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ABSTRAK 

ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM( Studi terdahap Undang-Undang No 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) 

Oleh: 

INES WULANDARI 

 Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya 

berbentuk presidensial dimana dalam menejalankan roda pemerintahannya 

dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut presiden, seorang presiden dan 

wakilnya dipilih melalui proses pemilihan,kemudian dalam Islam memilih kepala 

negara menjadi suatu kebutuhan yamg sangat penting dan dijadikan sebagai 

kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa kepala negar sebuah negara 

tidak dapat berjalan dengan lancar, kepala negara merupakan sebagai ujung 

tombak negara tanpa kepala negara sebuah negara akan hancur dan kepala negara 

tersebutlah yang  akan menentukan nasib sebuah negara  maju atau tidak.  

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana 

mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Islam dan bagaimana 

mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 

42 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian skipsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana 

mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Hukum Islam, serta 

ingin mengkaji bagaimana mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

dalam Undang – Undang  No 42 Tahun 2008. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian “library Research‟‟. Data diambil 

dari dua sumber , yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yaitu mencari data 

mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatau hal atau 

variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku. Serta data dianalisa dengan 

menggunakan Content Analysis. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa mekanisme 

pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Islam itu sesuai dengan 

perkembangan zaman dan  dapat dilihat dari tata cara pemilihan khulafaur 

rasyidin karna dalam Islam tidak ada dalil nash atau hadis yang menjelaskan 

bagaimana tata cara atau mekanisme pemilihan kepala negara, jadi sebagai 

pedoman mengikuti sejarah yang telah terjadi sebelumnya. misalnya khalifah Abu 

Bakar dipilih sebagai khalifah berdasarkan musyawarah, khalifah Umar Bin 

Khathab dipilih sebagai khalifah atas penunjukan khalifah sebelumnya, khalifah 

Utsman Bin Affan dipilih dengan cara dibentuknya dewan formatur, dan khalifah 

Ali Bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah atas dasar kesepakatan umat. 

Sedangkan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal 

tersebut terjadi berdasarkan Amandemen ketiga UUD 1935 terdahap Pasal 6A 

ayat (1), dan diperjelas dengan UUD 1945 No 22E dalam Pasal 1 dan 2. 

  



 

  



 

  



 

M O T T O 

 

           

„‟Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu‟‟ (QS. An-Nisa : 59)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah (Bandung: Cv.Diponegoro,2005), 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENEGASAN JUDUL 

Agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman dalam membahas judul 

skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud 

dari judul skripsi ini. 

Penelitian ini berjudul „‟ ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN DIINDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM ( Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ) „‟ . Judul tersebut terdiri dari 

beberapa istilah pokok sebagai berikut : 

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya  (sebab musabab, duduk perkara).
2
 

Pemilihan yaitu suatu proses atau cara untuk melakukan perbutan 

memilih. Pemilihan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Intikhabat yang 

merupakan bentuk jamak dari kata Intikhab. Al- Intikhab berarti pemilihan atau 

seleksi. Sedangkan menurut istilah Al-Intikhbat merupakan sebuah sistem yang 

digunakan oleh seluruh warga Negara atau sebagiannya untuk memilih orang-

orang yang mereka kehendaki, yang dengan cara tersebut warga Negara dapat 

                                                             
2
 Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai 

Pustaka, Jakarta, 1990), h.58 



 

menentukan orang-orang yang terpilih dan layak untuk mengisi tugas dan jabatan 

tertentu
3
. 

Presiden yaitu seorang pemimpin atau  kepala Negara bagi Negara yang 

berbentuk Republik
4
. 

Hukum Islam yaitu Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis
5
. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

judul ini sebagaimana menjelaskan Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil 

Presiden di Indonesia menurut UU No 42 Tahun 2008 dan menjelaskan  

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum Islam serta 

menjelaskan persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden di Indonesia dengan menurut ketatanegaraan dalam Islam.  

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa alasan yang kuat 

sehingga menarik perhatian untuk menggangkat beberapa permasalahan didalam 

judul diatas, yaitu : 

1. Alasan Obyektif 

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden merupakan suatu hal yang digunakan 

dalam sistem pemerintahan republik presidensial, dimana Negara Indonesia 

                                                             
3
 Ali Muhamad Ash-Shallabi, Parlemen dinegara Islam Modern, ( Pustaka Al-Kausar : 

Jakarta, 2016 ), h.79 
4 Drs.Sudarsono, S.H, M.Si, Kamus Hukum ( Rineka Cipta : Jakarta 2000 ) , h. 370. 
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Balai 

Pustaka, Jakarta, 1990 ), h.210 



 

menganut sistem pemerintahan tersebut, untuk mendapatkan kepala Negara yang 

dipilih oleh rakyat, kemudian suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa 

adanya seorang pemimpin, dan dalam Islam pemilihan seorang pemimpin 

merupakan suatu masalah yang sangat penting, karena Indonesia mayoritas 

penduduknya beragama Islam, maka sangatlah menarik untuk mengkaji dan 

meneliti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia apakah mekanisme 

pemilihan presiden dan wakil presiden mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan pemilihan kepala negara dalam Islam. 

2. Alasan Subyektif 

Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan pemilihan presiden dan wakil 

presiden dalam perspektif hukum Islam tersebut tersedianya literature yang 

menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Judul ini 

dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan 

Siyasah.  

C. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu 

sistem Presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini 

menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala Negaranya 

yang dipilih oleh rakyat. 

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat 

melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari 

dalam negara itu sendiri maupun masalah yang datang dari luar. Menggangkat 



 

seorang kepala negara yang akan mengelola negara, memipinnya, dan mengurus 

segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan
6
. 

Pemilihan kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting 

dalam Islam, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang arus ada pada setiap 

masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala 

sendi kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Jika pada awal kehadiran 

Islam kepemimpinan dalam bentuk kekhalifahan dengan seorang khalifah sebagai 

pemimpinnya, maka pada saat ini sistem tersebut sudah digantikan dengan sistem 

negara modern. 

Tata cara pemilihan khalifah pada awal Islam didasarkan pada kesepakatan 

oleh majelis syura sedangkan pemilihan kepala Negara pada sistem Negara 

modern berdasarkan anggota legislaitf. Selanjutnya pemilhan kepala Negara 

dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara.  

Memasuki awal abad 19 seiring dengan berakhirnya masa kolonial belanda 

di Indonesia, terbentukalah sebuah Negara Indonesia yang berbentuk republik dan 

pola kepemimpinannya beralih dari sistem kerajaan menjadi republik kemudian 

berubah kembali menjadi presidensial.  

Pada masa pra demokrasi terpimpin, yaitu pada bulan November tahun 

1945 sampai bulan Juni tahun 1959, kita mengenal badan eksekutif yang terdiri 

dari prsiden dan wakil presiden, sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak 

dapat diganggu gugat, dan mentri-mentri yang dipimpin oleh seorang perdana 

                                                             
6 Mujar ibnu syarif dan khamami zada, fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam 

(PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), h.96 

 



 

mentri yang bekerja atas dasar azaz tanggung jawab mantri. Kebinet merupakan 

kabinet parlementer yang mencerminkan konstelasi politik dalam perwakilan 

rakyat. Hal ini sesuai dengan sistem parlementer yang dianut pada waktu itu 

meski ada beberapa kabinet yang dipimpin oleh wakil Presiden Moh. Hatta yang 

karena itu dinamakaan kabinet presidensiil
7
. 

Pada masa Orde Lama terdapat kesalahan yang dilakukan oleh MPR 

dengan menetapkan presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Setelah 

berakhirnya Orde Lama maka digantikan dengan Orde Baru. Orde Baru 

merupakan suatu upaya korelasi atas pemerintahan sebelumnya, diawal 

pemerintahannya Suharto menyatakan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan 

UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara umum pemerintahan Orde Baru 

telah berhasil mengatasi permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan 

sebelumnya. Sistem politik yng telah diciptakan untuk stabil menjadi prestasi 

tersendiri dalam stabilitas pemerintahan dibandingkan dengan pemerintahan 

sebelumnya. Kabinet  pada masa Orde Baru telah mampu melaksanakan program-

programnya secara periodik pemerintah telah membuat Rencana Pembangunan 

Lima Tahun (RePeLita) dan  telah berjalan dengan baik. Pemerintahan Orde Baru 

juga berhasil melaksanakan pemilihan umum untuk lembaga legislatif sesuai 

demgan mekanisme perundang-undangan yang telah berlansung secara 

konstitusional sebagai tindak lanjut dari pemilihan umum secara konstitusional 

pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992 dan 1997
8
. 

                                                             
7 Miriam Budiharjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2000 ), 

h. 54 
8
 Sjamsuddin, et. al. dalam pribadi toto, dkk. Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: penerbit 

Universitas Terbuka. 2007), Cet. Ke-2, h. 610-611 



 

Pada tahun 1998 setelah runtuh dan berakhirnya rezim Orde Baru 

terjadilah reformasi, maka pemerintahan Orde Baru pun tergantikan dengan 

sistem pemerintahan reformasi, di mana dalam perjalanannya telah dipimpin oleh 

beberapa presiden dan wakilnya. Pada pelaksanaannya sering mengalami 

perubahan, salah satunya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, dengan maksud agar tidak terulang lagi penyimpangan dalam praktik 

kelembagaan Negara tersebut meskipun pada awalnya sempat terjadi pro kontra, 

namun Undang-Undang Dasar 1945 pun telah beberapa kali diamandemen, 

termasuk perundang-undangan pada undang-undang pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden.  

Telah kita ketahui dalam perubahan amandemen I UUD 1945 terjadi pada 

19 Oktober 1999 dalam perubahan ini wancana pemilihan presiden dan wakil 

presiden merupakan topik yang hangat untuk diperdebatkan, terutama seputar 

pasangan presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana dalam 

UUD 1945 dalam ayat 6 pasal 2  ataukah dipilih secara langsung oleh oleh rakyat 

dalam pemilihan umum, dan dalam pembahasan perubahan amandemen pertama 

belum ditemukan kata sepakat mengenai soal pemilihan presiden. 

Pembahasan perubahan amandemen II UUD 1945 ditetapkan pada sidang 

tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 agustus 2000, tentang pemilihan 

presiden dan wakil presiden pada awalnya tidak ada pembahasan khusus tentang 

wancana pemilihan presiden dan wakil presiden, hingga akhirnya pada agenda 

rapat selanjutnya wancana pemilihan presiden dan wakil presiden itu kembali 

dibahas, dengan bahasan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden perlu 

dilakukan secara langsung dan tidak oleh MPR sepeti yang diatur pada 



 

sebelumnya, dan pada pembahasan perubahan amandemen kedua ini pun belum 

adanya kesepakatan antarfraksi-fraksi MPR tentang pemilihan presiden dan wakil 

presiden, mereka hanya membuat daftar materi yang akan mereka bahas di 

persidangan selanjutnya untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945.  

Selanjutnya tentang pembahasan perubahan amandemen III UUD 1945 

ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November  

2001, perubahan amandemen ketiga ini membahas rancangan perubahan undang-

undang dasar 1945, khususnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden 

dengan bahan bahasan yang telah dirumuskan pada perubahan amandemen kedua 

yang lalu. Setelah dilakukan perundingan yang matang, hingga pada akhirnya 

terumuskanlah hasil rapat yang disetujui oleh dewan majelis yaitu pasal 6A 

tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang disepakati dan disahkan 

sebagai bagian dari perubahan ketiga. Akan tetapi, dalam pengesahan ini ayat (4) 

belum mencakup, berarti perubahan pasal 6A tidak bisa diselesaikann dan proses 

perubahan akan dilanjutkan dalam pembahasan perubahan keempat. 

Pembahasan pada perubahan amandemen IV UUD 1945 ditetapkam dalam 

sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002, membahas 

kembali rancangan materi perubahan UUD 1945, yakni membahas mengenai 

pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, yang akan mencantumkan 

6A ayat (4), dan setelah melakukan diskusi yang sangat ketat untuk menentukan 

pasal 6A ayat (4) hasilnya dimasukan kedalam rancangan perubahan keempat 

UUD 1945.  



 

Dalam teori politik modern atau yang umum digunakan dalam sistem 

demokrasi, pemilihan presiden adalah dipilih secara langsung. Sebagaimana 

sistem yang berlaku di Indonesia era reformasi, pemilihan presiden juga dipilih 

secara langsung. Pada dasarnya, teori kepemimpinan juga menjadi acuan untuk 

menentukan atau memilih suatu pemimpin. Baik para pemikir muslim maupun 

Barat, bentuk kepemimpinan yang menjadi acuan sampai saat ini adalah 

demokrasi yang mana pemilihan dilakukan oleh rakyat. Mekipun demikian, masih 

banyak juga negara-negara yang menggunakan sistem nondemokrasi. Akan tetapi 

di Negara-negara maju dan berkembang, pemilihan secara langsung hampir 

mendominasi. Hal itu sebagai pemenuhan hak politik bagi masyarakat. 

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, kultur budaya, dan 

agama yang mempengaruhi cara berfikir. Termasuk cara bernegara yang selalu 

berubah mengukuti perkembangan zaman dimulai sejak zaman kerajaan , 

pemerintahan kolonial belanda, dan awal kemerdekaan, sampai sekarang 

mengalami perubahan signifikan. Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama 

Islam oleh karena itu sangat membutuhkan sistem politik bernegara yang sesuai 

dengan ajaran Islam.  

Berdasarkan beberapa bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu khalifah , 

imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri‟asah. Setiap istilah mempunyai arti 

kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks 

kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu khalifah, imamah dan 

imarah. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang 

menggantikan datang sudah orang yang digantikan pergi dan ia menempati tempat 

dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi 



 

wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang 

memberi wewenang
9
. 

Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah 

menentukan bagaimana cara dan sistem penunjukan pemimpin umat atau kepala 

Negara. Kemudian dalam sejarah tidak pernah tertuliskan adanya Al-Qur‟an atau 

Al-Hadist mengenai bagaimana sistem pemerintahan dan bagaimana tata cara 

memilih kepala Negara. Kemudian sejarah tidak pernah menyebutkan adanya 

seseorang yang mengklaim adanya teks dai Nabi yang menunjuk seseorang atau 

sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan. 

Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi seorang khalifah berbeda dengan 

sistem pengangkatan khalifah Umar bin Khatab, begitu pula khalifah yang lainya. 

Abu bakar sebagai khalifah pertama dipilih secara aklamasi, sedangkan Umar Bin 

Khatab sebagai khlifah kedua penganggaktanya dipilih oleh khalifah terdahulu, 

kemudian khalifah Utsman Bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara 

dibentuk dewan formatur yang disusun oleh khalifah sebelumnya untuk memilih 

pengganti khalifah sebelumnya kelak, dan khalifah Ali diangkat karena 

kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman meninggal disaat 

yang tidak terduga. 

Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur 

kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap 

Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam 

perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, 
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Konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di 

Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
10

 

Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum 

Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan islam. 

Dalam Islam pemimpin adalah hal yang sangat penting dan mendasar adanya 

sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya : 

                  

             

  

„‟Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
11

 

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 

1945, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 diubah menjadi Pasal 

6A Ayat (1) pada amandemen ketiga yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden 

diberhentikan oleh MPR. Kemudian ada beberapa aturan terkait dengan Undang-

Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang 

Pemilu No 23 Tahun 2003 kemudian dilakukan perubahan pada Undang-undang 

Pemilu No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

di Indonesia. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas tentang 

Mekanisme  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008, serta Mekanisme Pemilihan Kepala Negara 

dalam Islam, namun Islam yang dibahas disini hanya pada konsep pemilihan 

kepala negara pasca Rasulullah SAW wafat, atau pada masa khulafaur rasyidin. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan permasalahan secara jelas 

dan sistematis. Kemudian rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih 

menegaskan masalah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang 

diteliti. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut 

hukum Islam? 

2. Bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetauhui  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

menurut hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Undang – Undang  No 42 Tahun 2008. 

2. Manfaat Penelitian 



 

a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi 

keilmuan tentang  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Islam bagi Fakultas Syari‟ah pada umumnya dan pada penulis 

khususnya. 

b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya 

khazanah keilmuan tentang pemilihan pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dalam Islam. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalah, 

mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu 

permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.  

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-

data dan informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang 

perpustakaan
12

. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (library research) 

atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalh, serta sumber 
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lainya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud
13

. Dalam 

hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya dari buku-

buku tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, 

khususnya Undang-Undang pemilihan Presiden No 42 Tahun 2008, dan 

juga buku-buku tentang pemilihan kepala Negara dan ketatanegaraan 

Islam. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analittis, merupakan penelitian 

dengan memeparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail 

sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok 

permasalahan. Penelitian deskriptif  dimaksudkan untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainya. Pada 

penelitian ini menjelaskan gambaran umum pemilihan presiden dari masa 

sebelum reformasi hingga reformasi kemudian dianalisis berdasarkan 

dengan hukum ketatanegaraan dalam Islam. 

2. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah data kulitatif, dengan mengkaji dan 

menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara 

objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang 

dalam pemecahan pokok-poko masalah. 

 Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : 

a. Bahan Primer 
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Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka 

yang berisikan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di 

Indonesia. Dalam hal ini peneliti menggunakan „‟ Undang-Undang No 42 

Tahun 2008 „‟. 

b. Bahan sekunder 

Bahan selunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang 

menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini buku-buku 

atau artikel serta sekripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang 

berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dan 

ketatanegaraan Islam. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu 

mencari data mengenai obyek penelitian
14

 dan mengumpulkan data 

mengenai suatau hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-

buku. Tehnik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari 

dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustakan yang berkaitan 

dengan judul. 

4. Tehnik Pengelolaan Data 

 Secara Umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan karena kemungkinana data yang terkumpul itu tidak 
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logis. Daan memeriksa ulang, kesususain dengan permasalahan yang akan 

diteliti setelah data tersebut kumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah sesuai dengan permasalahankemudian ditarik kesimpulan 

sebagai tahap akhir dalam proses penelitian
15

. 

5. Metode Analisa Masalah 

 Adapun metode analisa masalah yang penulis gunakan adalah 

metode analisis isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No 

42 Tahun 2008 diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan. 
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BAB II 

PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM 

A. Kepala Negara Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Kepala Negara dalam Hukum Islam 

Islam merupakan agama yang konprehensif dan telah mengatur seluruh 

sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga 

dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam 

tercermin sebagaimana konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur 

dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasaah yang berhubungan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

antara penguasa dan rakyat
16

. 

Dalam fiqih siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal 

dengan kata Khilafah, Imamah, Imarah, Sultan, Mulk, dan Ri‟asah. Setiap istilah 

dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. 

Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan 

dan kenegaraan, yaitu Khalifah, dan Imamah. Oleh karna itu pembahasan 

kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini. 

Pertama, Khalifah (Arab:خليفة Khalīfah) adalah gelar yang diberikan untuk 

pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). 

Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīn (المؤمىيه أمير) atau 
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"pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang mukmin", yang 

kadang-kadang disingkat menjadi "amir"
17

. Khilafah berarti sebagai perwakilan. 

Pengertian ini berarti bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi adalah 

sebagai wakil Allah, dan juga bermaksud kepada kekuasaan yang telah 

diamanatkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikendaki melaksanakan 

undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. 

Kata Khalifah dalam bahasa arab memiliki arti, sehingga sulit untuk 

mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya adalah „‟ 

pengganti‟‟ atau yang didefinisikan oleh seorang penafsir, „‟orang yang 

mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara‟‟
18

. 

Kata Khilafah adalah bentuk masdar ( verbal noun ) dari kata takhallafa. 

Takhallafa Fulan Fulanan, dikatakan demikian jika si Fulan datang mendahului 

yang lain, atau jika ia datang lebih akhir atau jika ia si Fulan (pertama) menangani 

urusan Fulan (kedua), bisa jadi ketika semasa dengannya atau sesudahnya. Allah 

berfirman „‟Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu 

di muka bumi para malaikat yang turun temurun‟‟. Khalifah adalah menggantikan 

yang lain, ada kalanya karena absennya yang digantikan, mati, atau karena 

ketidakmampuan yang digantikan dan sebagainya
19

.  

Istilah seperti ini dipahami sebagai kepala Negara dalam pemerintahan dan 

kerajaan islam dimasa lalu, dalam konteks kerajaan pengertianya sama dengan 
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kata sultan. Dalam hal lain dikenal dengan pengertian sebagai wakil Allah SWT 

yang diwujudkan dalam jabatan kepala Negara. 

Menurut Ibnu Khaldun menjelaskan “Khalifah adalah memerintah rakyat 

sesuai aturan syara”, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang 

kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut syara‟ persoalan-persoalan 

dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. Khilafah dengan demikian 

hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara‟ (sahib asy-syara) dalam 

menjaga agama dan politik dunia
20

. 

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah Khilafah dalam Al–Qur‟an 

mempunyai tiga makna. Pertama, adam yang merupakan symbol manusia 

sehingga kita dapat mengambol kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai 

khalifah dalam kehidupan. Kedua, khlifah berarti pula generasi penerus atau 

generasi pengganti, fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. 

Ketiga, khalifah adalah kepala Negara atau kepala pemerintahan. Adapun menurut 

Ibnu Khaldun dalam bukunya mukadimah, khilafah adalah kepemimpinan. Istilah 

ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. Khilafah ini masih 

bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah 

melembaga ke dalam suatu kedaulatan. Menurut Al-Mawardi khilafah atau 

imamah berfungsi mengganti peran kenabian dalam memelihara agama dan 

mengatur dunia
21

. 

Melihat dari beberapa definis di atas dapat ditarik mkesimpulan bahwa 

pada dasarnya khalifah sama fungsinya dengan wakil Allah dimuka bumi, 
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kemudian tugas khalifah sebagai  wakil Allah menegakan keadilan dan 

menjalakan tugas kenabian serta memelihara agama dan memakmurkan dunia. 

Kedua, imamah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja 

amma. berasal dari akar kata amma-yaummu-ammun yang berarti al-qasdu yaitu 

sengaja, al-taqaddum yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti 

menjadi imam atau pemimpin (memimpin). Imamah di sini berarti prihal 

memimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk ism fa‟il yang berarti setiap 

orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk 

jamak dari kata imam adalah a‟immah. Imam juga berarti bangunan benang yang 

diletakan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. 

Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun berada di 

belakangnya
22

. 

Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin 

bawahannya . Imamah juga sering disebut dengan khalifah, yaitu penguasa atau 

pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga digunakan untuk orang yang 

mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang 

dengan fungsinya
23

. 

Imamah (kepemimpinan) merupakan suatu perkara sosial. Dalam 

perspektif politik Islam mencakup makna yang paling umum imam dibagi 

menjadi dua yaitu sistem politik ilahiah dan sistem politik tagut atau dapat 

diartikan dengan „‟imam yang membawa manusia menuju cahaya petunjuk (imam 
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nur)„‟ dan „‟imam yang membawa manusia menuju api neraka (imam nar). Para 

imam nur mengajak manusia menuju hidayah sesuai dengan perintah Ilahi, 

sedangkan imam nar mengajak menusia menuju neraka, mengutamakan 

perintahnya daripada perintah dan hukum allah, memaksakan hawa nafsunya 

kepada masyarakat . Sedangkan, menurut istilah yang popular di tengah 

masyarakat, imamah ialah istem politik ilahiah
24

. 

Ibnu Manzhur menjelakan, „‟ Al-Imam ialah setia orang yang diikuti oleh 

suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk 

jamaknya adalah (al-a‟imah). (imam kulli syay‟in) artinya orang yang meluruskan 

dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, Al-Qur‟an adalah imam bagi kaum 

muslimin dan Muhamad adalah imamnya para imam dan khalifah adalah imam 

rakyat
25

. 

Sedangkan definisi imamah secara terminologi, para ulama mempunyai 

definisi tersendiri dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan 

tujuan hampir sama. Pertama, Al-Mawardi mendefiniskan, „‟imamah itu 

ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata 

dunia denganya (agama)
26

. 
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Kedua, Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan „‟ Imamah adalah 

kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kelangan khusus maupun umum 

dalam berbagai persoalan agama maupun dunia
27

. 

Ketiga, An-Nafasi dalam Al-„Aqa‟id mendefinisikan „‟Imamah adalah 

wakil dari Rusulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti oleh 

seluruh umat
28

. 

Keeempat, Ibnu Khaldun mendefinikan „‟ Imamah adalah membawa 

(mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan 

maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali 

kepada ukhrawi. Sebab, menurut Syari‟ (pembuat syariah), penilaian atas semua 

permasalahan dunia dikembangkan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada 

hakikatnya, ia (imamah) adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga 

agama dan menat dunia denganya (agama)
29

. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kepala Negara dalam 

Islam itu terdapat pada  dua hal, yaitu Khalifah dan Imamah, khalifah dan imamah 

adalah sebuah sinonim yang mempunyai arti sama yaitu sebagai wakil dari 

pemilik syariat dalam hal menjaga agama sedangkan yang mengatur dunia dengan 

agama dan orang yang melaksanakannya disebuh khilafah atau imam. Kepala 

Negara dalam Islam merupakan seseorang yang dapat mengatur umat dan 

membawa kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat manusia, namun kepala Negara 

tidak hanya mengurusi masalah kemaslahatan saja tetapi kepala Negara juga harus 

memeperhatikan urusan ukhrawi. 
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2. Syarat Kepala Negara Menurut Hukum Islam 

 Islam merupakan agama yang begitu jelas dan merinci atas suatu hal, 

begitu pula dengan kriteria dan syarat memilih kepala negara, dalam Islam imam 

merupakan pemimpin tertinggi, maka sudah seawajarnya untuk menjadi seorang 

imam atau pemimpin harus mempunyai sejumlah persyaratan tertentu yang wajib 

diperhatikan pada saat pemilihan. Banyak para ulama mendefinisikan tentang 

kriteria dan syarat memilih kepala negara menurut Islam, berikut akan saya 

paparkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam, yaitu 

:
30

 

a. Islam  : Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi 

dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, 

apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai kepala 

negara. 

b. Balig : Balig merupakan persyaratan yang bersifat jelas, karena dalam 

setiap kepemimpinan Islam baik dalam sekala yang kecil maupun yang 

besar Imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia 

dibawah umur atau belum balig. 

c. Berakal : Syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti, 

karena tidak mungkin seseorang yang hilang akal nya dapat menjadi 

seorang pemimpinan, karena akal merupakan alat berfikir bagi setiap 

manusia. 

d. Status Merdeka : Status merdeka menjadi salah satu syarat  yang penting 

dalam imamah, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu 
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tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, 

lantas bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain sedangkan terhadap 

dirinya sendiri pun ia tak berkuasa. 

e. Laki – laki : Syarat berikutnya yaitu menjadi imam haruslah seorang laki-

laki. Tidak adak perbedaan pendapat dalam hal ini diantara para ulama, 

dalilnya adalah riwayat dalam Shahih Al-Bukhari yaitu „‟ tidak akan 

beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang 

wanita „‟.  

f. Berilmu : Salah satu syarat menjadi seorang imam adalah memiliki 

keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik. 

g. Adil „adalah‟ : Adil merupakan sifat yang terpendam didalam jiwa yang 

mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil 

adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan dan menjaga apa pun 

yang diwajibkan syariat untul dijaga. 

h. Memiliki kecakapan psikologis : Sifat lain yang harus dimiliki oleh 

seorang khalifah adalah berani menegakan kebenaran, terjun dalam 

berperang dan menguasai tantangan pada saat berperang, kemudian 

mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, serta mengusai secara penuh 

beban politik dan mampu mengatur dengan baik sehingga ia mampu 

melindugi agama, berjihad memerangi musuh, menegakan hukum, dan 

mengatur segala kepentingan. 

i. Memiliki kecakapan fisik : Maksud dari syarat ini adalah panca indra dan 

seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indra yang 



 

kehilangna  fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan 

oleh seorang pemimpin. 

B. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara Dalam Hukum Islam 

Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan 

berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini 

timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad SAW 

wafat. Berdasarkan fakta sejarah dalam Islam, Umat Islam terpecah belah akibat 

perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam, khususnya mengenai proses 

pemilihan pemimpin dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan 

dalam Islam. Semua berargumentasi dan makna kepemimpinanserta 

kewenangannyaharus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang digariskan al-

Qur‟an atau sunnah
31

. Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan 

memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu 

tujuanyang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitukebaikan dan kebahagian hidup 

di dunia dan akhirat.
32

 

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali perdebatan 

tentang pengganti beliau, hingga akhirnya sampailah pada masa yang kita kenal 

sebagai masa para sahabat hal ini pun belum menjadi suatu hal yang sangat 

penting untuk dibahas. Sejak runtuhnya khilafah Utsmaniyah muncul lah 

fenomena-fenomena tentang kepemimpinan dikalangan umat Islam. Ada kalangan 

yang menganggap pemimpin atau ulil amri sebagai suatu jabatan yang sangat 
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sakral hingga pemangkunya harus ditaati secara mutlak. Ada juga kalangan yang 

tidak menaruh perhatian terhadap persoalan kepemimpinan, dan ketika masalah 

kepemimpinan tertinggi menjadi persoalan yang sangat penting dalam menjaga 

kemaslahatan hidup manusia. 

Mayoritas kaum Muslimin menyepakati kewajiban menggangkat seorang 

imam atau pemimpin bagi umat Islam. Terkait dengan kewajiban tersebut, Ibnu 

Hazm menuturkan, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seluruh kelompok Murji‟ah, 

seluruh kelompok Syiah, dan seluruh kelompok Khawarij menyepakati wajibnya 

wajibnya Imamah, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil dan yang 

menegakan hukum-hukum Allah di antara mereka, memimpin mereka 

berdasarkan hukum-hukum syariat yang disampaikan Rasulullah, kecuali 

kelompok najdat dari kalangan Khawarij , mereka menyatakan bahwa imamah 

tidak diwajibkan bagi kaum muslimin, mereka hanya mewajibkan menjalankan 

kebenaran. 

Kalangan yang mewajibkan imamah berpendapat bahwa kewajiban ini 

bersumber dari syariat. Mereka adalah kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 

sebagian besar dari kalangan Mu‟tazilah.. Sebagian lainya mewajibkan imamah 

berdasarkan akal. Status wajibnya menggangkat imamah adalah fardu kifayah 

seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu, Jadi dasar hukum memilih kepala 

negara atau menjalankan imamah  dalam Islam itu hukumnya wajib. 

Sebelumnya penulis telah menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah Wal 

Jamaah beranggapan  menggangkat imamah wajib hukumnya, dan kaum 

muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakan agama, memberikan 



 

keadilan, dan melaksanakan kemaslahatan umat. Pandangan ini didasarkan dalil-

dalil Al-Qur‟an, As-Sunnah, serta Ijma‟ berikut penjelasannya : 

1. Al-Qur‟an 

a. Firman Allah SWT Surah An-Nisa: 59 

                             

                           

             

„‟Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‟‟
33

. 

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ulil amri adalah 

para amir, setelah itu ia juga menyatakan, „‟pendapat paling tepat terkait makna 

ulil amri adalah pendapat kelangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para 

amir dan kalangan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah, dan dapat 

memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan 

„‟Secara tekstual-Wallahu a‟lam- ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh 

ulim amri dari kalangan amir dan ulama‟‟. Inilah pendapat yang rajih
34

. 

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk 

taat kepada ulil amir dari kalangan mereka. Ulil amri adalah pemimpin, dan 

perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukan wajibnya mengangkat 

seorang pemimpin, karena allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang 
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yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukan bahwa kewajiban 

menganggkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka. 

b. Firman Allah dalam surah Al-Maidah 48 

                               

„‟ Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu‟‟. (Al-Maidah : 48)
35

 

 

Dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Rasul-Nya agar 

memutuskan perkara berdasarkan syariat yang diturunkan Allah SWT, maksud 

dari memutuskan perkara berdasarkan syariat tidak lain dengan cara menegakkan 

imamah, karena menegakan hukum termasuk dalam fungsi imamah. 

c. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25 

                         

                          

                

„‟Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-

bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa‟‟
36

 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tugas para rasul dan pengikutnya 

sepeninggalan mereka adalah menegakan keadilan di antara sesame manusia 
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sesuai ketentuan yang tertera didalam kitab yang diturunkan, dan membela 

penegakan keadilan ini dengan sepenuh kekuatan. Langkah ini hanya bisa 

dilaksanakan dengan cara menganggkat seorang imam yang akan bertugas 

menegakan keadilan di antara mereka. 

Pada dasarnya seluruh ayat Al-Qur‟an yang diturunkan untuk 

memberlakukan suatu hukum terkait persoalan imamahadalah prinsip bahwa 

penegakan imamah syar‟i dan kepemimpinan tertinggi di tengah masyarakat Islam 

sebagai suatu kepastian dan kewajibannya tidak lagi untuk diperdebatkan. 

2. Hadits 

Banyak hadist yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW 

menunjukan kewajiban mengangkat seorang imam antara lain : 

Pertama, riwayat Abdullah bin Umar dari Nabi beliau bersabda :
37

 

َحَّدَثَىا َعِلُّي ْبُه َبْحِر ْبِه َبِرٍّي َحَّدَثَىا َحاِتُم ْبُه ِإْسَمِعيَل َحَّدَثَىا ُمَحَمُّد ْبُه َعْجَلاَن َعْه َواِفٍع َعْه َأِبّي َسَلَمَة َعْه َأِبّي 

 َسِعيٍّد اْلُخّْدِرِّي َأَن َرُسوَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل ِإَذا َخَرَج َثَلاَثٌة ِفّي َسَفٍر َفْلُيَؤِمُروا َأَحَّدُهْم

Artinya : „‟ Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Bahr bin Barri), Telah 

menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma'il), telah menceritakan kepada kami 

(Muhammad bin 'Ajlan), dari (Nafi'), dari (Abu Salamah), dari (Abu Sa'id Al 

Khudri), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada 

tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka 

menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin‟‟
38

 

 

Maksud dari hadist tersebut adalah menunjukan kewajiban berbai‟at 

kepada seorang imam.  Dan dalam hadis ini juga telah jelas menunjukan wajibnya 
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mengangkat seorang imam, karena bai‟at itu hukumnya wajib sedangkan 

membai‟at itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adany imam, jadi mengangkat 

seorang imam hukum nya wajib. 

Kedua, riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :
39

 

 ِإَذا َكاَن َثاَلَثٌة ِفّْي َسَفٍر َفْلُيَؤِمُرْوا َأَحَّدُهْم

„‟Apabila ada tiga orang pergi safar, hendaklah mereka mengangkat satu 

orang di antara mereka sebagai pemimpin‟‟. 

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, „‟Jika Nabi Muhammad SAW 

mewajibkan jamaah dan perkumpulan dengan jumlah paling kecil untuk 

mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin, artinya kewajiban 

yang sama juga berlaku bagi jamaah dan perkumpulan dengan jumlah yang lebih 

besar‟‟. 

3. Ijma‟ 

Selain dari dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah, terdapat juga Ijma  yang 

menunjukan kewajiban mengangkat Imamah. terutama ijma‟ para sahabat untuk 

mengangkat seorang khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, bahkan 

sebelum pengurusan pemakaman jenazah beliau hal tersebut telah dibicarakan. 

Terkait dengan persoalan ini, Imam Al-Qurthubi menuturkan, „‟Para 

sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan di antara kaum 

Muhajirin dan Anshar di saqifah (aula) bani sa‟idah terkait penunjukan siapa yang 

akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar 

mengatakan,‟kami punya pemimpin, seperti halnya kalian juga punya pemimpin‟. 
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Andai imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain, tentu perdebatan 

ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini terkait penunjukan siapa yang akan 

menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan,‟imamah tidak 

wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain.
40

 

Kemudian, Ijma‟ ini di riwayatkan juga oleh beberapa ulamaa, diantarnya 

Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa ijma‟ secara pasti menunjukan  

wajibnya imamah, Al-Mawardi juga ia menyatakan „‟ menyerahkan imamah 

kepada orang akan menjalankanya adalah wajib berdasarkan ijma‟‟. Sedangkan 

Ibnu Khaldun menyatakan. „‟mengangkat seorang imam wajib hukumnya, 

kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan ijma‟ para sahabat dan tabi‟in 

karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaiat Abu Bakar Ash-Shidiq 

dan menyerahkan wewenang kepadnya untuk mengatur segala urusan mereka. 

Seperti itu juga yang terjadi di setiap masanya. Ketentuan ini berlaku secara ijma‟. 

Hal ini menunjukan bahwa mengangkat imam adalah wajib.
41

 

C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam 

Mekanisme pemilihan kepala negara tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an 

maupun Al-Hadist, setelah nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau nash 

yang menunjukan siapa pengganti beliau sebagai kepala negara. Sehingga proses 

mekanisme pengangkatan kepala negara setelah beliau wafat menggunakan cara 

yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan 
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kepala negara dalam Islam ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sejarah 

pengangkatan Khulafaur Rasyidun. 

1. Langkah-langkah Suksesi Al-Khulafa Al-Rasyidin 

Sejarah suksesi Al-Khuafa Ar-Rasyidin sebagai pedoman kita untuk dapat 

menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam islam, yaitu 

sebagai berikut : 

a) Suksesi Abu Bakar Ash-Shidiq 

Telah kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak 

meninggalkan wasiat tentang siapa  penggantinya kelak dan tidak ada nash atau 

dalil yang tegas untuk menyebutkan khalifah pengganti beliau. Diangkatnya Abu 

Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. 

Pengangkatan beliau sebagai khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah 

yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafarnya Rasulullah SAW. Pemilihan 

secara musyawarah ini dilakukan dengan sengat  panjang dan melalui perdebatan 

yang sengit oleh golongan  Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukan 

bahwa yang memilih seorang imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin. 

Yang akan disebut dengan Ahlul Halli Wal „Aqdi. 

Menurut Mawardi pemilihan Abu Bakar di balai Bani Saidah itu oleh 

kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu 

ialan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin 

Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimemerdekakan. 

Dua diantara merka dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, dan dua daro 



 

kelompok Anshar, masing-masing dari unsure Kharaj dan unsure Aus. Memang 

betul banyak senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu, seperti Ali bin Abu 

Thalib, Utsman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin 

ABi Waqqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan 

suatu kesengajaan, karena pertemuan itu tidak direncanakan. Keadaan waktu itu 

amat genting, ehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas.
42

 

b) Suksesi Umar bin Khathab 

Pengangkatan khalifah Umar bin Khathab telah kita ketahui dilakukan 

dengan cara berbeda, namun masih dianggap menggunakan cara yang legal 

menurut syar‟i. cara yang dimaksud adalah  dengan cara penunjukan oleh khalifah 

terdahulu. 

Setelah beberapa lama khalifah Abu Bakar memerintah, datang lah 

keadaan dimana beliau jatuh sakit, dan sebelum khalifah Abu Bakar meninggal 

dunia beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk menulisakan sebuah surat 

wasiat. Dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menulis surat wasiat 

tersebut beliau meminta pendapat kepada tokoh Muhajirin dan Anshor tentang 

Umar bin Khathab bahwa pantaskah Umar bin Khathab menggantikan posisi 

beliau. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar , Umar bin 

Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka 

di Masjid Nabawi. 
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c).  Suksesi Utsman bin Affan 

Pemilihan khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan khalifah Abu Bakar, 

dan hampir serupa dengan pemilihan khalifah Umar bin Khathab. Beliau dipilih 

dengan sekelompok atau dengan orang-orang yang telah dipilih nama nya oleh 

khalifah Umar bin Khathab. 

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman khalifah Umar bin Khathab, 

dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih seseorang yang akan 

menggantikan posisi beliau menjadi khalifah agar tidak terjadi pecah belah di 

antara kaum muslimin. Tetapi khalifah Umar bin Khathab tidak dapat memilih 

satu yang terbaik diantara para sahabat-sabat tersebut, kemudin beliau memilih 6 

orang sahabat diantaranya Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa‟ad, dan 

Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar dijadikan saksi atas 6 orang 

tersebut. 

Setelah khalifah Umar bin Khathab wafat lima dari keenam sahabat ini 

berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi 

khalifah selanjutnya. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada 

di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin 

Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya dintara mereka 

dengan bersukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang 

yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang khalifah. Tetapi 

imbauan itu tidak berhasil tidak ada satu pun yang mengundurkan diri . kemudian 



 

Abd Rahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada 

seorangpun yang mengikutinya.
43

 

Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bermusyawarah dengan tokoh-

tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang 

polarisasi di kalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menajdi dua kubu yaitu 

kubu pendukung Ali dan kubu pendukung Ustman. Dalam pertemuan berikutnya 

dengan empat rekannya, Abd al-Rahman menanyakan Ali bin Abu Thalib, bahwa 

seandainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapatnya yang patut menjadi 

khalifah. Alin menjawab: Utsman, Pertanyaan yang sama diajukan kepada Zubair 

dan Saad, dan jawaban mereka berdua sama yaitu Utsman, dan Utsman menjawab 

Ali. Dengan demikian makin jelas bahwa hanya dua calon untuk jabatan khalifah 

yaitu Ali dan Utsman.
44

 

Kemudian  Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, 

seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya 

berdasarkan Al-Qur‟an, Sunah Rasul, dan kebijaksanaan dua khlifah sebelumnya. 

dan Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan 

kemampuannya. Abd al-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan 

pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab: „Ya! Saya 

sanggup‟. Berdasarkan jawaban itu Abd al-Rahman menyatakan Utsman sebagai 

khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat. Waktu itu usia Utsman tujuh 

puluh tahun. Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Ali sangat kecewa 

atas cara yang dipakai oleh Abd al-Rahman tersebut dan menuduhnya bahwa 
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sejak semula ia sudah merencanakannya bersama Utsman, sebab kalau Utsman 

yang menjadi khalifah berarti kelompok Abd Al-Rahman bin Auf yabg 

berkuasa.
45

 

d).  Suksesi Ali bin Abu Thalib 

Penganggkatan khalifah Ali jauh lebih dari sempurna dibandingkan 

dengan tiga khalifah sebelumnya. Ali bin Abu Thalib dianggkat menjadi khalifah 

melalui pemilihan. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, 

mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu 

Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung 

ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di 

Madinah, di antaranya Thalhah Bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak 

semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad Bin Abu 

Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak, dan 

menanyakan di mana peserta (pertempuran) Badar, dimana Thalhah, Zubair, dan 

Saad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus 

menjadi khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat Ali, 

yang diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin Maupun kelompok 

Ansar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.
46

 

Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dalam proses 

pengangkatan keempat khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pada awal dua 

pemilihan terdahulu memiliki sedikit persamaan serta pemilihan berikutnya yang 
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memiliki perbedaan dalam rangka menentukan siapa yang pantas menjadi 

pemimpin bangsa Muslim.  

2. Metode Pengangkatan Kepala Negara dalam Islam 

 Setelah penulis menjelaskan sejarah tentang suksesi pengangkatan Khulafa 

Ar-Rasyidun, bahwa pemilihan kepala negara dalam Islam dapat dilakukan 

menggunakan beberapa cara yaitu : 

a. Khalifah pertama, Abu Bakar dipilih dengan hasil musyawarah para tokoh 

muslim terdahulu, kemudian pembaiatan yang dilakukan dari para sahabat 

lalu diikuti oleh kaum muslimin secara langsung, disebut dengan Ahlul 

Halli Wal Aqd. 

b. Khalifah Umar Bin Khathab menjadi khalifah dengan cara khalifah 

pertama Abu Bakar memberikan amanat kepada umar untuk menjadi 

khalifah, namun setelah Abu Bakar wafat Umar memberikan kekuasaanya 

kepada umat Islam untuk dirundingkan kembali, kemudian beliau terpilih 

sebagai khalifah kembali dengan melalui syura. 

c. Khalifah selanjutnya khalifah Umar Bin Khathab  membentuk majelis 

terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan. Kemudian memperhatikan 

aspirasi umat tersebut dan memilih salah satu diantara mereka maka 

Ustman Bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. 

d. Khalifah yang keempat hampir sama dengan khalifah ketiga dipilih dengan 

cara melalui perwakilan umat, dan hasil dari diskusi umat Islam memilih 

Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. 

 



 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan 

Presidensial, dimana Presiden yang menjalankan pemerintahan dalam arti yang 

sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dibantu oleh para 

mentri yang membantu Presiden tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini juga 

Presiden menjadi kepala Negara dan merangkap sebagai kepala Pemerintahan. 

Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar terlaksananya kedaultan rakyat 

untuk mneghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Undang –

Undang Dasar 1945 dan pancasila. 

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, 

kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Pemilihan umum juga 

merupakan salah satu dari perwujudan darikedaulatan rakyat untuk menhasilkan 

demokrasi sesuai dengan pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia, dan pemilihan umum langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara 

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 

Pemilu merupakan salah satu cirri utama dari negara demokrasi modern 

dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari 

rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indicator kualitas demokrasi dari 

sebuah bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel 

dan pertisipatif, maka hal tersebut menunjukan demokrasi berlangsung secara 



 

positif
47

. Kemudian hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan 

dan kebebasan dianggap akurat mencerminkan pertisipasi dan aspirasi masyarat
48

. 

Secara umum, pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat 

dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pemilihan 

rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan 

secara berkala, dan dilenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta 

jujur, dan adil.  

Sebelum penulis membahas pengertian pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 ada baiknya penulis 

menjelaskan makna dari pemilihan umum terlebih dahulu. Pemilihan Umum 

(Pemilu) adalah proses pemilihan orang - orang untuk mengisi jabatan-jabatan 

politik tertentu.
49

 Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, 

wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks 

yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti 

ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering 

digunakan. 

Menurut Indria Samego, pemilihan umum disebut juga dengan “Political 

Market”, Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ 

masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) 

antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang 

memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik 

yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, 

audio, maupun audio visual, serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, 

selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap 

muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, 

azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga 
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pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik 

yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif 

maupun eksekutif
50

. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa 

pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

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

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu 

ada empat, yaitu:
51

 

a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai.  

b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.  

c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan.  

d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 

Azas Pemilu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, yaitu:  

a) Langsung Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa 

perantara.  
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b) Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah 

menikah berhak untuk memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih 

dengan tanpa ada diskriminasi.  

c) Bebas Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya 

tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan 

apapun.  

d) Rahasia Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan 

diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang 

dipilihnya.  

e) Jujur Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

f) Adil Setiap pemilihan dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang 

sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pengertian pemilihan umum secara 

luas yaitu sebuah sarana yang dilakukan dalam negara demokrasi khususnya 

Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang tertera pada 

Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih 

untuk memilih wakil-wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada 

pemerintah. 

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan 

sarana pelaksanaan kadaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara 

demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang 

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

presiden dan wakil presiden. Sedangkan pengertian pemilihan umum presiden dan 



 

wakil presiden menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 adalah pemilihan 

umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kasatuan 

Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dibahas juga tentang pasangan 

calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik, kemudian 

yang dimaksud dengan partai politik disini adalah partai politik yang telah 

ditetapkan sebagai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.  

B. Dasar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

Republik Indonesia menganut suatu sistem dimana kedaulatan tertinggi 

berada ditangan rakyat, hal tersebut juga terdapat dalam dasar negara Indonesia 

yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian salah satu kedaulatan rakyat yang 

penulis bahas dalam tulisan ini yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dilaksanakan 

dengan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden sesuai dengan Asas yang diinginkan tersebut, serta demi terwujudnya 

demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan 

atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. 

Dasar hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat 

pada: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A yang berbunyi : 

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat. 



 

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum. 

c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemlihan 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. 

d. Dalam dal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsungdan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. 

e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam Undang-Undang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pertama kali 

dilakukan secara langsung oleh rayat. Sebelum diadakanya amandemen pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6 ayat (2) Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Telah kita ketahui 

bahwa Undang-Undang dasar merupakan pilar dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia jadi semua aspek dalam bernegara mempunyai dasar awal dari Undang-

Undang Dasar 1945. 

 



 

2. Undang – Undang Dasar 1945 No 22E Pasal 1 dan 2 

Pasal 1 berbunyi „‟Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali‟‟, dan Pasal 2 berbunyi „‟Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah‟‟. Dalam pasal ini 

sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung 

setiap lima tahun sekali. 

3. Undang – Undang No 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-Undang 

No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 

mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus 

dilaksanakan untuk memperkuat kesatuan republik Indonesia yang demokratis, 

kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam  menegakannya 

demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung 

sistem presidensial yang efektif. Undang-undang ini juga merupakan salah satu 

dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden karna partai politik 

memberikan konstribusi yang besar bagi sistem perpolitikan di Indonesia, seperti 

yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam 

pemilihan umum, begitu juga calon presiden dan wakil presiden dipilih partai 

politik agar dapat mencalonkan dirinya. 



 

4. Undang–Undang  No 10 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-

Undang  No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD 

Dalam Undang-Undang ini Pemilu Adalah pemilihan umum tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan 

pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassia, 

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Undang-Undang No  42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden. 

Undang –Undang pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada awal nya 

terdapat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui 

dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden ini, mengatur mekanisme pelaksanaan untuk menghasilkan 

Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi 

etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa substansi 

penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Setelah Amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 dasar hukum 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diawali dengan adanya 



 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 1 sampai dengan 6 yang mana pasal 

tersebut merupakan dasar awal terjadinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

di Indonesia. Adapun peraturan atau Undang-Undang mengenai pemilihan umum 

tidak diatur hanya dalam satu peraturan atau undang-undang  saja melainkan 

diatur dalam beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut 

mempunyai peran masing-masing dalam konteks pemilihan umum, seperti halnya 

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 

dan Undang - Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD dalam kedua undang-undang ini menjelaskan pemilihan umum 

tidak hanya untuk memilih anggota badan legislatif saja namun pemilihan umum 

juga ditunjukan untuk memilih anggota badan eksekutif, dimana kedua lembaga 

ini merupakan lembaga yang penting di Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang 

No 2 Tahun 2011 tentang partai politik, Indonesia merupakan negara demokrasi, 

partai politik merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan negara demokrasi, 

dan tanpa partai politik juga tidak akan muncul calon-calon anggotan legislatif 

dan eksekutif yang nantinya akan mengusung calon presiden dan wakil presiden. 

Selanjutnya peraturan atau Undang-Undang yang mendasari pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam  undang-undang ini semua 

ketentuan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia 

dibahas secara jelas dan terperinci.  

 

 

 



 

C. Kepala Negara dan Peraturan Pemilihannya 

Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial dimana presiden 

sebagai kepala negara yang memimpinya, selain sebagai pemimpin presiden juga 

mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana anggota legislasi yang lainya. 

1. Presiden Republik Indonesia 

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di 

Indonesia, presiden merupakan suatu simbol resmi dari sebuah negara di 

Indonesia. Sebagai kepala negara presiden dibantu oleh wakil presiden dan 

beberapa mentri-mentri yang menduduki kabinetnya dengan mengepalai bidang-

bidang tertentu. Prsiden dan wakil presiden menjabat 5 tahun dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali dalam pemilihan umum dalam jabatan yang sama untuk satu 

kali masa jabatan.  

Selaku kepala negara menurut UUD 1945 Presiden memiliki wewenang 

sebagai berikut :
52

 

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

Angkatan Udara dan kepolisian Negara. 

b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

membuat perjanjian dengan negara lain. 

c. Menyatkan keadaan bahaya 

d. Mengangkat duta konsul 

e. Menerima duta negara lain 

f. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 
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g. Memberi gelar, tanda jasa  dan tanda kehormatan. 

Presiden RI mempunyai 3 tugas pokok, yaitu : 

1) Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan antara lain 

:
53

 

 Di bidang pelaksaan UU ( bidang eksekutif) : 

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, misalnya 

menetapkan keputusan presiden. 

- Menetapkan pereturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-

Undang. 

- Mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri. 

 Di bidang pembentukan Undang-Undang ( bidang legislatif ) 

- Membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. 

- Menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-

undang. 

 Dibidang kehakiman (yudikatif), memberi grasi, amnesty, abolisi dan 

rehabilitasi. 

2)  Sebagai kepala Negara Presiden mempunyai kekuasaan untuk antara lain : 

 Membuat perjanjian dengan negara lain dengan proses tujuan DPR. 

 Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain. 

3) Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden mempunyai 

kekuasaan untuk antara lain : 

 Menyatakan bahaya 
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 Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia  

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, 

dimana negara Indonesia di pimnpin oleh seorang Presidean sebagai kepala 

Negara yang di damping oleh seorang wakil presiden yang mempunyai 

tugas/wewenang nya sendiri. 

Dalam UUD 1945 disebutkan, bahwa wakil presiden bersama-sama 

dengan presiden Republik Indonesia dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR 

untuk masajabatan selama 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali. 

Adapun tugas/wewenang wakil presiden menurut UUD 1945 ialah :
54

 

a. Membantu Presiden melakukan kewajibannya. 

b. Mengganti Presiden sampai habis waktunya jika presiden berhenti atau 

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. 

3. Peraturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

a. Undang – Undang pada masa Orde Lama 

Perkembangan peraturan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia 

diawali pada masa Orde Lama mekanisme pengangkatan presiden dan wakil 

presiden di Indonesia pada masa ini didasarkan pada Undang-undang dasar 1945, 

tepatnya pada era demokrasi liberal 1945-1949. Pasca ditetapkanya konstitusi 

pertama negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,  yakni sehari 

setelah dinyatakan proklamasi  kemerdekaan Indonesia, secara yuridis 

konstitusional Undang-Undang tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang 
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dasar 1945. Konstitusi ini dikatakan sebagai „‟ revolusi grondwe‟t
55

. Konstitusi 

tertulis yang menjadi sandaran hukum ketatanegaraan ( HTN) Indonesia  secara 

konstitusional terdapat lima bentuk konstitusional yakni :
56

 

1. Priode antara Agustus 1945 yang berlaku sampai 27 Desember 1949 

2. Konstitusi RIS berlaku pada Tahun 1949-1950 

3. UUDS yang berlaku pada Tahun 1950-1959 

4. UUD 1945 pacsa dekrit Presiden, berlaku pada Tahun 1959-1998 

5. UUD 1945 pasca reformasi priode 1998 sampai sekarang ( sebelum dan 

sesudah amandemen )  

Pada awalnya pengangkatan Presiden Republik Indonesia beserta wakilnya 

pada era kemerdekaan awal secara konstitusional diatur dalam undang-undang 

dasar 1945, pada pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut :
57

 

1. Presiden ialah orang Indonesia asli. 

2. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan suara terbanyak. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan bahwa 

untuk pertama kali secara konstitusional mekanisme pengangkatan kepala negara 

dilakukan secara demokrasi ( Representative), yakni melalui perwakilan. Dalam 

hal ini rakyat Indonesia baik secara yuridis maupun secara politis telah 

menyerahkan hak konstitusionalnya kepada para wakil rakyat yang ada di 

lembaga permusyawaratan rakyat tersebut. 
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Setelah mengalami dua kali perang besar akibat penyerbuan kembali 

tentara Belanda, barulah pada Tahun 1955 dilakukan pemilihan umum untuk 

pertama kalinya dan berhasil ikut dalam sebuah kesepakatan, diantara lain partai-

partai yang mengikuti pemilhan umum yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), 

Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai 

Komunis Indonesia(PKI) dll
58

. 

Setelah pemilihan umum 1955 pemerintahan orde lama tidak melakukan 

pemilihan umum, bahkan pihak lembaga legislatif menyatakan bahwa bung Karno 

sebagai presiden seumur hidup, hal ini berakhir sampai jatuhnya bung Karno 

setelah peristiwa G 30 S/PKI
59

. 

b. Undang – Undang pada masa Orde Baru 

Perturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada masa orde baru tahun 

1966-1997. Proses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil wakil presiden pada 

era orde baru layak untuk dicermati, mengingat pada era ini meskipun setiap 

pemilu sejak tahun 1972-1997 diikuti oleh banyak partai politik sebagai peserta 

pemilu. Namun, dari partai politik non-golkar tidak memiliki kekuasaan dan 

keleluasaan untuk mengajukan calon presiden ataupun wakil presiden. Semuanya 

hanya sampai pada pengajuan atau penunjukan calon legislative oleh masing-

masing peserta pemilu, sebagai anggota DPR RI, dan MPR RI. Pemilu dilakukan 

setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil 

presiden. Masyarakat bebas memilih partai yang disukainya yang ikut dalam 

pemilu. Pada masa itu masyarakat hanya memilih partai. Anggota legislatif 
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ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa berdasarkan daftar yang diajukan oleh 

panitia yang ditunjuk oleh presiden.  

Biasanya setiap masa pemilihan, presiden selalu menyeleksi anggota 

legislatif. Ketika itu presiden Soeharto dalam menentukan anggota legislatif 

melihat semua golongan dan suku, artinya anggota legislatif harus sudah mewakili 

semua golongan masyarakat. Misalnya, petani, buruh, cendekiawan, budayawan, 

dan lainya. Selain itu, preside Soeharto juga melihat suku, anggota legislatif selalu 

di upayakan mewakili suku yang ada di Indonesia. 

Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh anggota 

DPR dan MPR. Anggota DPR dan MPR yang telah terpilhlah yang akan memilih 

presiden dan wakil presidennya. 

Pada masa Orde Baru ini juga sistem demokrasi terpimpin jatuh kemudian 

digantikan dengan sistem demokrasi pancasila. Sistem baru ini lahir berbarengan 

dengan munculnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan jendreal Soeharto. 

Terlepas dari kontrovesional sistem demokrasi yang dibangun Soekarno era 1945-

1965, eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekrit Presiden ini, selain 

telah meletakan dasar-dasar konstitusi, juga telah mampu menyelenggarakan 9 

kali pemilu ( 1971, 1977,  1982, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009) untuk memilih 

anggota Dewan Legislatif atau wakil rakyat, yang kemudian diteruskan dengan 

pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) hasil pemilu. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut 



 

tidaklah menggunakan undang-undang sebagai pelaksana dan undang-undang 

dasar, tetapi diatur langsung oleh teks dalam UUD 1945
60

. 

Pemerintahan Orde Baru mempersiapkan pemilihan umum dengan matang 

yaitu dengan ABRI dan Korpri dalam perpolitikan Golkar. Karena strategi 

persiapan inilah permilihan umum baru diselenggarakan pada tahun 1971. Secara 

lengkap peserta pemilihan umum tahun 1971 adalah Golongan karya 

(Golkar),Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Katholik 

dll
61

. 

Pada Masa Orde Baru Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR sebagai 

pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum 

amandemen. Namun Proses Pemilu secara tidak langsung terjadi karena, MPR 

yang berisikan DPR dan Utusan dari daerah-daerah serta utusan dari golongan-

golongan, DPR dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. 

Namun sayangnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, sebagian besar 

anggota MPR ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden, sehingga memungkinkan 

Soeharto menjabat presiden berulang kali.  

c. Undang- Undang Pada Masa Reformasi 

Setelah Amandemen UUD 1945 selesai dilaksanakan maka tuntutan akan 

pemilihan umum Presiden secara langsung dapat terrealisir. Dalam Pasal 1 ayat 

(2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan 
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Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan 

secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya 

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

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum
62

. 

Kemudian di keluarkannya Peraturan Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden pada masa reformasi diatur pada Undang-Undang No  23 Tahun 

2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian undang-

undang tersebut disempurnakan oleh Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.  

Pada masa reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. 

Pertama, dibukanya kesempatan untuk bergeraknya partai politik secara bebas, 

termasuk mendirikan perati baru, hal ini dicerminkan dalam pemilihan umum 

pada tahun 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai. Kedua, 

pemilihan umum pada Tahun 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Republik 

Indonesia diadakannya  pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, 

karena setelah sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia 

dipilih melalui majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga, dibuatnya satu 

pemilihan untuk suatu badan baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

mewakili kepentingan khusus daerah. Keempat, adanya ketentuan bahwa untuk 

                                                             
62

 Aris Sutanto, “ Pemilihan Presiden Secara Langsung ”, artikel diakses pada 23 Februari 

2017 dari http://arisutanto.blogspot.com/2009/03/Pemilihan-Presiden-Secara-Langsung_29.html 



 

pemilihan legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota 

badan legislatif pusat, dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden partai 

politik harus memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang 

bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hal ini dinamakan 

dengan „‟Electoral theshold‟‟.  

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 42 Tahun 2008 

pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 

20% ( dua puluh persen ), dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima 

persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 

pemilu presiden dan wakil presiden, ketentuan ini ada dalam Pasal 9 Undang-

Undang No 42 Tahun 2008, sistem ini disebut dengan sistem „‟presidential 

threshold‟‟. 

D. Mekanisme   Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia 

Mekanisme atau prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV, yaitu:
63

 

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat ( Pasal 6A ayat 1), setelah amandemen III
64

. 
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2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum (Pasal 6A ayat 2), setelah amandemen III
65

. 

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar 

di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6A ayat 3), setelah amandemen III
66

. 

4. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara  terbanyak pertama 

dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan 

pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden. ( Pasal 6A ayat 4), setelah Amandemen IV
67

. 

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam Undang-undang ( Pasal 6A ayat 5 ), setelah amandemen III
68

. 

6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima Tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 

satu kali masa jabatan ( Pasal 7 ), setelah amandemen I
69

. 

7. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut.  
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8. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan 

pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh 

Pimpinan Mahkamah Agung. ( Pasal 9 ayat 2 ), setelah amandemen I
70

. 

Sedangkan Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih 

rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, antara lain: 
71

 

1) Pendaftaran bakal pasangan calon. Pendaftaran bakal pasangan calon 

didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. ( Pasal 13 ayat 

1) . 

2) Verifikasi bakal pasangan calon. KPU melakukan verifikasi terhadap 

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal 

pasangan calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat 

pencalonan ( Pasal 16 ayat 1 ). KPU memberitahukan secara tertulis hasil 

verifikasi terhadapkelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan partai 

politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon 

pada har kelima sejak diterimanya surat pencalonan. (Pasal 16 ayat 2). 

Dalam hal persyaratan administratif bakal pasangan calon sebagaimana 

dimaksud didalam pasal 14 dan pasal 15 belum lengkap, KPU 

memberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik atau para 

pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau bakal pasangan calon 
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untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) 

hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) (Pasal 17 ayat 1). Dalam 

hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15, KPU meminta 

kepada Partai Politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan 

untuk menguslkan bakal pasangan calon yang baru sebagai pengganti 

(Pasal 18 ayat 1).  

3) Penetapan dan pengumuman pasangan calon. KPU menetapkan dalam 

sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama pasangan 

calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi (pasal 21 ayat 1). 

Penetapan nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri 

seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 21 ayat 2). KPU 

mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon 

setelah sideng pleno KPU sebagaimana dimasud pada ayat (2) ( Pasal 21 

ayat 3). 

4) Kampanye, Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis 

serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik 

masyarakat (Pasal 33).  



 

5) Debat pasangan calon, Debat paasangan calon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara 

nasionalal oleh media elektronik (Pasal 39 ayat 2).  

6) Pemungutan suara, Pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil 

pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota (Pasal 112).  

7) Perhitungan suara, Perhitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah 

waktu pemungutan suara berakhir (Pasal 132 ayat 1). Perhitungan suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di 

TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara 

(Pasal 132 ayat 2). 

8) Penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan 

hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang Pleno terbuka dihadiri oleh 

pasangan calon dan Bawaslu (pasal 158 ayat 1). Penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

hari pemungutan suara (Pasal 158 ayat 2). 

9) Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan 

calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 

50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di 

Indonesia (pasal 159 ayat 1). Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih 



 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) pasangan calon yang 

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh 

rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 

159 ayat 2). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang 

sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon 

tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 159 ayat 3). Dalam hal perolehan 

suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) 

pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua 

dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas 

secara berjenjang (pasal 159 ayat 4). Dalam hal perolehan suara terbanyak 

kedua dengan jumlah yang sama di peroleh oleh lebih dari satu pasangan 

calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 

suara yang lebih luas secara berjenjang (Pasal 159 ayat 5).  

10) Pelantikan Pasangan calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden oleh MPR (Pasal 161 ayat 1), Dalam hal calon Wakil Presiden 

terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih 

dilantik menjadi Presiden (Pasal 161 ayat 2). Dalam hal calon Presiden 

terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan,calon Wakil Presiden yang 

terpilih dilantik menjadi Presiden (Pasal 161 ayat 3). 



 

Persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden juga disebutkan dalam 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden di Indonesia terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :
72

 

1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa. 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa disini ialah  calon presiden dan 

wakil presiden taat dalam menjalankan kewajiban agamanya, apapun 

agama yang mereka anut. 

2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 

Calon presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia 

yang telah mengenal budaya, adat istiadat, serta keaslian negara Indonesia 

serta mempunyai semangat patriotisme dan berjiwa kebangsaan. 

3) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana berat lainya. 

“ Tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan 

separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau 

dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah 

melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
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Mampu secara rohani dan jasmani yang dimaksud dalam butir ini adalah 

seorang calon presiden dan wakil presiden tidak mempunyai gangguan 

mental, serta mempunyai fisik yang baik agar ketidak melaksanakan tugas 

dan kewajibanya beliau tidak mendapati kesulitan. 

5) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara 

Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, 

bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat 

keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat. 

6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara. 

7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara. 

8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” 

adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, 

mabuk, pecandu narkoba, dan zina. 

10) Terdaftar sebagai pemilih 

11) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan 

kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan 



 

dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi. 

12) Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil 

presiden hendaknya belum pernah menduduki masa jabatan presiden dan 

wakil presiden sebelumnya, atau belum pernah menjabat sebagai presiden 

dan wakill presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang 

sama, dikarenakan Undang-Undang telah mengatur bahwa pemilihan 

presiden dan wakil presiden hanya boleh dilakukan 2 (dua) putaran saja.  

13) Setia kepada pancasila sebagai dasar negara , Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945. 

14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

15) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. 

16) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

17) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G.30.S/PKI. 



 

18) Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan 

negara Republik Indonesia. 

Adapun Masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan 

secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, dengan ketentuan sebagai berikut :
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1) DPR berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 

14 ayat (2) dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) sudah sesuai dengan amanat 

pasal 6A ayat (1), (2) UUD 1945. Sebab parpol adalah peserta pemilu 

yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

2) Menurut UU No 42 Tahun 2008 Pasal 9, pasangan calon diusulkan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 

suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara, menurut UUD 1945 

pasal 6 ayat (1), (2) presiden yang mencalonkan diri haruslah orang 

Indonesia asli, dan akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan suara terbanyak. 

Selain membahas syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden 

Undang-Undang juga meberikan syarat untuk seorang pemilih yaitu sebagai 

berikut :
74
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1) Pemilih adalah warga negara Indonesia asli yang genap berumur 17 (tujuh 

belas tahun) atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

2) Termasuk dalam calon pemilih. 

3) Warna negara Indonesia 

4) Terdaftar sebagai di daerahnya 

5) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya 

6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah mempunyai hukum tetap 

7) Hasil pemilih yang memenuhi syara. 
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BAB IV 

ANALISIS 

Setelah penulis menguraikan setiap bab yang memiliki hubungan dengan 

judul skripsi penulis, maka penulis akan menganalisa data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan lain-lain 

tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia menurut perspektif 

hukum Islam dan Undang Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden di Indonesia. 

A. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Hukum 

Islam 

Dalam Islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting 

untuk dibahas, dan merupakan suatu kebutuhan yang ada disetiap masa dan 

tempat. Telah kita ketahui setelah Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak 

pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar 

yang membawa perubahan pada kehidupan umat Islam terdahulu, khusus nya 

dalam hal kepemimpinan. Jika setelah Nabi wafat kepemimpinan dalam islam kita 

kenal sebagai bentuk kekhalifahan dengan khalifah sebagai pemimpinya, akan 

tetapi sistem khalifah ini telah habis masanya dan digantikan oleh sistem negara 

modern. Dimana khalifah telah berubah menjadi perdana mentri, sultan, presiden 

yang tentunya sistem ini membawa suatu perubahan dalam Isam.  

Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu khalifah, imamah, 

sultan, dan , mulk. Sebutan untuk para pemimpin dalam Islam berbeda-beda, jika 

di Indonesia pemimpin disebut Presiden dalam  Islam pemimpinnya disebut 



 

dengan khalifah. Presiden merupakan suatu kata umum untuk menggambarkan 

kepemimpinan di Indonesia, sedangkan khalifah mempunyai makna yang khusus 

dan ditunjukan pada masa pemerintahan kenabian yang mana pada masa itu 

dikenal dengan masa khulafa al-Rasyidin. 

Khalifah merupakan sebutan untuk pemimpin setelah wafatnya Nabi 

Muhamad SAW, khalifah memiliki arti sebagai penganti, penganti yang dimaksud 

ialah orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam 

berperkara. Namun pengganti dalam konteks kerajaan kedudukannya sama 

dengan sultan yang berarti sebagai wakil Allah SWT yang diwujudkan dalam 

jabatan kepala negara. 

Menurut Mawardi kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya 

imamah (kepemimpinan) adalah fardu kifayah.
75

 Berdasarkan pernyataan tersebut 

jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat maka pengangkatan kepala negara 

juga hukum nya wajib menurut syariat. Begitu pula pemilihan presiden dan wakil 

presiden yang kita kenal merupakan suatu kewajiban agar dapat mengatur Negara 

Keasatuan Republik Indonesia. 

Agama Islam bukan hanya sekedar mewajibkan penganggkatan kepala 

Negara saja, namun Islam juga mengatur bagaimana tata cara memilih kepala 

negara , syarat-syarat calon Kepala Negara, dalil yang menegaskan bahwa Allah 

SWT menyuruh kita sebagai umatnya agar menaati Rasulullah SAW dan Para 

Pemimpin, terdapat pada Surah An-Nisa Ayat 59 : 
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Artinya : „‟Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‟‟
76

. 

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umatnya 

untuk menaati Nya, Rasul (Nya) dan Ulil Amri, yang dimaksud dari Ulil Amri 

disini adalah pemimpin atau kapala negara, dan Presiden jika di Indonesia untuk 

menaati mereka, dan untuk taat kepada seorang pemimpin maka wajib hukum nya 

menggangkat seorang pemimpin. 

Kemudian Islam juga menjelaskan tentang persyaratan calon kepala 

negara yang harus dimiliki oleh calon pemimpin, diantaranya ialah Islam, Balig, 

Berakal, Status merdeka (bukan budak), laki-laki, berilmu, adil dan sebagainya. 

Dalam Islam juga membahas mekanisme pemilihan kepala negara atau khalifah 

yang telah dicontohkan dengan sejarah pengangkatan khulafaur Rasyidin, dimana 

pada  itu merupakan panutan dalam menjalankan sistem ketata negaraan dalam 

Islam. 
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Jika dilihat dari kekhalifan itu sendiri terdapat metode-metode 

pengangkatan khalifah dalam pemilihan kepala negara dalam Islam yaitu 

Pertama, Pemilihan dan Kedua, penunjukan dari khalifah sebelumnya. Dimana 

kita ketahui bahwa pengangkatan khalifah Abu Bakar dan Ali Bin Abi Tholib 

melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqd, ahlul halli 

wal aqd merupakan sekelompok orang yang dipercaya mampu dipercaya dalam 

memikul tanggung jawab dan amanah dalam memilih kepala negara yang 

memenuhi kriteria, serta dapat mengantarkan umat pada kesejahteraan. Metode 

pengangkatam khalifah selanjutnya menggunakan wasiat, yang mana telah kita 

ketahui khliafah Umar Bin Khathab dan Ustman Bin Affan menjadi khalifah atas 

wasiat khalifah sebelumnya.  

Konsep Pemilihan Kepala Negara dalam Islam yang Penulis jelaskan 

disini dibatasi hanya pada Pemilihan Kepala Negara setelah Rasulullah SAW 

wafat, atau pada zaman pemerintahan khulfaur rasyidin. Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden menurut Islam hukumnya wajib, karena sebuah negara 

membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatur sebuah negara. Jika 

sebuah negara tidak ada yang memimpin maka negara tersebut akan menjadi 

kacau dan tidak terkendali. 

Pemilihan kepala negara dalam Islam tidak disebut dengan pemilihan 

presiden dan wakil presiden namun disebut dengan pemilihan khalifah karena 

sistem pemerintahan yang berbeda. Pemilihan kepala negara dalam Islam itu 

hukumnya wajib, hal tersebut berdasarkan Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 59 yang 

menjelaskan bahwa perintah untuk menaati Allah SWT dan Rasul Nya  serta Ulil 

Amri yang ada, printah menaati ulil amri sebagai salah satu perintah wajibnya 



 

untuk memilih ulil amri, kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Sa‟id Al-Khudri juga menjelaskan jika ada tiga orang 

pergi maka hendaklah mengangkat seorang pemimpin diantara mereka. Islam juga 

mengatur tentang kriteria dan syarat dalam memilih kepala negara. 

 Mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam dapat dilihat dari 

sejarah pengangkatan khalifah Rasyidin yang telah silih berganti memimpin umat 

Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dapat dicermati dari sejarah tersebut 

bahwa setiap khalifah dipilih dengan cara yang berbeda beda yakni, Musyawarah 

mekanisme pengangkatan khalifah pertama Abu Bakar dilaksanakan dengan cara 

musyawarah. Selanjutnya, penunjukan khalifah sebelumnya hal tersebut dilakukan 

pada saat pemilihan khalifah kedua yaitu khalifah Umar bin Khathab. Kemudian, 

penunjukan beberapa orang untuk bermunsywarah atau dibentuknya dewan 

formatur dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah, tata cara 

tersebut dilakukan pada saat memilih khalifah Ustman Bin Affan. Kemudian. 

Kesepakatan umat Islam tata cara tersebut dilakukan pada pengangkatan khalifah 

keempat Ali bin Abi Thalib. 

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu, musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memilih 

kepala negara, kemudian pemilihan kepala negara yang disetujui oleh rakyat 

dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul 

Halli Wal Aqd, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada 

masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan baiat secara bersamaan oleh 

umat Islam. 



 

Al-Mawardi berpendapat bahwa jabatan imamah terisi dengan dua jalan 

yaitu, Dengan pemilihan “ahlul hilli wal „aqdi” (orang cerdik pandai yang 

ditetapkan) dan janji penyerahan dari Imam sebelumnya (sistem wilayatul „ahdi 

atau keputera-mahkotaan).
77

  

B. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang No  42 Tahun 2008 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan 

presidensial, dimana Presiden yang menjalankan pemerintahan, mempunyai 

peraturan khusus Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008. Mengenai pembicaraan tentang 

pemilihan umum kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya kedaulatan dimana 

kedaulatan penuh di Indonesia terdapat di tangan Rakyat melalui sistem 

demokrasi. 

Pemilihan umum secara luas yaitu sebuah sarana yang dilakukan dalam 

negara demokrasi khususnya Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sesuai 

dengan asas yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan oleh 

rakyat yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakil mereka dalam 

menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. 

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden didasari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 6A ayat (1), sebelumnya 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukam secara tertutup 

atau melalui perwakilan yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

                                                             
77

 Imam Al-Mawardi, Op.Cit. h. 53. 



 

(MPR), namum setelah perubahan amandemen ketiga pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan dipilih oleh rakyat.  

Peraturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia 

diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan 

presiden dan wakil presiden di Indonesia, dalam undang-undang ini terdapat 

sistem Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta keteraturan masa 

jabatan yaitu dibatasi perlima tahun, dan hanya dua kali masa jabatan tidak seperti 

sistem sebelumnya. dalam undang-undang ini juga semua warga negara 

mempunyai hak menjadi presiden dan wakil presiden di negara Indonesia tidak 

melihat dari latar belakang orang tersebut apakah keturunan ningrat atau bukan. 

Undang-undang No 42 Tahun 2008 juga telah mengatur prosedur 

pelaksanaan pemilihan umum, dimana dalam prosedur itu adanya lembaga 

pemilihan umum seperti KPU pusat sampai daerah, badan pengawas pemilihan 

umum BAWASLU untuk tingkat nasional dan sistem yang lainya. Tidak hanya itu 

masih ada beberapa peraturan yang menjadi penunjang pemilihan umum seperti 

Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu, undang-undang tentang partai 

politik dan undang-undang tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. 

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di 

Indonesia, presiden merupakan suatu simbol resmi dari sebuah negara di 

Indonesia. Sebagai kepala negara presiden dibantu oleh wakil presiden dan 

beberapa mentri-mentri yang menduduki kabinetnya dengan mengepalai bidang-

bidang tertentu. 

Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 pada Bab II menjelaskan 

tentang asas, pelaksanaan dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum 



 

presiden dan wakil presiden. Bab III menjelaskan persyaratan calon presiden dan 

calon wakil presiden serta tata cara penentuan pasangan calon presiden dan 

wakilnya. Bab IV menjelaskan tentang pengusulan bakal calon presiden/wakil 

presiden, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bab V 

menjelaskan tentang Hak memilih dan Bab VI penyusunan daftar pemilih. Bab 

VII menjelaskan Kampanye. Bab VII menjelaskan perlengkapan penyelenggaraan 

pemilu presiden dan wakilnya. Bab IX tentang pemungutan Suara. Bab X tentang 

penghitungn suara. Bab XII menjelaskan tentang penetapan pasangan calon 

presiden dan wakil yang terpilih. 

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia 

mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu, Pada Masa Orde Lama, 

pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara perwakilan yang 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Masa Orde Baru, 

pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota legislatif, yang secara 

tidak langsung anggota legislatif dipilih oleh rakyat. Masa Reformasi, sejak 

diadakanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat 

(1), untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara 

langsung oleh rakyat dan pemilihan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2004. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah diuraikan secara rinci dalam pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan dengan rumusan masalah yang telah 

ditemukan yaitu : 

1. Mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilihat pada 

sejarah pengangkatan khulafaur rasyidin, namun dalam hal ini penulis 

membatasi konsep Islam dalam penulisan ini hanya pada masa setelah 

Rasulullah SAW wafat atau hanya pada masa pemerintahan khulafaur 

rasyidin, dicermati dari sejarah tersebut bahwa setiap khalifah dipilih 

dengan cara yang berbeda-beda yakni Pertama, Musyawarah, 

pengangkatan kepala negara dengan cara musyawarah dilakukan pada saat 

umat Islam mengangkat khalifah Abu Bakar. Kedua, Penunjukan khalifah 

sebelumnya, cara tersebut dilakukan pada saat pengangkatan khalifah 

kedua yaitu khalifah Umar Bin Khathab. Ketiga, dibentuknya dewan 

formatur atau Penunjukan beberapa orang untuk bermusywarah dan 

memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah,  tata cara tersebut 

dilakukan pada saat memilih khalifah ketiga yaitu khalifah Utsman Bin 

Affan. Keempat, Kesepakatan umat Islam, tata cara tersebut dilakukan 

pada pengangkatan khalifah keempat yaitu Ali Bin Abi Thalib. Dalam 

Islam tidak ada yang dinamakan pemilihan presiden dan wakil presiden 

namun Islam menyebutnya dengan pemilihan kepala negara. 



 

2. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam 

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan dengan cara pemilihan 

secara langsung oleh rakyat. Sejak adanya perubahan Amandemen ke 3 

(tiga) Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tidak lagi menggunakan sistem perwakilan namun diberlakukanya sistem 

pemilihan secara langsung. Pelaksanaan tersebut terdapat pada Bab VIIB 

dalam Pasal 6A ayat (1) yaitu „‟Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 

satu pasangan secara langsung oleh rakyat‟‟. Kemudian disebutkan dalam 

1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni „‟pemilihan umum dlkasanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 

sekali, dan Ayat (2) berbunyi „‟Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah‟‟. 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pertama kali dilaksanakan pada 

Tahun 2004 dengan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan 

Wakilnya Muhamad Yusuf Kala sebagai Pasangan Presiden Terpilih. 

B. Saran 

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat 

memberikan saran-saran antara lain : 

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama 

muslim, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam 

bernegara, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 

kriteria dan syarat akan menjadi pemimpin dalam negara ini dapat diikuti 

seperti halnya kreteria dalam pemiliha kepala negara dalam islam. 



 

2. Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang persyaratan menjadi 

presiden hendaknya dimasukan syarat seperti jujur dan adil karna kedua 

hal tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. 
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