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BAB IV 

PUTUSAN POLICY MAKING OLEH MKRI: ANOTASI PUTUSAN No. 

5/PUU-V/2007 DAN PUTUSAN No. 14/PUU-IX/2013 

Dalam Bab ini penulis akan memaparkan praktik putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dapat dikatagorikan sebagai 

putusan yang bersifat policy making sesuai katagori yang telah penulis 

tentukan pada Bab II penelitian ini. Putusan tersebut adalah: (1) Putusan No. 

5/PUU-V/2007 tentang pengujian UU No. 32 Tahun 2004 sepanjang 

menyangkut ketentuan tentang pemilihan kepala daerah yang mekanismenya 

melalui jalur partai politik; (2) Putusan No. 14/PUU-IX/2013 tentang 

pengujian UU No. 42 Tahun 2008 sepanjang menyangkut ketentuan tentang 

mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan setelah pemilu legislatif. 

Selanjutnya, penulis akan mengkritisi kedua putusan tersebut dengan 

mengargumentasikan bahwa praktik interpretasi konstitusi oleh MKRI yang 

melahirkan kaidah konstitusional baru melalui putusan tersebut adalah 

praktik policy making yang tidak legitimate. Dasar dari argumen tersebut 

telah penulis letakkan dalam Bab III penelitian ini. Sesuai dengan hasil 

pembahasan Bab III, tolok ukur untuk legitimasi putusan MKRI yang 

bersifat policy making adalah dampaknya pada upaya untuk memajukan 

perlindungan HAM. Dengan demikian secara a contrario dapat disimpulkan 

bahwa kedua putusan tidak legitimate dalam melakukan praktik policy 

making karena tidak memenuhi tolok ukur tersebut, yaitu memajukan 

perlindungan HAM. 

 



65 

 

A. Praktik Putusan yang Bersifat Policy Making oleh MKRI
1
 

1. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Jalur 

Perseorangan 

Kasus Putusan No. 5/PUU-V/2007
2
 bertanggal 23 Juli 2007 berawal 

dari permohonan yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe yang mempersoalkan 

mengenai mekanisme pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dilakukan  oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

diambil dibangun berdasarkan pertimbangan bahwa mekanisme demokrasi 

yang di Indonesia adalah berdasarkan basis partai (party based) dan bukan 

perseorangan. 

Perlu dikemukakan di awal bahwa pembahasan kasus ini lebih 

bersinggungan dengan ilmu politik yaitu memahami konsep dipilih secara 

“demokratis” dalam mekanisme pengusulan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah, apakah melalui partai politik atau gabungan partai politik 

ataukah sebaliknya dimaknai untuk membuka peluang bagi calon 

perseorangan. 

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3
 

sendiri telah dinyatakan bahwa “demokrasi politik” tetap dibangun 

berdasarkan partai sehingga penjaringan calon kepala daerah harus melalui 

partai politik (nasional atau lokal) sifatnya
4
. Hal tersebut secara khusus di 

atur dalam Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), 

                                                           
1
  Selanjutnya disebut MK. 

2
 Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 merupakan putusan terhadap pengujian Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
3
 Selanjutnya disebut UU Pemda. 

4
 Ibid. h. 41. 
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Ayat (5) huruf a, dan (5) huruf c, Ayat (6) dan Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), 

Ayat (4), Ayat (5)
5
. 

Dari bunyi kaidah-kaidah tersebut pemohon berkeberatan karena bagi 

pemohon ketentuan itu telah menghilangkan makna demokrasi 

sesungguhnya sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 

1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”. Kata dipilih secara “demokratis” menurut pemohon bukan 

hanya mengadung pengertian yaitu: pada pelaksanaan pemungutan suara dan 

perhitungan suara yang harus demokratis, tetapi juga harus ada jaminan pada 

saat penjaringan dan penetapan calon, karenanya masyarakat perlu 

mendapatkan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengusung 

pasangan calon/untuk dicalonkan yaitu melalui calon perseorangan
6
. 

Menurut pemohon sejak terbitnya UU Pemda ditemukan fakta bahwa 

Undang-Undang tersebut justru lebih cenderung menampilkan sifat-sifat 

oportunitas, konspiratif, dan transaksi politik yang berlebihan sehingga 

pemohon beranggapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil 

bupati, walikota/wakil walikota hanya memberikan keuntungan kepada 

segelintir orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang pemohon 

seolah-olah memperoleh legitimasi dari rakyat padahal yang sesungguhnya 

tidak, karena hanya merupakan kamuflase politik belaka
7
. 

Lebih lanjut, pemohon berpendapat bahwa dengan dibukanya akses 

bagi calon independen (calon perseorangan) merupakan jawaban atas 

permasalahan tersebut, dan juga hal tersebut sesuai dengan konstitusi yaitu 

hak mendapatkan kesempatan yang sama di pemerintahan (Pasal 28D ayat 

(3) UUD NRI 1945) dan hak memperoleh perlakuan sama di hadapan hukum 

                                                           
5
 Ibid. h. 46. 

6
 Ibid. h. 7. 

7
 Ibid. h. 9. 
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(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) sehingga pemohon berkesimpulan 

bahwa mekanisme penjaringan calon kepala daerah harus melalui partai 

politik atau gabungan partai politik merupakan ketentuan yang 

diskriminatif
8
. 

Sebagai upaya untuk meyakinkan hakim-hakim MK pemohon 

menggunakan perbandingan yang terjadi di Aceh Darussalam, di mana 

dalam pemilu calon independen memperoleh kemenangan mutlak sebagai 

Gubernur/Wakil Gubernur, yang menurut pemohon hal tersebut 

membuktikan bahwa rakyat sangat membutuhkan independensi dan mereka 

tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon karena terbukti 

parpol dalam pengusungan calon sangat syarat dengan transaksi politik yaitu 

dengan melakukan jual beli kendaraan politik (partai) bagi calon yang akan 

mengikuti suksesi pilkada
9
.  

Dalam putusanya MK menyatakan bahwa sebagian frasa pada Pasal 56 

ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, sebab ketentuan 

tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan 

partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam 

Pemilukada. 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pemberian 

hak kepada perseorangan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada adalah 

dalam rangka untuk menciptakan Pilkada yang demokratis. MK menyatakan: 

 
…Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang 

terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh 

                                                           
8
 Ibid. h. 8. 

9
 Ibid. h. 9. 
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pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah agar lebih demokratis…
10

 

Selain itu, pemberian hak kepada perseorangan untuk mencalonkan diri 

dalam Pilkada adalah untuk memberikan hak politik yang sama kepada 

setiap warga negara tanpa dihalangi oleh syarat harus diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik. Terkait dengan itu MK berpendapat: 

 

supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 

28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dilakukan dengan cara 

menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan yang ditentukan oleh Pasal 

67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945 

sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senjatanya 

pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Namun, persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan UU 

Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh 

pembentuk undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada 

perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh.
11

 

 

Dengan adanya Putusan MK ini berarti pembatasan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam UU Pemda yang 

mengharuskan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan dari 

partai politik atau gabungan partai politik adalah inkonstitusional karena 

bertentangan dengan prinsip persamaan hak dan prinsip demokratis dalam 

penyelenggaraan Pilkada. 

Putusan MK di atas, yang mengubah legal policy legislator atas 

pengaturan tentang prosedur pelaksanaan pilkada ke posisi baru yaitu 

diperbolehkannya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dari jalur perseorangan memperoleh reaksi keras dari para Hakim Konstitusi 

yang menyatakan dissenting opinion  (achmad Roestandi, I Dewe Gede 

Palguna dan H.A.S. Natabaya). Substansi dissenting opinion tersebut secara 

                                                           
10

 Ibid. h. 54. 
11

 Ibid. h. 57. 
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umum menyatakan keprihatinan atas judicial policy yang dipilih MKRI 

dengan mengintervensi legal policy legislator yang situasi pertentangannya 

dengan konstitusi tidak secara eksplisit.
12

 

2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara 

Serentak 

Putusan No. 14/PUU-IX/2013 memasalahkan konstitusionalitas 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden
13

 sepanjang menyangkut pengaturan mengenai 

penyelenggaraan pemilu Presiden yang dilaksanakan setelah pemilu umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kasus ini diajukan oleh Effendy Ghazali 

yang melihat praktik penyelenggaran pemilu Presiden yang dilaksanakan 

tidak bersamaan dengan pemilu legislatif cenderung menghambat kemajuan 

negara Indonesia. 

Menurut argumen awal pemohon, apabila pemilu Presiden 

dilaksanakan secara bersamaan (serentak) dengan pemilu legislatif, maka hal 

itu akan berdampak memberikan efisiensi anggaran terhadap keuangan 

negara karena untuk sekali menyelenggarakan pemilu negara harus 

mengeluarkan uang berkisar 5 sampai 10 Trilyun Rupiah yang dinilai 

pemohon sebagai pemborosan terhadap keuangan negara yang 

pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD dan sumber pembiayaan 

pajak lainnya.
14

  

                                                           
12

 Lihat Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Pengujian Undang-Undang. Disertasi 

(tidak dipublikasikan) Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Airlangga, 

2014, h. 295. 
13

 Selanjutnya disebut UU Pilpres. 
14

 Putusan MKRI Nomor 14/PUU-IX/2013, h. 12. 
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Sementara itu, diasumsikan juga oleh pemohon bahwa melalui 

keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan berdampak 

menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan. Hal ini dikenal dengan 

istilah teori coattail effect,  yakni: keterpilihan calon presiden yang dari 

parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota 

legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Itu artinya, 

penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik 

DPR terhadap Presiden terpilih, dan secara langsung memperkuat sistem 

presidensial, karena pemilih Presiden cenderung akan memilih parpol 

pendukungnya.
15

 

Argumen pemohon tersebut berangkat dari fakta politik Pilpres tahun 

2004 dan tahun 2009 yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif. Hal ini 

membuat pasangan calon Presiden-Wakil Presiden harus melakukan 

negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) terlebih dahulu dengan partai 

politik untuk mendapat dukungan demi keterpilihannya. Situasi demikian 

hanyalah bersifat taktis dan sesaat serta melemahkan sistem presidensial, 

sehingga kesimpulan pemohon jika pemilu presiden dan pemilu legislatif 

dilakukan serentak maka teori coattail effect kemungkinan akan berlaku di 

Indonesia seperti fenomena yang pernah terjadi di Brazil.
16

 

Berdasarkan uraian pemohon di atas, MK dalam putusannya 

menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 

112 UU Pilpres bertentangan dengan konstitusi sehingga implikasinya 

menghasilkan kaidah baru berupa mekanisme pemilu Presiden dan pemilu 

legislatif harus dilakukan secara serentak pada tahun 2019.
17

 

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan terpisah dengan pemilu 

                                                           
15

 Ibid. h. 8-9. 
16

 Ibid. 6-9. 
17

 Ibid. h. 87-88. 
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Legislatif telah mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan 

pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. MK 

mengemukakan: 

 
Penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-

menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, 

sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk 

kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi 

penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam 

jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik
18

. 

 

Selain itu dengan adanya pemilu Presiden dan pemilu Legislatif 

serentak MK berpandangan bahwa hal tersebut akan memberikan 

penghematan kepada keuangan negara. Terkait hal itu MK menyatakan: 

 
bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak 

memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih 

menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil 

eksploitasi sumber daya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
19

.  

 

Putusan MK yang mengubah legal policy dari pembentuk undang-

undang di atas, ditentang Maria Farida Indrati yang menyatakan dissenting 

opinion (pendapat berbeda). Secara substansi Maria Farida Indrati 

mengingatkan MK untuk tetap berada dalam batasan fungsional dalam 

melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Menurut Maria 

Farida: 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 

NRI 1945 – menurut saya, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan 

kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang  (DPR dan Presiden) untuk 

mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebihlanjut mengenai 

pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal 

policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan menakanisme terbaik 

                                                           
18

 Ibid. h. 81. 
19

 Ibid. h. 84. 



72 

 

tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu 

pemilihan dengan pemilihan yang lain.
20

 

 

Lebih lanjut Maria Farida menyatakan, tentang penilaian mengenai tata 

cara penyelenggaraan Pemilu, “hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas 

norma, tetapi merupakan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang.”
21

 

Sehingga bagi Maria Farida Indrati putusan ini adalah putusan yang 

mengintervensi legal policy legislator yang situasi pertentangannya dengan 

konstitusi tidak secara eksplisit.
22

  

B. Anotasi Putusan: Praktik Policy Making dalam Pengujian Undang-

Undang yang Tidak Legitimate 

2.1. Kritik terhadap Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 

Pertama-tama perlu dikemukakan lebih dahulu di sini bahwa putusan 

ini adalah putusan berbasis HAM. Tetapi, meskipun berbasis HAM, tidak 

berarti bahwa sebagai putusan yang bersifat policy-making maka putusan 

tersebut seketika legitimate. HAM yang dipersoalkan dalam kasus ini adalah 

hak politik warga negara berupa right to be candidate (hak untuk menjadi 

calon) di luar mekanisme demokrasi partai. Namun demikian, putusan ini 

tetap layak dikritisi dari sisi implikasinya yang sangat elitis, yaitu 

melindungi hak secara tidak proporsional (hanya melindungi kepentingan 

elit).  

Kritik tersebut muncul karena pihak penerima manfaat dari right to be 

candidate hanya terbatas pada segelintir orang. Artinya, hak tersebut tidak 

dapat diakses atau dinikmati setiap orang „secara sama‟. Misalnya, hanya 

seseorang yang secara finansial memiliki kemampuan yang memadai yang 
                                                           

20
 Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida pada Putusan No. 14/PUU-

IX/2013, h. 90-91. 
21

 Ibid. h. 92. 
22

 Ibid. 
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dapat menikmati hak tersebut. Dalam kondisi demikian MK telah 

menciptakan hak yang bersifat eksklusif. 

Dalam konteks demikian dapat dikemukakan bahwa MK telah bersikap 

over protective dengan memberikan right to be candidate kepada calon 

perseorangan. Hal ini tidak sebanding atau proporsional dengan isu hak 

untuk hidup yang muncul dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 di mana hak 

tersebut berada dalam bahaya karena berhadapan dengan ancaman pidana 

mati dalam UU Narkotika. Dalam kasus tersebut MK justru tidak 

memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak untuk hidup dengan 

membiarkan pidana mati statusnya tetap konstitusional. 

Dalam menanggapi isu HAM dalam Putusan No. 5/PUU-V/2007 MK 

seharusnya bersikap atau bertindak proporsional dengan memposisikan kasus 

ini di ranah kebijakan legislatif terbuka karena pada hakikatnya pengusungan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik bukan 

merupakan isu konstitusional (dalam pengertian pelanggaran secara terang 

benderang terhadap ketentuan konstitusi). Sifat pertentangan ketentuan 

tersebut dengan konstitusi sangat kabur sehingga putusan tentang 

konstitusionalitasnya lebih tepat diputuskan sendiri oleh pembentuk undang-

undang. 

Sejalan dengan pengertian di atas maka menurut penulis kaum elit 

tidak layak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya secara 

berlebihan seperti yang dilakukan oleh MK. Yang seyogianya memperoleh 

manfaat lebih dari perlindungan HAM adalah kepentingan pihak yang lemah 

secara struktural atau pihak yang paling kurang beruntung. 

Khusus terkait dengan Putusan No. 5/PUU-V/2007, penulis 

berpendapat bahwa hak politik, yaitu the right to be candidate, tidak 

memenuhi kriteria tuntutan HAM yang universal karena hak yang diberikan 

hanya dinikmati oleh segelintir orang yang secara struktural bukan 
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merupakan pihak yang lemah tetapi pihak yang sudah memiliki kemampuan 

yang cukup memadai. Namun demikian penting untuk dikemukakan di sini 

bahwa penulis memberikan pengecualian terhadap fenomena gerakan rakyat 

yang terjadi di Jakarta, untuk secara sukarela mengumpulkan dan 

memberikan dukungan kepada calon kapala daerah dan wakil kepala daerah 

yang mereka inginkan untuk mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. 

Gerakan tersebut muncul sebagai reaksi rakyat untuk membangun suatu 

calon tandingan untuk melawan calon yang akan diusung melalui partai 

politk yang memenuhi syarat dalam pengusungan calon kepada daerah dam 

wakil kepala derah dalam pilkada Jakarta 2017 mendatang. Artinya, dalam 

kasus ini, posisinya terbalik: rakyat versus elit partai politik. 

Seperti telah penulis kemukakan di atas, dalam kaitan dengan 

perlindungan HAM, Putusan No. 5/PUU-V/2007 sangat tidak proporsional 

jika dibandingkan denganPutusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang 

mempersoalkan kesesuaian pidana mati dengan hak untuk hidup (right to 

life) yang mana dalam pandanganya MK menganggap bahwa right to life 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 haruslah 

dibaca secara bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 

sehingga kesimpulannya right to life dapat dibatasi sepanjang diatur oleh 

undang-undang.
23

 

Atas dasar itu menurut argumen penulis bahwa apabila putusan MK 

orientasinya adalah HAM maka sebelum MK melindungi right to be 

candidate, MK harus terlebih dahulu melindungi right to life karena right to 

life merupakan hak yang sangat terpenting yang harus dilindungi. Hal 

tersebut juga dikemukakan oleh Korff yang berpendapat bahwa right to life 

                                                           
23

 Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, h. 415-416. 
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berada diurutan pertama sebab jika seseorang dapat secara sewenang-wenang 

merampasnya maka hak-hak yang lain tidak berarti.
24

  

Sejalan dengan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa dengan 

tidak dilindunginya right to life oleh MK maka kosensekuensi loginya adalah 

perlindungan HAM yang dilakukan MK terhadap hak-hak yang lain 

termasuk right to be candidate  menjadi tidak berarti pula. Hal tersebut 

bertolak pada sikap MK yang menunjukan ketidakkonsistenan terhadap 

upaya perlindungan HAM di Indonesia dengan membuat putusan yang tidak 

berimbang antara right to life dan right to be candidate. 

Dengan demikian untuk menghindari praktik tersebut menurut penulis 

MK harus mendasarkan pada selective judicial activism yang dipraktikkan 

oleh “the Warren’s Court dalam kasus-kasus HAM di Amerika Serikat yang 

menyatakan: 

 
(1) when the governing majority systematically disregarded the interests of a 

historically underrepresented group (such blacks, ethnic minorities, political 

dissidents, religious dissenters, and persons accused of crimes); and (2) when 

there was a risk that a governing majority was using its authority to stifle its 

critics, entrench the political status quo, and/or perpetuate its own political 

power.
25

 

 

Kesimpulan dari kutipan tersebut, adalah justifikasi terhadap praktik 

policy-making oleh badan yudisial haruslah berbasis pada kepentingan pihak 

yang seyogianya dilindungi yaitu: sebagai representasi kepentingan pihak 

yang lemah. Ketika kondisi tersebut terjadi dan membahayakan HAM, maka 

pengadilan (MK) secara langsung memperoleh kewenangan untuk 

melakukan praktik tersebut. 

 
                                                           

24
 Douwe Korff, The Right to Life: A Guide to the Impplementation of Article 2 of 

the European Convention on Human Rights, di kutip dalam Disertasi, Titon, h. 154. 
25

 Goeffrey R. Stone, “Citizens United and Conservative Judicial Activism”, dalam 

Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang Penjaga HAM, 

Bandung, Alumni, h. 165. 
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2.2. Kritik terhadap Putusan Nomor 14/PUU-IX/2013 

Di awal perlu ditegaskan bahwa Putusan No. 14/PUU-IX/2013 

sejatinya telah keluar dari prinsip judicial duty, yaitu kewajiban badan 

yudisial (pengadilan) untuk memutus perkara berdasarkan hukum. Hal 

tersebut nampak dari pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus 

kasus ini yang lebih dipengaruhi oleh pendekatan ilmu politik (teori coattail 

effect) dan ilmu ekonomi (teori efisiensi). Oleh karena itu, para hakim yang 

memutus kasus ini nampak telah melakukan kesalahan sangat fatal sebab 

dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidak lagi berada dalam ranah 

judicial duty badan yudisial. 

Inti dari persoalan kasus ini adalah prosedur penyelenggaraan pilpres 

yang waktunya dilakukan setelah pileg (pemilu legislatif). Keterpisahan 

waktu tersebut menjadi isu karena dua hal yaitu, adanya teori coattail effect 

dan teori efisiensi yang masing-masing menjadi justifikasi hakim terhadap 

putusan dan akan penulis jelaskan masing-masing di bawah ini:  

Pertama, teori coattail effect yang berpandangan bahwa jika pemilu 

presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara serentak maka pemilih calon 

presiden tertentu akan cenderung memilih partai politik pengusungnya. Teori 

ini berkembang berdasarkan pengalaman politik Brazil. Ketika Brazil 

menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak maka 

efeknya kemudian terjadi penyederhanaan partai politik karena rakyat 

cenderung memilih presiden beserta partai politik pengusungnya. 

Kelemahan dari teori coattail effect adalah coattail effect tersebut 

bukan hukum, sehingga tidak bersifat mengharuskan. Teori coattail effect 

hanya bersifat kemungkinan, apa yang akan terjadi; bukan apa yang harus 

terjadi. Artinya, ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan 

secara serentak pada tahun 2019, maka hasilnya hanyalah kemungkinan: 

coattail effect tersebut dapat terjadi atau justru dapat tidak terjadi. 
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Menurut penulis pengadilan seperti MK memiliki tugas untuk 

memutus perkara berdasarkan hukum (judicial duty) dengan merujuk pada 

sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip hukum. Oleh karena itu MK tidak dibenarkan menurut hukum untuk 

membuat putusan yang hanya didasarkan pada kemungkinan sebab hukum 

tidak berbicara mengenai prediksi melainkan suatu keharusan (normatif). 

Martabat MK akan runtuh ketika nanti terbukti sebaliknya bahwa coattail 

effect tersebut tidak terjadi. Sehingga sudah selayaknya jika MK lebih 

berhati-hati dalam memutus kasus seperti Putusan No. 14/PUU-IX/2013 

karena pengalaman yang terjadi di negara Brazil bukan jaminan akan terjadi 

untuk kasus di Indonesia. 

Selanjutnya, argumen kedua yaitu teori efisiensi yang berada di ranah 

disiplin ilmu ekonomi yang digunakan sebagai analisis ekonomi terhadap 

hukum (The Economic Analysis of Law). Pendekatan tesebut dimaksudkan 

untuk menginterpretasikan setiap ketentuan-ketentuan hukum dengan 

berpegang pada prinsip hukum dan ekonomi. Salah satu prinsip dasar 

ekonomi adalah selalu menitikberatkan pada kemampuan menekan biaya 

sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Sejalan dengan pengertian tersebut maka pelaksanaan pilpres setelah 

pemilu legislatif dianggap tidak lagi mencerminkan rasa keadilan menurut 

teori efisiensi sebab keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu berdampak 

pada pemborosan terhadap keuangan negara lebih banyak. Sehingga pemilu 

serentak diharapkan mampu mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu dan 

biaya yang berhasil dihemat tersebut dapat dialokasikan untuk porsi 

kemakmuran masyarakat. 

Atas dasar argumen di atas menurut pendapat penulis ada perbedaan 

yang cukup mendasar antara hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. 

Sebagaimana telah dinyatakan sebagai prinsip dalam penelitian ini, ranah 
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dari badan yudisial seperti MK adalah judicial duty, termasuk dalam kasus 

pengujian undang-undang. Teori efisiensi sebagai prinsip dalam ekonomi 

tidak dapat dijadikan dasar oleh badan yudisial untuk menilai dan 

membatalkan ketentuan hukum karena efisiensi tersebut bukan hukum yang 

seyogianya di-enforce oleh badan yudisial. 

Pada posisi demikian penulis berpendapat bahwa badan yudisial 

(pengadilan) hanya dapat melakukan intervensi kepada pembentuk undang-

undang (legislator) manakala terjadi kesalahan interpretasi konstitusi secara 

substansial dalam menghasilkan undang-undang seperti dikemukakan oleh 

James Bradley Thayer dalam doktrin the Rule of Clear Mistake yaitu: “those 

who have the right to make laws have not merely make a mistake, but have 

made a very clear one – so clear that it is not open to rational question.”
26

 

Tentang periode penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif dan pemilu 

presiden), penulis berpendapat bahwa UU Pilpres tidak mengandung 

kesalahan substansial (clear mistake) karena rumusan undang-undang yang 

demikian merupakan wilayah dari pembentuk undang-undang atau dalam 

pengertian Maria Farida merupakan ranah kebijakan legislatif terbuka di 

mana legislator diberikan kebebasan dalam menentukan periode 

penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Dengan demikian, 

sekalipun UU Pilpres dikatakan menimbulkan pemborosan terhadap 

keuangan negara karena jadwal pemilu presiden baru dilakukan setelah hasil 

pemilu legislatif diketahui, namun hal itu tidak menjadi masalah karena 

memutus demikian sudah merupakan kewenangan dari para pembentuk 

undang-undang. 
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 James Bradley Thayer, “The Orgin and Scope of the American Doctrine of 

Constitutional Law,” Harvard Law Review, Vol. VII, October 25, 1893, h. 144. 


