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Gaya pemerintahan yang otoriter 

lebih dominan muncul, kekuasaan negara berada di tangan Presiden untuk kurun 

waktu yang tidak singkat bagi masyarakat Indonesia. Pada 21 Mei 1998, barulah jiwa 

demokrasi itu mulai dirasakan oleh masyarakat dengan gulingnya pemerintahan 

Presiden Soeharto.  

Inti pokok dari demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Semua 

warga negara memiliki hak untuk menentukan masa depan bangsa dengan turut serta 

dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui perwakilan. 

Demokrasi merupakan kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. 

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 

mengatur, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – 

undang dasar”. Kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan 
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rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan 

Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Salah satu sarana demokrasi untuk membentuk system kedaulatan rakyat 

sebagaimana dimaksudkan oleh UUD RI 1945 adalah pemilu. Dahlan Thaib 

mengemukakan bahwa, “Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari 

pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya 

prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara 

berhak ikut aktif dalam proses politik”
1
. Kekuasaan yang lahir dari pemilu adalah 

kekuasaan yang lahir oleh karena kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat dan 

berasal dari rakyat. Penyertaan masyarakat dalam pesta demokrasi akan 

meningkatkan daya kritis warga negara, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta 

rasa tanggung jawab bersama atas masa depan bangsa.  

Paham demokrasi yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat 

tanpa oposisi
2
. Pancasila sila ke-4 merumuskan bahwa kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila 

berdasarkan asas kerakyatan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.  

Israil Idris mengemukakan beberapa fungsi pokok Demokrasi Pancasila: 

                                                           
1
 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta: 

Liberty, 1993, h. 94. 
2
 Indrayana, Denny (2007). "Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru". 

Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. h. 141. 

ISBN 9794334421 

http://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/9794334421
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1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalkan: 

a. Ikut menyukseskan Pemilu 

b. Ikut menyukseskan pembangunan 

c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan 

2. Menjamin tetap tegaknya negara RI 

3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan system 

konstitusional 

4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila 

5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga 

Negara 

6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
3
. 

Demokrasi Pancasila Indonesia mengartikan penyelenggaraan negara berdasarkan 

kedaulatan rakyat harus dilaksanakan sesuai dengan UUD RI 1945. 

Pasal 6A ayat 1 UUD RI 1945 menentukan, “Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pemilihan secara langsung 

oleh rakyat merupakan kehendak mutlak dari UUD RI 1945 yang tidak dapat 

disimpangi selama tidak terdapat amandemen atas ketentuan tersebut. Selanjutnya 

Pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 UUD RI 1945 berturut – turut mengatur: 

3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum.  

4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.  

Pemilihan kepala negara dan anggota DPRD dilaksanakan melalui pemilihan umum, 

sementara pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan secara 

demokratis mengartikan pemilihan itu dapat dipilih secara langsung oleh rakyat atau 

melalui perwakilan rakyat selama memenuhi jiwa demokrasi bangsa Indonesia. Pada 

prakteknya, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui pemilihan 

                                                           
3
 Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Malang, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005, h. 27. 
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umum. Prinsip demokrasi Indonesia menjadi poin utama dalam penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia.  

 Pemilu Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia, hak setiap warga 

negara.  Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu hendaknya bebas dari 

tekanan dan campur tangan pihak luar maupun kelompok – kelompok penguasa 

tertentu. Pemilu merupakan pesta demokrasi, pesta demokrasi merupakan pesta 

rakyat untuk menggunakan hak politiknya menentukan nasib bangsa. Partisipasi 

warga negara dalam memilih wakil rakyat dan kepala daerah serta kepala negara 

hendaknya bebas dari paksaan, tekanan, kekuasaan, maupun money politic.  

 Hakekat kedaulatan adalah kepemilikan kendali penuh urusan dalam 

negerinya sendiri dalam suatu wilayah dan pemerintahan di dalamnya. Rakyat 

sebagai warga negara memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri. 

Kedaulatan apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki makna 

bahwa rakyat memegang kendali atas penyelenggaraan pemilu. Sebagai pengendali, 

warga negara memiliki kemerdekaan untuk misalnya memilih partai politik, 

mengikuti kampanye, dan memberikan hak suaranya dalam hari pemilihan. Singkat 

kata, kedaulatan rakyat dalam pemilu adalah penyelenggaraan pemilu sesuai amanat 

Pasal 22E UUD RI 1945 yakni, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 

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

 Setiap warga negara berhak untuk mengikuti pemilu secara bebas, secara 

rahasia, secara jujur, dan berkeadilan. Hak untuk mengikuti pemilu merupakan hak 

pokok setiap warga negara yang negaranya adalah negara demokrasi. Peniadaan atas 

hak ini merupakan bentuk penghinaan atas negara demokrasi. Rakyatlah yang 
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memegang kendali atas pemilihan umum, rakyatlah yang memegang kendali atas 

pemerintahan Indonesia.  

 Salah satu contoh perampasan kedaulatan rakyat yang terjadi di Indonesia 

adalah pada tahun 25 September 2014 Dewan Permusyawaratan Rakyat dalam rapat 

paripurna mengesahkan RUU Pilkada. 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menyerahkan 2 perppu kepada DPR atas pengesahan UU Pilkada yang 

disahkan pada 25 September 2014. Dalam UU tersebut, mekanisme pemilihan kepada 

daerah dilakukan DPRD. Perppu pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 

tentang pemilihan Gubenur/Bupati/Walikota. Perppu ini sekaligus mencabut UU No 

22 tahun 2014 yang mengatakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu 

pada pemilihan kepala daerah tak langsung oleh DPRD. Perppu kedua adalah Perppu 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menghapus tugas dan 

wewenang DPRD memilih kepala daerah. 

 Meskipun pada akhirnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan 

perppu pembatalan RUU Pilkada ini, namun peristiwa di atas telah menunjukkan 

bahwa beberapa kelompok elit politik memiliki tujuan untuk merampas kedaulatan 

rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Adanya UU Pilkada ini menjadikan rakyat 

tidak lagi memperoleh kesempatan untuk memilih langsung kepala daerahnya. Hak 

masyarakat untuk memilih telah diberikan kepada wakil – wakil rakyat di DPRD.  

Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul I’Es Regimes Des Politiques 

menyatakan sebagai berikut:  

Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi 

langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung 

merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih 

seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, 
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sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan 

rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang 

menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) 

negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif
4
. 

Kedaulatan rakyat hanya akan berjalan optimal dalam pemilihan kepala daerah 

apabila rakyat turut serta dalam pesta demokrasi. Pemilihan secara tak langsung 

memungkinkan terjadinya pendahuluan kepentingan partai politik daripada 

kepentingan rakyat. Hendaklah rakyat sendiri yang menentukan nasibnya, nasib 

daerahnya, nasib bangsanya.  

 

I. 2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut:  

1. Apakah pengaturan pemilihan umum di Indonesia telah mengutamakan asas 

kedaulatan rakyat? 

2. Apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia memberikan kedaulatan bagi 

rakyat? 

 

I. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan pemilihan umum di Indonesia.  

                                                           
4
 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Naskah Akademik Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004, h. 

92.   
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b. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemilihan umum yang 

berkedaulatan rakyat di Indonesia.  

c. Untuk memberi sumbangan pada pemerintah dan masyarakat tentang hak – hak 

rakyat untuk mengikuti pemilihan umum secara berdaulat.  

 

I. 4 Metodologi  

1. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah 

upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma 

hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan 

melakukan studi kepustakaan. 

2. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan 

Conceptual Approach. Statute Approach adalah “Pendekatan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani”
5
. Sedangkan Conceptual Approach adalah “Pendekatan 

dengan mengidentifikasikan dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”
6
.  

3. Bahan/sumber hukum 

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan 

sebagai berikut:  

                                                           
 

5
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group,  

Jakarta, 2010, h.93. 

 
6
 Ibid., h.95. 
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 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya 

mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni 

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang 

– Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  

  Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer 

karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang 

pemilihan umum, kedaulatan rakyat. 

4. Langkah penelitian 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, 

dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan 

bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan 

berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk 

mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis. 

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara 

pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang 

diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian 

diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan 

jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan 

beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. 

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang 

berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu 

sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk 
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memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, penafsiran otentik 

adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri. 
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BAB II 

ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA 

 

2.1. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat  

 Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk 

mengatur kehidupan masyarakat luas serta berkewajiban untuk melindungi, 

mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsanya.  

Kansil memberikan definisi negara sebagai berikut: 

Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan 

orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. 

Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyaknya 

kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi 

negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Secara etimologi, 

negara dapat diterjemahkan dari kata asing staat (bahasa Belanda), state (bahasa 

Inggris), dan Etat (bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa latin yang berarti 

menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan
7
. 

Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi 

dan terdiri dari orang – orang (individu – individu) yang timbul atau ada karena 

masing – masing dari orang itu secara sendiri – sendiri tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus 

bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang 

kemudian disebut masyarakat atau negara
8
. Berdasarkan pendapat ini, negara ada 

karena manusi dengan sesamanya saling berhubungan dan sadar akan 

ketidakmampuan hidup tanpa sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

                                                           
7
 C.S.T. Kansil, Ilmu Negara Umum dan Indonesia, Jakarta, PT Pradnya Paramita,  2001, h. 

133.  
8
 Samidjo, Ilmu Negara, Bandung, CV. Armico, 2002, h. 31.  
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Thomas Hobbes berpendapat bahwa negara adalah, “suatu tubuh yang dibuat 

oleh orang banyak beramai – ramai, yang masing – masing berjanji akan memakainya 

menjadi alat untuk keamanan dan perlindugan mereka”
9
. Berdasarkan pendapat 

Thomas Hobbes, negara terbentuk karena adana kontrak social yakni sekelompok 

manusia yang mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara sebagai 

alat untuk perlindungan dan keamanan.  

Bertolak dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa negara 

adalah organisasi yang dibentk oleh masyarakat yang memiliki rakyat dalam suatu 

wilayah tertentu dalam tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada 

bangsanya.  

Ng. Philipus mengatakan negara memiliki beberapa sifat yakni sebagai berikut: 

1. Memaksa: agar semua peraturan perundangan yang berlaku ditaati demi 

terciptanya ketertiban baik dalam masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal 

ini negara memiliki alat paksa fisik yang syah (legitimate physical compulsion) 

menurut konsepnya Max Weber. Disini negara memiliki tentara, polisi, 

kejaksaan dan badan kehakiman yang menegakkan semua peraturan yang ada; 

2. Monopoli: negara memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari 

masyarakat. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk melarang hidup 

dan menyebarluaskan suatu aliran kepercayaan atau aliran politik yang 

dipandang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan tujuan 

masyarakat umumnya;; 

3. Mencakup semua: semua peraturan perundangan berlaku unbtuk semua orang 

tanpa kecuali
10

. 

Salah satu syarat utama keberadaan negara adalah kedaulatan yakni bahwa 

negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka 

pada wilayah teritorial negara itu. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh 

                                                           
9
 Samidjo, Op.Cit., h. 29.  

10
 Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 

2004, h. 100.  
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seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yakni Jeans Bodin (1539 – 1596). 

Menurut Jeans Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 

Sifat kedaulatan adalah tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi – bagi. Tunggal berarti 

hanya ada satu kekuasaan tertinggi sehingga tidak dapat dibagi – bagi. Asli berarti 

kekuasaan itu tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Abadi berarti kekuasaan negara it 

uterus berlangsung tanpa terputus. Dengan demikian maka pemerintah dapat berganti 

– ganti, kepala negara dapat berganti, tetapi negara dengan kekuasaannya terus 

berlangsung tanpa terputus.  

Salah satu konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan 

rakyat. Negara – negara modern memiliki sifat utama bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat, dengan demikian pemerintahannya dilaksanakan untuk, dari, dan oleh 

rakyat (demokratis). Demokrasi adalah konsep pemerintahan yang diselenggarakan 

oleh rakyat.  

Beberapa negara penganut paham demokrasi memandang partisipasi rakyat 

mempunyai dasar idiologis bahwa rakyat memiliki hak untuk turut menentukan siapa 

saja yang akan menjadi pemimpin bangsanya untuk menentukan kebijaksanaan 

umum. Demokrasi dan system pemerintahan demokrasi membuat pemahaman bahwa 

demokrasi dan kekuasaan adalah rakyat. Memiliki pemahaman seperti ini maka 

rakyat akan melahirkan sebuah peraturan yang menguntungkan dan melindungi hak –

haknya. Oleh karena itu dalam setiap peraturan perundang – undangan yang dibuat 

dan diberlakukan harus mencerminkan perasaan keadilan ditengah masyarakat. 

Peraturan perundang – undangan tersebut tidak dapat dibuat berdasarkan kehendak 

sekelompok orang melainkan harus berdasarkan prinsip demokrasi. 
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Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat harus 

menjamin penyelenggaraan negara berdasar atas demokrasi dan hukum. Penegasan 

kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum terpatri dalam 

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), yang mengatur bahwa, “kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”, dan 

selanjutnya pada ayat (3) mengatur bahwa, ”negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga setiap keputusan dan kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. 

Kedaulatan rakyat Indonesia di delegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang 

dalam hal ini adalah alat kelembagaan negara. Lembaga – lembaga negara yang 

terdiri atas legislative, eksekutif, dan yudikatif menggunakan system check and 

balances. Sementara itu, alat – alat kelengkapan negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, 

Presiden, MA dan MK, serta BPK.  

 

2.2 Partai Politik dan Pemilihan Umum 

Salah satu manifestasi demokrasi terbesar di Indonesia adalah 

penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan umum kepala daerah 

(pemilukada) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi ini merupakan 

wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politk dengan memilih presiden, wakil 

rakyat atau kepala daerah. Di lain pihak, pemilu dan pemilukada memberikan 

kesempatan sebesar – besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk ikut mencalonkan 

diri tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang diamanatkan oleh Konstitusi. 
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Pasal 25 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap warga negara 

harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: 

a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secaralangsung 

ataupun melalui wakil – wakil yang dipilih secara bebas; 

b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan 

hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui menjamin 

kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; 

c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan 

dalam arti umum. 

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur, “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah – daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dengan undang – undang”. Berdasarkan aturan ini, pemerintahan 

daerah provinsi mempunyai gubernur dan DPRD propinsi, pemerintahan kabupaten 

mempunyai bupati dan DPRD Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kota 

mempunyai walikota dan DPRD Kota. 

Menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, 

setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.  

Pemerintah daerah propinsi mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan 

asas otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD RI 1945. 

Tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan oleh Pasal 25 

UU Otonomi Daerah, yakni sebagai berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD. 

b. Mengajukan rancangan Perda 
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c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadian, dan menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya dengan peraturan perundang – undangan 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang 0 

undangan. 

Sedangkan tugas wakil kepala daerah adalah: 

a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah; 

b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical 

di daerah, menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat 

pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta 

mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan 

hiudp; 

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan 

kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan, kelurahan dan desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; 

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; 

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh 

kepala daerah; 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 

berhalangan. 

Pada perkembangannya demokrasi terbagi atas demokrasi secara langsung 

dan demokrasi secara tidak langsung/demokrasi perwakilan. Timbulnya demokrasi 

perwakilan dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang semakin besar 

sehingga tidak memungkinkan untuk memfasilitasi semua orang berkumpul dalam 

suatu tempat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.  

Sistem pemilihan umum di tiap negara dapat berbeda dikarenakan terdapat 

perbedaan dalam system pemerintahan yang diterapkan. Terdapat system pemilihan 

perwakilan maupun system pemilihan langsung dimana rakyat memilih secara 
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langsung. Begitu pula dengn system kepartaian, ada yang menggunakan system satu 

partai, dua partai, maupun banyak partai dalam suatu negara.  

Pada system demokrasi perwakilan ini masyarakat terlibat secara tidak 

langsung yaitu melalui wakil – wakil yang ditunjuk untuk duduk di pemerintahan. 

Perwakilan ini dipilih melalui Pemilu dan Pemilukada. Pemilukada merupakan 

mekanisme bagi raykat untuk menentukan dan memilih kepala daerahnya dalam masa 

jabatan selama lima tahun. Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, walikota dan wakil walikota. 

Pemilihan umum di Indonesia memegang peran penting karena menentukan 

siapa yang nantinya akan memegang pemerintahan di daerah tersebut, mengingat 

Indonesia menganut system otonomi daerah. Pemerintah yang terpilih berhak 

mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan.  

Antara pemilihan umum dengan negara dan partai politik memiliki keterkaitan 

yang sangat erat. Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam 

proses kehidupan suatu negara yang dinamis, pemilihan umum merupakan wujud 

nyata partipasi warga negara terhadap perkembangan kehidupan ketatanegaraan suatu 

negara khususnya di Indonesia. Pemilihan umum merupakan pengejewantahan dari 

system demokrasi yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi adalah sebuah proses 

yang tidak akan pernah berhenti. Melalui pemilihan umum warga negara dapat 

memilih wakil – wakil rakyat ataupun pemimpin baik di tingkat nasional yaitu 
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presiden, gubernur, bupati/walikota. Umumnya yang berperan dalam pemilihan 

umum ini adalah partai politik
11

.  

Terdapat beragam pengertian partai politik dari para ahli dan sarjana politik. 

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah, “suatu kelompok yang terorganisir 

yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi. Nilai – nilai dan cita – cita yang 

sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional  - untuk melaksanakan 

kebijaksanaan – kebijaksanaan mereka
12

.  

Ramlan Surbakti, partai politik adalah “kelompok anggota terorganisasi secara 

rapid an stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideology tertentu, dan 

berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna 

melaksanakan alternative kebijakan umum yang mereka susun”
13

. Partai politik 

merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku – pelaku politik yang aktif 

dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatian pada pengendalian kekuasaan 

pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa 

kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda
14

.  

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partai 

politik adalah suatu organisasi yang memerlukan kekuasaan di dalam mencapai 

tujuan organisasi itu. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mempertahankan 

                                                           
11

 Jurnal Konstitusi, Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya 

Sadar Berkonstitusi, Volume I Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, November 2010, 

h. 118 . 
12

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 160 

– 161.  
13

 Ramlam Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Grasindo, 1992, h. 116.   
14

 Cholisin, dkk, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, h. 71.  
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kekuasaan guna mewujudkan program – program yang disusun berdasarkan ideology 

tertentu
15

.  

Partai politik merupakan penghubung antara proses – proses pemerintahan 

dengan warga negara. Arti penting partai politik dalam pemerintahan yang 

demokratis adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang hanya mungkin diwujudkan 

melalui partai politik. Dengan demikian, kedudukan partai politik sangat penting 

dalam pelaksanaan pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945.  

Pemilihan Umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali untuk 

memilih presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 6A UUD RI 1945 mengatur 

bahwa, “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat”. Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan usulan dari partai politik 

atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum, hal ini diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD RI 1945.  

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan pemilihan umum yang 

termasuk dalam bentuk demokrasi langsung. Sistem yang sama berlaku dalam 

pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD RI 1945. 

Apabila pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan Dewan 

Perwakilan Rakyat dilakukan secara langsung oleh rakyat, system demokrasi yang 

berbeda diberlakukan pada pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah di 

Indonesia menganut system demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI 

1945 pada Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945 menyatakan bahwa, “Gubernur, Bupati, 

                                                           
15

 Ramlan Surbakti, Op.Cit, h. 116.  
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dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 

Frasa “dipilih secara demokratis” pada ketentuan di atas dapat diartikan 

bahwa pilkada langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD. Pemilihan 

kepala daerah melalui DPRD merupakan bentuk demokrasi tidak langsung. Frasa ini8 

menjadi open legal policy para ahli hukum untuk menemukan mekanisme pilkada 

yang tepat. Akan tetapi menurut pendapat penulis, frase “dipilih secara demokratis” 

lebih bermakna pemilihan langsung oleh rakyat.  

Negara Indonesia setidaknya dalam perjalanan sejaran memiliki limamodel 

pengisian jabatan kepala daerah. Pertama, pemilihan secara tidak langsung yakni 

ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Hal ini terjadi di daerah – daerah yang 

bersifat administrative bukan otonom seperti misalnya penunjukkan walikota Jakarta 

oleh Gubernur DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang – 

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. 

Kedua, pemilihan secara tidak langsung bertingkat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pejabat pemerintah yakni Mendagri memilih satu dari beberapa calon Bupati dan 

Walikota yang dipilih oleh DPRD, dan Presiden memilih satu dari beberapa calon 

Gubernur. 

Ketiga, pemilihan secara tidak langsung dimana dipilih oleh DPRD 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
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Keempat, pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Model ini 

diterapkan pada pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan cara 

penetapan oleh DPRD dan pengesahan oleh Presiden. Hal ini ditentukan dalam Pasal 

17 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (3, 4, 5) UU No. 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau pemilihan 

umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 

No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu. Pada model ini pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan, 

dan pasangan calon perseorangan.  
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BAB III 

ANALISA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM 

INDONESIA 

 

2.1. Analisa Kedaulatan Rakyat Dalam Peraturan Pemilihan Umum 

 Amandemen keempat UUD RI 1945 pada tahun 2002 mengubah system 

pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati 

untuk dilakukan langsung oleh rakyat.  Menyusul pada tahun 2007 dengan 

diundangkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum yang selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2011 (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu). Pemilihan kepala daerah dan 

wakilnya dimasukkan sebagai bagian dari pemilihan umum.  

  Sebelum penulis memaparkan lebih lanjut mengenai asas kedaulatan rakyat 

dalam peraturan tentang pemilihan umum di Indonesia, terlebih dahulu akan 

diuraikan sejumlah peraturan yang mengatur tentang pemilihan umum tersebut. UUD 

RI 1945 sebagai hukum tertinggi dan dasar yang menjiwai seluruh peraturan 

perundang – undangan di bawahnya, mengatur tentang pemilihan umum dalam pasal 

1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan (4), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22E.  

 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – 

Undang Dasar diamatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945. Kedaulatan rakyat 

merupakan dasar, pedoman, dan tujuan akhir dalam suatu penyelenggaraan negara. 

Kepentingan rakyat merupakan prioritas dari jalannya pemerintahan di Indonesia.  
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Pasal 6A UUD RI 1945 mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden 

dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

merupakan peserta pemilu. Tatacara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 

PilPres dan Wapres).  

Pemilihan umum pemerintah daerah dalam UUD RI 1945 diatur dalam Pasal 

18. Pada ayat yang ketiga pasalini menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan ini diundangkanlah 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dean 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu Perwakilan Rakyat). 

Pasal 18 pada ayat (4) UUD RI 1945  mengatur bahwa pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota dilakukan secara demokratis. Sebagaimana telah penulis uraikan 

di bab sebelumnya bahwa pemilihan secara demokratis dapat berupa pemilihan 

dengan system demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Dengan 

diaturnya dalam Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggara Pemilu yakni, “Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilik kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.  Ketentuan ini menjawab makna dari frasa “dipilih secara demokratis” 

yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945 menjadikan system yang 
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dipakai adalah demokrasi langsung. Undang – Undang terbaru yang mengatur 

pemilihan umum kepala daerah adalah Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – 

Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada). 

Melihat sekilas dari peraturan – peraturan tentang pemilihan presiden dan 

wakil presiden, anggota perwakilan rakyat, dan kepala daerah diatas yang 

menerapkan system demokrasi langsung yakni pemilihan umum, menjawab amanat 

dari UUD RI 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menghendaki kedaulatan di tangan 

rakyat.  

Pemilihan umum memfasilitasi masyarakat untuk berdaulat, dalam arti untuk 

ikut serta dalam memilih atau dipilih, memberikan suaranya dengan bebas, dan 

berperan aktif dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi, terlalu cepat dikatakan 

bila semua peraturan tersebut pada prinsipnya benar – benar menganut prinsip 

kedaulatan rakyat yang tersirat dan tersurat dalam substansinya. Untuk itu, penulis 

hendak menguraikan masing – masing peraturan tersebut.  

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angkat 1 

UU Penyelenggara Pemilu. Asas penyelenggaraan kedaulatan rakyat ini berpedoman 

pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, 

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 
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efisiensi, dan efektivitas. Hal ini terang dinyatakan dalam Pasal 2 UU Penyelenggara 

Pemilu. 

UU Penyelenggara Pemilu mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum 

yakni lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan 

perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

secara langsung dilakukan oleh rakyat. Adapun lembaga yang menyelenggarakan 

pemilu menurut undang – undang ini dalam Pasal 1 adalah Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar 

Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara Luar Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu 

Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Dewan 

Kehormatan.  

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menurut Pasal 1 angka 6 UU 

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Undang – undang mengamanatkan kemerdekaan KPU 

dalam menjalankan tugasnya secara mandiri dan tetap. Independen dalam arti tidak 

ada campur tangan pihak pemerintah maupun kelompok tertentu. Mandiri berarti 

mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara utuh dan konstan untuk bangsa 

Indonesia. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu yang 

mengatur bahwa, “dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak 
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manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”. Berdasarkan 

ketentuan di atas, jelas bahwa undang – undang ini memberikan kedaulatan bagi KPU 

untuk menyelenggarakan tugasnya.  

KPU bukanlah lembaga pemerintah yang anggotanya berasal dari kalangan 

politik maupun pejabat pemerintahan. UU Penyelenggara Pemilu memberikan 

kesempatan selebar – lebarnya bagi semua warga negara Indonesia untuk menjadi 

calon anggota KPU berdasarkan persyaratan yang ada. Beberapa persyaratan hakiki 

yang harus dipenuhi seorang anggota KPU menurut Pasal 11 UU Penyelenggara 

Pemilu adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan  cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

Anggota KPU harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; tidak 

pernah menjadi anggota partai politik, tidak sedang menduduki jabatan politik, 

jabatan strukturan, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri. Ketentuan Pasal 11 

UU Penyelenggara Pemilu ini bercita – cita untuk menciptakan lembaga KPU yang 

independen, transparan, dan berkualitas. KPU merupakan bentuk kedaulatan rakyat 

dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia oleh karena KPU berasal dari rakyat 

sehingga dalam menjalankan tugasnya akan mengutamakan kepentingan rakyat 

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dapat ditemukan dalam Pasal 8 

sampai Pasal 68 UU Penyelenggara Pemilu, yang antara lain adalah: 

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal 

2. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 

3. Memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya 

sebagai daftar pemilih 
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4. Menetapkan peserta pemilu 

5. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional 

6. Mengumumkan calon yang terpilih 

7. Menindaklanjuti dengan segera laporan dari Bawaslu 

Meskipun KPU merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan kredibel, UU 

Penyelenggara Pemilu menghendaki adanya pengawasan atas kinerja KPU. Adapun 

lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Kesatuan Republik Indonesia adalah Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 16 UU Penyelenggara Pemilu.  

Sejalan prinsipnya dengan KPU, keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan 

professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak 

menjadi anggota partai politik manapun. Hal ini terang diatur dalam Pasal 73 UU 

Penyelenggara Pemilu. Bawaslu merupakan lembaga independen yang beranggotakan 

masyarakat Indonesia yang “terpilih” dan dinilai mampu untuk mengawasi jalannya 

pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Bawaslu bersikap professional 

menjalankan tugas dan wewenangnya dan berkewajiban untuk bersikap tidak 

diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 73 sampai dengan pasal 76  UU Penyelenggara Pemilu.  

Berdasarkan uraian tentang analisa UU Penyelenggara Pemilu di atas, dapat 

ditarik suatu garis besar bahwa pemilihan umum yang diamanatkan adalah pemilihan 

umum secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan 

rakyat. UU Penyelenggara Pemilu dalam bagian konsideransnya menimbang bahwa 

pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat berguna untuk menghasilan 
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pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila 

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, 

profesionalitas yang berasal dari rakyat.  

Undang – Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden adalah UU Pilpres dan Wapres. Konsideran UU Pilres danWapres ini 

menerangkan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan 

secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas – luasnya 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden. UU Pilpres dan Wapres menghendaki partisipasi rakyat 

yang seluas – luasnya dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Masyarakat 

diberikan kebebasan, kerahasiaan, langsung, kejujuran, dan keadilan untuk memilih 

pemerintahnya sebagai warga negara yang berdaulat. Pasal 2 UU Pilpres dan Wapres 

mengatur bahwa, “pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif 

dan efisien berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Pasal 3 UU Pilpres dan Wapres mengatur sebagai berikut: 

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali 

2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan; 

3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang 

diliburkan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ini dapat dilihat bahwa hari pemungutan suara 

pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan hari besar atau pesta terbesar 

demokrasi di Indonesia secara serentak dan nasional. Pada hari inilah masyarakat 
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memilih dan memutuskan pilihannya secara berdaulat sebagai bagian dari bangsa 

yang berdaulat. 

Setiap warga negara Indonesia berpotensi untuk menjadi calon presiden dan 

calon wakil presiden apabila memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 5 

UU Pilpres dan Wapres. Terbukanya kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi 

calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam 

mengikuti pesta demokrasi di Indonesia. UU Pilpres dan Wapres memberikan hak 

kepada rakyat untuk menjadi bagian dalam pemerintahan Indonesia, masyarakat 

menjadi pemerintah itu sendiri sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun 

dalam pencalonannya, warga negara yang bersangkutan harus diusung oleh suatu 

partai politik atau gabungan beberapa partai politik peserta pemilu.  

Pasal 10 ayat (1) UU Pilpres dan Wapres menentukan, “penentuan calon 

presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka 

sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan”. Ketentuan ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam internal partai dalam 

rangka menunjuk calon presiden dan wakil presiden yang akan diutus. Penentuan 

tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. 

Bentuk kedaulatan rakyat dalam peraturan pemilu di Indonesia dapat 

ditemukan dalam ketentuan tentang Kampanye. Masyarakat merupakan peserta 

kampanye itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (6) UU Pilpres dan 

Wapres. Kampanye  dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta 

bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. 
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Kampanye memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kampanye berfungsi 

sebagai wadah untuk membuka dan menjelaskan visi, misi, dan program pasangan 

calon presiden dan wakil presiden kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 

ayat (1) UU Pilpres dan Wapres.  

Adanya kampanye, memberikan sumbangsih dalam pemenuhan kedaulatan 

rakyat dalam pemilu di Indonesia. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan 

mengenal calon – calon presiden dan wakil presiden. Masyarakat perlu menentukan 

pilihannya berdasarkan penilaian atas visi, misi, program kerja, dan profil serta 

reputasi dari calon – calon yang ada. Inilah sebabnya kampanye tersebut bersifat 

terbuka.  

Adanya jaminan setiap lapisan masyarakat dapat memberikan suaranya dalam 

pelaksanaan pemungutan suara merupakan suatu bentuk kedaulatan rakyat. Pasal 113 

ayat (2) UU Pilpres dan Wapres menentukan, “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang 

cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta 

menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan 

rahasia”. Warga masyarakat diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menemui 

kesulitan, kebingungan, dan hambatan dalam memberikan suaranya di Tempat 

Pemungutan Suara.  

Pasal 114 UU Pilpres dan Wapres pada ayat yang (3) menyatakan bahwa, 

“pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon”. Suara – suara 

yang telah diberikan oleh masyarakat diawasi oleh saksi – saksi pasangan calon yang 

notabene adalah juga anggota masyarakat. Pasal 134 ayat (8) mengatur bahwa warga 
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masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara pasangan calon. Dengan 

demikian, sesame anggota masyakarat dapat saling mengawasi jalannya pemilihan 

umum dan penghitungan suara. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa UU Pilpres dan Wapres mengatur 

sedemikian rupa penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang 

berkedaulatan rakyat. Rakyat diberi kesempatan untuk menjadi calon presiden dan 

calon wakil presiden. Warga masyarakat diberikan hak untuk memilih dan 

memberikan suaranya, serta mengawasi langsung jalannya pemungutan sampai pada 

penghitungan suara.  

Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat diatur dalam UU Pemilu 

Perwakilan Rakyat. Konsideran undang – undang ini menyatakan memilih anggota 

DPR, DPD, dan DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk 

menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab 

berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Pemilihan umum tersebut wajib menjamin 

tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 51 UU Pemilu Perwakilan Rakyat, 

mereka yang dapat menjadi calon wakil rakyat adalah semua warga Indonesia yang 

memenuhi kualifikasi dari undang – undang ini.  

Setiap anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk 

memilih anggota perwakilan rakyat yang dikehendakinya. Sama halnya dengan 

system pada pencalonan presiden dan wakil presiden, seorang calon anggota DPR 

maupun DPRD harus berasal dari partai politik. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU 
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Pemilu Perwakilan Rakyat. Sedangkan, menurut Pasal 11 UU Pemilu Perwakilan 

Rakyat, calon anggota DPD berasal dari perseorangan. 

Seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pada proses pemilihan 

wakil rakyat ini diberlakukan juga kampanye. Sesuai pasal 77  UU Pemilu 

Perwakilan Rakyat, kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat 

dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Masyarakat merupakan peserta 

kampanye pemilu itu sendiri. Adapun materi kampanye adalah penyampaian visi, 

misi, dan program partai politik dan calon yang bersangkutan. Hal ini sesuai 

ketentuan Pasal 78 UU Pemilu Perwakilan Rakyat. Kampanye ini memberikan rakyat 

pemahaman yang jelas akan program – program setiap calon, dan memfasilitasi 

rakyat untuk mengenal profil –profil calon yang nantinya akan mewakilkan rakyat itu 

sendiri.  

Pasal 174 UU Pemilu Perwakilan Rakyat mengatur juga proses penghitungan 

suara yang disaksikan oleh saksi. Serta berdasarkan Pasal 183, Panitia Pemungutan 

Suara wajib mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS 

wilayah kerjanya dengan cara ditempelkan di tempat umum.  

Pasal 2 UU Pemilu Perwakilan Rakyat mengatur, “pemilu dilaksanakan secara 

efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 

Undang – undang ini mengutamakan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan pemilu 

sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

Pemilihan kepala daerah merujuk pada UU Pemilukada. UU Pemilukada yang 

terbaru pada tahun 2015 merupakan respon atas permainan politik yang 

memberlakukan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
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Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah 

secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas 

diundangkannya undang – undang ini diakhir tahun 2014, masyarakat Indonesia 

menolak kebijakan ini sehingga menimbulkan persoalan serta kegentingan yang 

memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 

Hak kedaulatan rakyat dirampas oleh elit – elit politik yang ingin 

mempertahankan kekuasaan yang telah ada. Pemilihan kepala daerah yang hanya 

dilakukan oleh wakil – wakil rakyat akan mempersempit kesempatan calon – calon 

wakil rakyat yang berkualitas namun berasal dari partai kecil atau partai bukan 

pemenang pemilu. Indonesia yang mengakui kedaulatan rakyat dalam pemilihan 

umum di Indonesia, dinilai melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri 

ketika undang – undang ini diundangkan. Masyarakat tidak lagi berdaulat untuk 

memilih sendiri pemerintahnya.  

Pada tahun 2015, untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang demokratis 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945, maka pemerintah 

mengundangkan UU Pemilukada yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang – Undang. 

Kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat wajib dihormati sebagai syarat 

utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun pelaksanaan kedaulatan rakyat 

dan demokrasi hanya dapat terlihat apabila pemilihan kepala daerah dilakukan secara 

langsung oleh rakyat. 
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Substansi UU Pemilukada pada dasarnya sama dengan undang – undang yang 

mengatur tentang pemilihan umum di atas. Prinsip yang dijalankan adalah pemilihan 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Pemilukada. 

Mereka yang berhak menjadi calon kepala daerah adalah setiap warga 

Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU Pemilukada. 

Berbeda dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden termasuk calon DPR 

dan DPRD, calon kepala daerah selain berasal dari partai politik dapat juga berasal 

dari perseorangan atau independen. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 1 angka 3 

dan 4 jo Pasal 7 UU Pemilukada.  

Setiap penduduk Indonesia yang berusia paling renda 17 tahun atau 

sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam pemilihan dapat memberikan suaranya dalam 

pemungutan suara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemilukada. 

Untuk menjamin kredibilitas dan transparansi pada saat hari pemungutan 

suara, pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon, panitia pengawas, 

pemantau, dan masyarakat yang hadir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 jo 

Pasal 98 ayat (7) UU Pemilukada. 

 

2.2. Analisa Kedaulatan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  

 Pelaksanaan pemilihan umum haruslah sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang telah secara khusus mengatur tentang pemilihan umum. Pemilihan 

umum pada prinsipnya harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil.  
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Bagian penjelasan UU Pemilu Perwakilan Rakyat memaparkan secara jelas 

pengertian dari asas pemilu. Dengan asas langsung, rakyat sebagai Pemilih 

mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan 

kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.  

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan 

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.  

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga 

negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan 

kehendak hati nurani.  

Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan 

diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.  

Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, 

Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang 

terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang 

sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. 

Kampanye merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang 

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang – undangan terkait. Pada 

penyelenggaraan kampanye penting untuk diperhatikan larangan – larangan yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. 
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Sebagai contoh, larangan – larangan dalam kampanye pencalonan anggota 

perwakilan rakyat misalnya diatur dalam Pasal 69 UU Pemilukada, yakni sebagai 

berikut: 

Dalam Kampanye dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon 

Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; 

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai 

Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; 

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; 

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih 

kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; 

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; 

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan 

kendaraan di jalan raya; dan/atau 

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 70 

1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan: 

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan 

lain/perangkat Kelurahan.  

2) Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam 

Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

3) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon 

Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye 

tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 
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Pasal 71 

(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan 

lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. 

(2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 

masa jabatannya berakhir.  

(3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah 

untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 

(4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota.  

Apabila larangan ini dilanggar maka telah terjadi tindak pidana yang diancam dengan 

sanksi pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
16

.  

 Akan tetapi pada prakteknya terdapat banyak penyimpangan dalam hal 

penyelenggaraan kampanye yang pada akhirnya mengurangi, merampas, dan 

meniadakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Contoh kasus pada 

pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014. Black Campaign yang 

bertujuan untuk merusak nama baik dan pembunuhan karakter terjadi di kalangan 

pendukung masing – masing calon presiden di media social. Terjadi perang wacana 

yang meluas dikalangan masyarakat umum. Dunia social media dipenuhi info yang 

saling menuduh, menghina, bahkan memfitnah calon presiden satu dan yang lain. 

Beberapa headline berita yang ada antara lain, ada jenderal tekan jaksa agung untuk 

selamatkan Jokowi; Gandeng JK Jokowi disebut melawan visi revolusi mental; Agum 

Gumelar dan keluarga korban 1998 tolak Prabowo; dan lain sebagainya. 

                                                           
16

 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1980, 

h. 37.   
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 Fenomena di atas menggelisahkan masyarakat dan jauh dari standar etis. Cita 

– cita dari undang – undang untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil 

mengalami hambatan dalam penyelenggaraannya. Kedaulatan rakyat untuk dipilih 

secara adil dan jujur bagi mereka yang menjadi calon telah dicurangi. Demikian pula 

bagi masyarakat luas yang berhak untuk memilih, telah dihasut oleh ketidakbenaran 

dan fitnah yang pada akhirnya mempengaruhi obyektifitas dalam menentukan pilihan. 

Tindakan ini dilain pihak, memicu perpecahan di antara masyarakat.  

Contoh kasus di atas merupakan salah satu contoh dari sekian banyak 

pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan kampanye, baik yang dilakukan 

oleh rakyat, tim sukses, oleh partai politik, oleh pemerintah, maupun oleh calon itu 

sendiri.  

 Selain penyimpangan dalam kampanye di atas, beberapa permasalahan 

penyelenggaraan pemilihan umum yang berakibat pada kedaulatan rakyat antara lain 

adalah pertama, permasalahan money politic.  Budaya money politic marak terjadi 

dimana – mana dan bukan lagi merupakan rahasia umum. Praktik politik uang terjadi 

pada saat pengusungan calon yang dilakukan partai dan pada saat pencarian 

dukungan langsung dari rakyat. Rakyat dibayar, disuap, untuk memilih calon tertentu. 

Dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya tidak lagi dalam kehendak 

bebas, kesadaran akan bangsa dan negara, maupun dalam pengendalian penuh atas 

dirinya. Money politic meniadakan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. 

Suara yang diberikan tidak berdasarkan prinsip jujur dan adil. 

 Kedua, lambatnya pengiriman logistic surat suara di daerah – daerah tertentu. 

Sulitnya alat transportasi untuk menjangkau daerah – daerah tertentu di luar pulau 
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Jawa menghambat kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat di 

daerah tersebut mengalami keterlambatan dan tidak dapat menyampaikan suaranya 

secara langsung dan tepat.  

 Ketiga, masalah penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Tahapan 

ini merupakan tahapan yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Sering terjadi selisih suara antara pasangan calon yang tidak sesuai dengan data dari 

TPS dan sebagainya. Adanya indikasi kecurangan ini, mencuri kedaulatan rakyat 

dalam pelaksanaan pemilihan umum. Suara yang telah diberikan rakyat sengaja 

dikesampingkan untuk kepentingan elit politik tertentu. 

 Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di 

Indonesia menandakan terkikisnya kedaulatan rakyat dalam menentukan nasib bangsa 

melalui pemilihan umum di Indonesia. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang berasal, 

dari, dan untuk kepentingan kelompok tertentu.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat wajib dihormati sebagai syarat 

utama pelaksanaan pemilihan pejabat pemerintahan di Indonesia. Adapun 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi hanya dapat terlihat apabila pemilihan 

presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, maupun kepala 

daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Peraturan perundang – undangan yang 

mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia terdiri atas UUD RI 1945 sebagai 

dasar dari setiap undang – undang yang mengatur pemilihan umum; UU Pilpres dan 

Wapres; UU Pemilu Perwakilan Rakyat, UU Pemilukada; dan UU Penyelenggara 

Pemilu. Peraturan – peraturan diatas yang menerapkan system demokrasi langsung 

yakni pemilihan umum, menjawab amanat dari UUD RI 1945 pada Pasal 1 ayat (2) 

yang menghendaki kedaulatan di tangan rakyat. UU Penyelenggara Pemilu dalam 

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum yang 

berkedaulatan rakyat adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal yang sama di atur dalam Pasal 2 UU 

Pilpres dan Wapres jo Pasal 2 UU Pemilu Perwakilan Rakyat jo Pasal 2 UU 

Pemilukada. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan pedoman dan tujuan dalam setiap 

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana yang dicita – citakan 

oleh undang – undang di atas. Bentuk – bentuk kedaulatan rakyat yang diatur dalam 

undang – undang di atas secara garis besar antara lain, hak setiap orang untuk dipilih 
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dan memilih tanpa ada diskriminasi dan di bawah tekanan; hak kampanye yang 

dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan 

merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat, kampanye berfungsi sebagai wadah untuk 

membuka dan menjelaskan visi, misi, dan program pasangan calon; pada hari 

pemungutan suara, masyarakat menyaksikan sendiri proses penghitungan dan 

kalkulasi yang trasnparan; terdapat lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan 

Bawaslu yang bersifat Independen dalam arti tidak ada campur tangan pihak 

pemerintah maupun kelompok tertentu. Mandiri berarti mampu menjalankan tugas 

dan tanggung jawab secara utuh dan konstan untuk bangsa Indonesia. KPU  dan 

Bawaslu merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia oleh karena mereka berasal dari rakyat sehingga dalam menjalankan 

tugasnya akan mengutamakan kepentingan rakyat.  

 Terlepas dari aturan tentang pemilihan umum yang diatur sedemikan rupa 

untuk memberikan kedaulatan bagi rakyat itu sendiri dalam menyelenggarakan 

pemilihan umum, pada prakteknya terdapat banyak permasalahan yang pada akhirnya 

mengurangi, merampas, dan meniadakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan 

pemilu. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat berubah menjadi pemerintahan yang berasal, dari, dan untuk kepentingan 

kelompok tertentu. Hal yang paling mencolok terjadi dalam pemilihan presiden dan 

wakil presiden yakni Black Campaign. Contoh kasus pada pemilihan presiden dan 

wakil presiden Indonesia tahun 2014. Black Campaign yang bertujuan untuk merusak 

nama baik dan pembunuhan karakter terjadi di kalangan pendukung masing – masing 
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calon presiden di media sosial yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan 

kekacauan. Beberapa permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum yang 

berakibat pada kedaulatan rakyat antara lain adalah money politic, budaya money 

politic marak terjadi dimana – mana dan bukan lagi merupakan rahasia umum. 

Praktik politik uang terjadi pada saat pengusungan calon yang dilakukan partai dan 

pada saat pencarian dukungan langsung dari rakyat. Rakyat dibayar, disuap, untuk 

memilih calon tertentu. Dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya tidak 

lagi dalam kehendak bebas, kesadaran akan bangsa dan negara, maupun dalam 

pengendalian penuh atas dirinya. Money politic meniadakan prinsip kedaulatan 

rakyat dalam pemilihan umum. Suara yang diberikan tidak berdasarkan prinsip jujur 

dan adil. Permasalahan, lambatnya pengiriman logistic surat suara di daerah – daerah 

tertentu. Sulitnya alat transportasi untuk menjangkau daerah – daerah tertentu di luar 

pulau Jawa menghambat kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat 

di daerah tersebut mengalami keterlambatan dan tidak dapat menyampaikan suaranya 

secara langsung dan tepat. Permaslaahan, penghitungan suara dan penetapan hasil 

pemilihan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dan perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Sering terjadi selisih suara antara pasangan calon 

yang tidak sesuai dengan data dari TPS dan sebagainya. Adanya indikasi kecurangan 

ini, mencuri kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Suara yang telah 

diberikan rakyat sengaja dikesampingkan untuk kepentingan elit politik tertentu. 

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mash belum memberikan dan 

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasib bangsanya.  
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4.2. Saran  

Cita – cita dari peraturan perundang – undangan terkait pemilihan umum 

untuk memberikan kedaulatan bagi rakyat dalam menyelenggarakan pemilu secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil haruslah didukung oleh pemerintah 

dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini harus secara tegas 

memberikan sanksi dan hukuman kepada pihak – pihak yang secara sengaja 

melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Pihak partai 

termasuk calon yang diusungnya harus menaati peraturan yang sudah diundangkan 

dan mengedepankan asas pemilu di atas demi terciptanya pesta demokrasi yang 

berkedaulatan rakyat di Indonesia. Rakyat sebagai pendukung, simpatisan, dan 

pemilih harus sadar akan kodratnya sebagai manusia yang berdaulat sehingga 

hendaklah tidak berpartisipasi dalam black campaign, money politic, dan kecurangan 

– kecurangan lainnya. Pihak penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dan 

Bawaslu harus benar – benar menjadi lembaga yang independen dan professional, 

hendaklah mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala – galanya.   
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