
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Negara Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, “demos-cratein” Demos 

yang berarti sama dengan rakyat, cratein atau cratos kekuasaan atau berkuasa, 

Jadi pada dasarnya demokrasi ialah rakyat yang berkuasa atau rakyat yang 

memerintah dan atau pemerintahan oleh rakyat, yaitu dimana rakyat 

mempunyai kewenangan lansung untuk memerintah tetapi melalui 

perwakilannya yang dipilih melalui pemilihan yang bebas dan terbuka untuk 

semua atau dikenal juga dengan kedaulatan rakyat,  

Menurut Jimly asshiddiqie, Pada hakikatnya sistem kedaulatan 

rakyat itu, bersumber dari kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang 

dianggap berada ditangan rakyat yang dalam praktiknya dikelola oleh 

rakyat dan untuk kepentingan-kepentingan seluruh rakyat itu sendiri, 

jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini ialah 

“kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” bahkan 

dalam sistem participatory democracy, dikembangkan bahwa 

kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama 

rakyat.1 

 

Demokrasi menjadi istilah umum digunakan untuk menanamkan 

sesuatu bentuk negara dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat, Dengan 

pengertian-pengertian sebagai berikut: 

a. Pengertian kuno 

Demokrasi menurut pengertian kuno adalah suatu pemerintahan 

dimana kekuasaan terletak ditangan sejumlah orang-orang yang dipertuan atau 

orang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat karena 

keturunan bangsawan dan tidak tergolong sebagai budak. Namun Perikles 

memberi pengertian bahwa demokrasi sejati tersirat dari keterangan-

keterangannya tentang maksud dan tujuan demokrasi yaitu dimana demokrasi 

 
1Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, h. 116 



ialah merupakan realisasi kemerdekaan dan persamaan martabat yang prinsipil 

dari warga negara. Sehingga tidak seorangpun boleh dianggap lebih rendah 

dari yang lain karena keturunannya, martabatnya, fungsinya dan orang akan 

dihargai sesuai dengan kecakapannya atau kegiatannya dalam mengurus soal-

soal kepentingan umum, dengan tiada rasa dengki atau pandangan picik, 

kesempatan diberikan kepada setiap orang untuk menjalankan kehidupannya 

sesuai dengan kehendaknya sendiri, Tetapi patuh kepada hukum, kepada 

kebiasaan dan kepada Undang-Undang. 

b. Pengertian modern 

Demokrasi modern timbul oleh dan setelah revolusi Perancis dengan 

adanya ide kedaulatan rakyat dari Rosseau, Yaitu dimana dalam upayanya 

memberikan pandangan struktur ketatanegaraan digariskan dalam bentuk 

konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat agar tidak dilanggar oleh penguasa 

negara untuk memelihara agar kekuasaan tidak tertumpuk di tangan beberapa 

orang saja maka timbul teori dan praktik Trias Politika yang membagi 

kekuasaan dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-

Undang, kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan kekuasaan untuk 

pengadilan. Secara teoritis terdapat dua pengertian demokrasi yakni: 

1.) Demokrasi dalam arti formil yaitu demokrasi yang sekedar 

mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara 

ialah kehendak rakyat/sebagian besar dari rakyat (Volonte Generale-

from Rosseau), Akan tetapi tidak ada sesuatu pembatasan untuk 

menjamin kemerdekaan seseorang; 

2.) Demokrasi dalam arti materil, ialah bahwa inti dari demokrasi justru 

terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang 

berdasarkan pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang 

menjadi warga negara (sesuai teori perikles) 



Pengertian demokrasi materillah yang semakin memberikan pengaruh 

dalam pengertian demokrasi dewasa ini, dan dipandang sesuai dengan tujuan 

demokrasi yang sebenarnya. Pada zaman modern sekarang ini, kedua 

pengertian dikombinasikan yaitu unsur formil yang ditandai dengan adanya 

sistem pemungutan suara “Setengah ditambah satu” dan unsur materilnya 

ditandai dengan keharusan adanya “fair play” dalam pembentukan kekuasaan 

dan pimpinan negara2 

Penerapan demokrasi di era sekarang pada dasarnya, ialah suatu 

susunan masyarakat yang didasarkan kepada kemerdekaan politik dan 

kebebasan rohani bagi rakyat serta pada prinsip adanya persamaan hak dari 

setiap orang terhadap Undang-Undang atau suatu susunan masyarakat dimana 

dasar-dasar kekuasaan itu dan dimana terhadap penggunaan kekuasaan itu 

diadakan kontrol oleh atau atas nama orang-orang yang menjalankan 

kekuasaan, kekuasaan itu dipilih (lansung atau tidak lansung) oleh mereka 

yang akan tunduk pada kekuasaan itu. 

Hans kalsen membuat kesimpulan sebagai prinsip umum bagi demokrasi 

sebagai berikut “Adanya persamaan wujud antara pemerintah dan yang 

diperintah, diantara subyek dan objek kekuasaan, rakyat dikuasai oleh rakyat.” 

Sedangkan dalam penerapannya demokrasi dilaksanakan dalam dua tahap 

yaitu tahap menyusun kekuasaan dan tahap pelaksanaan kekuasaan. Dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Tahap I: Demokrasi bersifat lansung yaitu adanya pemberian suara lewat 

pemilu. 

b. Tahap II: Adanya keharusan tanggung jawab pemerintah kepada 

perwakilan rakyat dengan kedua instansi bekerjasama untuk mewujudkan 

dasar-dasar umum kebijakan pemerintah. Tahap II ini bersifat tidak 

 
2 Kabul Budiyono,  Teori dan Filsafat Ilmu Politik,Alfabeta, Bandung,  2012, h. 52. 



lansung, artinya dalam penyusunan kekuasaan harus melalui tanggung 

jawab pemerintah kepada DPR. 

Dalam konsep sistem negara demokrasi juga dikenal adanya 

pembatasan kekuasaan, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa 

demokrasi telah berjalan secara konstitusional yang artinya sesuai dengan 

hukum-hukum kebiasaan masyarakat serta ketentuan perUndang-Undangan.  

Menurut Lord Acton pembatasan kekuasaan pemerintah sangat 

diperlukan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh 

manusia yang mempunyai banyak kelemahan, dalilnya yang cukup 

terkenal ialah “Power tands to corrupt but absolute power corrupts 

absolutely” (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia mempunyai kekuasaan 

tak terbatas pasti akan meyalahgunakannya, berdasarkan keterangan 

tersebut maka menjadi penting bahwa landasan demokrasi harus 

berdasarkan pada konstitusi sehingga tidak terjadi kecenderungan 

penyalahgunaan kekuasaan.3 

 

2.2. Pengertian Pemerintahan Presidensil 

Sistem pemerintahan republik Indonesia dibawah Undang-Undang 

Dasar NRI 1945 dan penjelasan pembukaan UUD NRI 1945 sebenarnya 

dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan presidensil, Hal ini sesuai dengan 

konsep ketatanegaraan di Indonesia yang mana terdapat pembagian kekuasaan 

antara pemerintahan eksekutif dan legislatif dan tidak adanya pemisahan 

antara kepala pemerintahan dan kepala negara, melainkan hanyalah presiden 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang menjalankan 

pemerintahan dengan berpedoman kepada konstitusi dan dipilih lansung oleh 

rakyat (Demokrasi) yang mana kedua hal tersebut sebenarnya merupakan ciri 

dari pemerintahan presidensil. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan karakter 

sistem pemerintahan presidensil sebagai berikut:  

a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 

eksekutif dan legislatif; 

 
3Ibid. h. 54. 



b. Presiden merupakan eksekutif tunggal, Kekuasaan eksekutif Presiden 

tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;  

c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 

kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;  

d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai 

bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;  

e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 

demikian pula sebaliknya; 

f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen4 

g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen 

maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi. 

Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada 

konstitusi;  

h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.  

i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem 

parameter yang terpusat pada parlemen. 

 

Kesembilan prinsip sistem presidensil yang diuraikan tersebut di atas 

juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Karena itu, 

sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD NRI 1945 dapat dikatakan 

merupakan sistem presidensil. Bahkan, apabila dibandingkan dengan sistem 

presidensil yang telah dianut oleh UUD NRI 1945 sejak sebelum diadakan 

perubahan, maka sistem pemerintahan presidensil yang sekarang dapat 

dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensil yang lebih murni sifatnya. 

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut 

Undang-Undang dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala 

pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil Presiden juga 

tidak dapat diartikan atau diberi peran sebagai perdana menteri. 

Menurut Mahfud MD, sistem presidensil dapat di catat dengan 

adanya  prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Kepala negara menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif); 

b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR) 

Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar; 

 
4 Mexsasai Indra, Op. Cit, h. 127. 



c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 

d. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat.5 

 

Dalam sistem presidensil, pertanggung jawaban presiden yang 

langsung pada rakyat berkonsekuensi pada kedudukan dan bobot presiden 

lebih besar ketimbang jabatan anggota legislatif. Presiden dipilih oleh 

sebagian besar rakyat sedangkan anggota legislatif, dilihat dari orang perorang 

dipilih oleh sejumlah tertentu rakyat sesuai dengan yang dipersyaratkan 

Undang-Undang. Jika mengikuti alur pikir tersebut maka logis bila kedudukan 

Presiden lebih kuat dibandingkan dengan jabatan lain dalam jabatan lembaga 

Trias Politika. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif, karena ia dipilih 

langsung oleh rakyat dan karenanya bertanggung jawab pada rakyat. Banyak 

negara penganut sistem presidensil kurang berhasil melaksanakan sistem 

karena terjebak pada pola kediktatoran. Kedudukan Presiden yang dipilih 

langsung oleh rakyat berpengaruh pada kuatnya legitimasi yang dimiliki 

presiden. Adalah benar kokohnya kedudukan Presiden lebih memberikan 

kepastian masa jabatan yang pada gilirannya lebih6 memberikan ketenangan 

dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. 

  

 
5Ibid. h. 128. 
6Ibid. h 129 



2.3. Pengertian Presidential Thresold 

Kata Presidential Thresold bersumber dari bahasa Inggris atau yang 

dalam bahasa Indonesia nya disebut ambang batas, Jika merujuk pada 

ketentuan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) maka arti dari ambang 

batas tersebut merupakan suatu tingkatan atau batasan-batasan yang masih 

dapat di toleransi,  

Istilah Threshold juga diistilahkan dengan Minimum barrier (batas 

minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas 

parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas Presiden untuk bisa 

ikut Pemilu (Presidential Threshold).7 

Pada dasarnya Thresold digunakan untuk dapat melihat tingkat 

kompetisi dari partai politik peserta pemilu untuk kepentingan perolehan kursi 

di daerah pemilihan dalam sistem pemilu yang proporsional, dengan konsep 

yang mengkaitkan jumlah besaran daerah pemilihan atau (District magnitude) 

dengan formulasi prosentase pemilihan kursi oleh partai politik dengan 

menghitung kuota, dalam sistem kuota tersebut maka dapat dipahami bahwa 

semakin besar daerah perolehan suara, maka semakin kecil prosentase 

keterpilihan atau prosentasi  perolehan suara untuk mendapatkan kursi, 

begitupun sebaliknya apabila semakin kecil prosentasi daerah pemilih maka 

semakin besar prosentasi perolehan suara untuk bisa mendapatkan kursi. 

Dan dapat di pahami juga bahwa Threshold merupakan sistem 

perwakilan yang disebut proporsional, dengan angka dan proporsi minimum, 

dari keseluruhan jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di 

parlemen, adapun Threshold juga dapat di katakan sebagai Minimum barrier 

karena sering digunakan sebagai ambang batas dalam parlemen guna 

 
7M Fadhillah,  Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 65 



menentukan ambang batas presiden dalam keikutsertaan pada pemilihan 

umum.8 

Tetapi terdapat pendapat yang berbeda menurut Pipit R Kartawidjaja 

yang menyatakan bahwa jika presidential threshold dalam pemahaman 

pemilihan umum dimaksudkan sebagai syarat seorang calon presiden untuk 

terpilih menjadi presiden,9 hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6A 

ayat 3 dan 4 UUD NRI 1945 hasil amandemen yang mengatur bahwa 

pasangan calon Presiden dan wakil Presiden mendapatkan suara lebih dari 

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah 

jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 

2.4. Pengertian Pemilihan Umum 

Jika merujuk pada ketentuan perUndang-Undangan pemilihan umum 

(Pemilu) yaitu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan 

perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan Presiden dan wakil 

Presiden, yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia jujur dan 

adil, dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

UUD NRI 1945. 

Paham Kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak, maka 

pemilu harus dapat diikuti oleh semua rakyat kecuali mereka yang secara 

hukum terkena larangan menggunakan haknya. Pemilihan umum menyiratkan 

hubungan bahwa yang dipilih bertanggungjawab kepada pemilih. Tidak ada 

pemerintahan demokratis yang tidak bertanggungjawab kepada pemilih dalam 

 
8Agus Adhari, Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak, 

Dalam bentuk  file PDF, 2019, h. 3 
9Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardana, Presidential Threshold 

Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di 

Indonesia, Setara Press, Malang, 2019, h. 105 



kaitan ini, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan 

bahwa:10 

a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, 

baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang 

dipilihnya dengan bebas; 

b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam 

jabatan pemerintah negerinya; 

c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan 

ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur 

dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan 

berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun 

menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan 

suara. 

 

Ayat 3 tersebut di atas menegaskan asas-asas demokrasi yang sangat 

penting yaitu; asas kedaulatan rakyat yang harus mnenjadi dasar bagi 

kewenangan pemerintah. Yaitu berarti rakyatlah yang berdaulat yang memberi 

penugasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan urusan negara. 

Kedua, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak 

rakyat (expression of the will of the people) melalui suatu pemilihan umum 

yang langsung, bebas dan rahasia. 

Pada konteks konstitusionalitas, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 

menegaskan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat." dan bila dikaitkan dengan 

pemilu legislatif, pernyataan normatif yang secara eksplisit tersebut dalam 

konstitusi dapat dimaknai sebagai rakyat mempunyai kedaulatan untuk 

memilih wakil-wakil rakyatnya. Daulat rakyat mempunyai kedudukan yang 

sangat fundamental dalam tata kehidupan berbangsa dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara. Pemilu adalah instrumen dan sarana yang sangat 

penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna memilih wakil-wakilnya 

 
10Ibid. h. 303 



di parlemen yang akan menyalurkan aspirasi rakyat menjalankan fungsinya 

untuk pengawasan, legislasi dan budgeter.11 

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan, yakni: (1) untuk 

memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara 

tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadirnya pergantian pejabat 

yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk 

melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip 

hak asasi warga negara.12 

a. Asas, prinsip dan tujuan dalam pemilu 

Terkait asas, tujuan dan prinsip dalam pemilu hal ini dapat kita lihat di 

dalam ketentuan BAB II UU Nomor. 7 Tahun 2017, yang mana diatur dalam 

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut: 

a) Pasal 2. 

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,rahasia, 

jujur, dan adil. 

b) Pasal 3. 

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus 

melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud di 

dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: 

a. mandiri; 

b. jujur; 

c. adil; 

d. berkepastian hukum; 

e. tertib; 

f. terbuka; 

g. proporsional; 

 
11Ibid. h. 304. 
12Ibid.h. 305. 



h. profesional; 

i. akuntabel; 

j. efektif dan 

k. efisien. 

c) Pasal 3. 

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: 

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 

b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; 

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; 

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam 

pengaturan pemilu dan; 

e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.13 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam 

negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi 

sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan 

membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih 

dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau 

kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih 

besar melalui partai politik (Parpol).14 

Adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik 

modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan 

memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan 

kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi 

kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, seperti halnya 

Pemilu, parpol pun merupakan komponen penting dari negara demokrasi. 

Perlu ditegaskan pembahasan hukum Pemilu tidak dapat dilepaskan dari 

 
13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Op. Cit., h. 82 
14 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia,Rajawali pers, Jakarta 2017,  h. 60  



pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga 

perwakilan, Sebab pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga 

perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham 

demokrasi.15 

 

 

 
15Ibid, h. 61. 


