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ABSTRAK 

Pilkada 2015, terdapat sesuatu yang baru dan berbeda dari 

pilkada sebelumnya yaitu penyelenggaraannya secara langsung dan 

serentak. Pilkada serentak lahir setelah disahkannya undang-undang nomor 

8 tahun 2015 yang sebelumnya mengalami perjalanan panjang. Daerah yang 

akan mengikuti pilkada serentak 2015 sebanyak 269, setelah KPU 

membuka pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran terdapat tida daerah 

yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yaitu kabupaten 

Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara. Melihat fenomena tersebut 

banyak pengamat mulai mengeluarkan pendapat tentang apakah pilkada 

pada tiga daerah yang hanya memiliki satu calon akan tetap dilaksanakan 

atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas 

tentang masalah tersebut. Akhirnya setelah Mahkamah Konstitusi 

melakukan pengujian, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

100/PPU-XIII/2015 yang didalamnya menyatakan bahwa daerah yang 

hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada 

serentak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan 

politis yang bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian ini secara umum 

menggunakan teori hukum dengan mengerucutkan teori tersebut menjadi 

teori hukum Islam tentang khalifah atau imamah dan didukung dengan 

prinsip-prinsip hukum untuk menganalisis putusan yang di keluarkan 

Mahkamah Konstitusi. Dalam kitab al- ahkam as- sulthaniyah karya Imam 

al- mawardi dijelaskan bahwa memilih pemimpin untuk sebuah wilayah 

hukumnya adalah wajib. Perihal hanya terdapat satu calon imam yang 

memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam dalam buku tersebut 

dijelaskan bahwa mayoritas fuqaha dan teolog bersepakat untuk tetap 

melaksanakan pengangkatan terhadap calon tersebut dengan syarat harus 

ada persetujuan dari golongan pemilih. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon tunggal ikut 

dalam pilkada implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya melakukan 

improvisasi yang berbeda, namun tetap sesuai dengan UUD 1945 yang 

intinya untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta sesuai 

dengan konsep pengangkatan Khalifah dalam hukum Islam dengan tujuan 

utamanya untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat umum. 

 

 

                                             



 

  



 

  



 

MOTTO 

                          

                    

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, 

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan 

hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, (QS. Al-Anbya‟: 73) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna memperjelas persepsi mengenai skripsi ini, perlu penjelasan 

makna atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Skripsi 

ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal. Judul 

tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut: 

Tinjauan hukum Islam. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari).1 Sedangkan hukum Islam 

adalah hukum yang berpijak pada kitabullah dan kitabulhadits sebagai 

sumber utama ijtihad pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau 

penyempurna sumber utama.2 Dari pengertian kedua istilah tersebut, dapat 

dipahami bahwa tinjauan hukum Islam adalah pandangan yang berpijak pada 

syari’at Islam. 

Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan adalah pernyataan hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum sebagai hasil dari periksaan perkara gugatan.
3 

Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang 

melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),  h. 1470 
2
 Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam (Bandar Lampung: Penerbit 

University Lampung, 2008), h. 7. 
3
Jogal’s Note, “Pengertian & Macam-Macam Putusan” (On-Line), Tersedia di 

www.Jojogablsh.Wordpress.Com, 12 Oktober 2010. 

http://www.jojogablsh.wordpress.com/


 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.4 Dengan 

demikian putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hakim Mahkamah 

Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan sebagai hasil 

dari periksaan perkara gugatan. 

Pencalonan kepala daerah tunggal. Pencalonan adalah upaya atau 

perbuatan mencadangkan orang sebagai calon wilayah atau daerah bagian 

kabupaten (kota madya) yang membawakan kelurahan dan desa yang 

dikepalai oleh seorang camat.5 Kepala Daerah adalah orang yang diberikan 

tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah.6 

Sedangkan Tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu 

terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan 

keterangan.
7
 Dengan demikian pencalonan kepala daerah tunggal adalah 

pencalonan yang hanya mempunyai satu pasangan calon dalam mengikuti 

Pilkada. 

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang di maksud dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal 

adalah pandangan yang berpijak pada syari’at Islam tentang putusan hakim 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara yang melakukan tugas 

dalam memutuskan perkara pencalonan kepala daerah tunggal. 

 

                                                             
4
Wikipedia, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (On-Line), tersedia di 

https://idm.wikipedia. Orang, 19 Desember 2016 
5
 Sudarsono,” Kamus Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, h. 70 

6
 C.S.T Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT 

Rineka Cipta: Jakarta, 2000, h. 101 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaPusat Bahasa, Edisi 

Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1503 

https://idm.wikipedia/


 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah 

dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

a. Adanya perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 

100/PPU-XIII/2015 dengan UU No 8 Tahun 2015. 

b. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kepala 

daerah tunggal menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi 

dan praktisi hukum, untuk itu perlu dibahas secara mendalam. 

2. Alasan subjektif 

a. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan 

skripsi ini.  

b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari’ahan dalam 

bidang Siyasah. 

 

C. Latar Belakang 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (Judicial Review) secara 

teoritik maupun praktek dikenal ada 2 (dua) macam yaitu: Pengujian formal 

dan materil. Pengujian secara formal adalah apakah suatu produk legislatif 

dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak 

mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedang pengujian secara Materil 



 

adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan 

perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih 

tinggi. Dalam hal ini rumusan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 tidak membatasi hak-hak pengujian tersebut yang dibatasi oleh subjek 

yang diuji, yaitu undang-undang.8 

Penyelengaraan pilkada serentak pertama kali pada Desember 2015 

muncul problematika calon tunggal di beberapa tempat penyelenggaraan 

pilkada serentak di Indonesia. Berdasarkan data komisi Pemilihan Umum 

(KPU)9 dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, terdapat beberapa 

daerah kabupaten/kota yang hanya memiliki satu pasangan calon, diantaranya 

kabupaten Blitar, Pacitan, Tasikmalaya, Timor Tengah Utara, Mataram, 

Samarinda. Pilkada serentak diadakan kembali pada tanggal 17 Februari 2017  

yang dilaksanakan di 101 daerah, jumlah pasangan calon 337 pasangan calon 

yang terdiri dari 81 pasangan calon perseorangan dan 247 pasangan calon 

yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari 101 daerah 

tersebut, terdapat 7 (tujuh) daerah yang hanya 1 (satu) pasangan calon yang 

mendaftar yaitu kota Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Kulonporo, Pati, 

Landak, Buton, dan Tambrauw.
10

 Hingga lahirlah putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 100/PPU-XIII/201511 (selanjutnya disebut putusan MK) yang 

memperbolehkan keberadaan calon tunggal dalam pilkada serentak. 

                                                             
8
 Fatkhurohman dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Cet. 

Ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004), h. 21. 
9
 Komisi Pemilihan Umum RI, “KPU-Bawaslu Paparkan Data Tahapan Pencalonan” (On-

Line), Tersedia di www.Kpu.go.id (7 Desember 2015) 
10 Komisi Pemilihan Umum RI “KPU Kebut Pengesahan PKPU Untuk PILKADA 

SERENTAK” (On-Line), Tesedia di www.Kpu.go.id (23 Februari 2017). 
11

 Komisi Pemilihan Umum RI “KPU Kebut Pengesahan PKPU Untuk PILKADA 

SERENTAK” (On-Line), Tersedia di www.Kpu.go.id (5 Maret 2015) 

http://www.kpu.go.id/
http://www.kpu.go.id/
http://www.kpu.go.id/


 

Selain itu Effendi Gazali juga mengajukan bahwa apabila 

permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi maka pada proses 

pemilihan pasangan calon tunggal akan dihadapkan dengan pasangan kotak 

kosong.12 

 Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan 

gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, akhirnya Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan Putusan Nomor 100/PPU-XIII/2015. Adapun isi dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut ialah bahwa daerah yang hanya mempunyai 

satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) serentak Desember 2015. Mahkamah Konstitusi berpandangan 

Pemilihan Kepala Daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal 

memilih dan dipilih, jadi harus ada jaminan pilkada tetap terselenggara. 

Di sisi lain, pengamat politik dari lembaga ilmu pengetahuan 

Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ada bahaya yang tersembunyi di 

balik Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pasangan calon 

tunggal ikut pilkada serentak. beralasan jika terdapat pasangan calon kepala 

daerah yang ingin menang dengan cara mendesain pilkada dengan pasangan 

calon tunggal sehingga memudahkan langkahnya untuk menjadi kepala 

daerah.13 

Penerapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebagai 

wujud nyata atas terjaminnya hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia agar 

tetap bisa memilih dan dipilih melalui mekanisme referendum. Konsep 

                                                             
12

 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 100/PPU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal 

Pilkada. 
13

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PPU-XIII/2015 Prihal Pengujian UU No 

8Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota. 



 

pilkada serentak yang pelaksanaannya dibagi 3 (tiga) tahap telah terlaksana 

dengan tahap awalnya pada bulan Desember 2015. Dari beberapa 

permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak putaran kedua 

yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. 

Pada dasarnya kepemimpinan itu adalah amanah yang akan 

dipertanggungjawabkan kelak disisi Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah 

menggariskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan kepemimpinan, 

yaitu: Pertama, Kepemimpinan bersifat tunggal. Dalam khazanah politik 

Islam, kepemimpinan negara bersifat tunggal, tidak ada pemisah, ataupun 

pembagian kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan seorang khalifah secara 

mutlak. Kedua, Kepemimpinan Islam itu bersifat universal. Artinya, 

kepemimpinan dalam Islam diperuntukan untuk semuanya, baik muslim 

maupun non muslim. Ketiga, Kepemimpinan adalah amanah yang 

membutuhkan karakter dan sifat-sifat tertentu. Yaitu (kuat), (ketaqwaan), 

(lemah lembut). Keempat, Kepemimpinan adalah tugas pengaturan bukan 

kekuasaan otoriter. Pemimpin dalam Islam berfungsi mengatur urusan umat, 

Mengatur urusan umat dengan aturan dari Allah SWT. Selama ia berjalan 

sesuai dengan aturan syari’at Islam maka ia wajib di taati. Kelima, 

Kepemimpinan dalam Islam bersifat manusiawi artinya bahwa seorang 

pemimpin bukanlah orang yang bebas dari dosa (ma’shum) dan kelalaian. 

Keenam, Kepemimpinan ditegakkan untuk menerapkan hukum Allah SWT. 

Islam telah mewajibkan penguasa untuk menjalankan roda pemerintah 

berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah.14Jadi dalam hal ini calon 

                                                             
14
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tunggal yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentunya tidak dapat 

ditolak keberadaannya secara syariat ini dikarenakan tidak semua keinginan 

serta kepentingan warga dan masyarakat terakomodasi oleh adanya partai 

politik sehingga sangat diperlukan orang yang tidak terafiliasi dengan partai 

dalam arti pencalonan tunggal untuk menjaga kemaslahatan umat ini. 

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah tunggal dalam perspektif 

hukum Islam, tentu tidak akan terlepas dari al-Qur’an dan hadits, yang nota 

bene-nya merupakan dokumen penting dan wajib diikuti oleh umat Islam 

untuk keberlangsungan hidup beragama dan bernegara. 

Berkaitan dengan calon pemimpin dalam Islam, terdapat dalam Al-

Qur’an An-nisa 58: 

                           

                        

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

 

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwasanya amanah merupakan sifat 

yang harus dimilik seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, 

pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah 

diberikan kepadanya. Dan ia tidak akan memikirkan kepentingan diri sendiri 

melainkan akan memikirkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai 

dengan kriteria pemimpin dalam Islam bahwa ada empat kriteria yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu: shidiq (jujur), amanah (kepercayaan), 



 

fathonah (kecerdasan, cakap, dan handal) dan tabligh (penyampaian secara 

jujur dan bertanggung jawab). Jika keempat kriteria tersebut dimiliki oleh 

seorang calon pemimpin maka akan menjadi pemimpin sejati. Sehingga dapat 

mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan Hukum Islam yang 

bersumber pada kitabullah dan sunnah Rasulullah.  

Islam menilai bahwa calon pemimpin bukan hanya sekedar kontrak 

sosial yang melahirkan janji dari calon pemimpin untuk melayani yang 

dipimpin sesuai kesepakatan bersama, serta ketaatan dari yang dipimpin 

kepada calon pemimpin, tetapi juga harus terjalin hubungan harmonis antara 

yang diberi wewenang memimpin dengan tuhan. Yaitu berupa janji untuk 

menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkannya 

sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan Hukum 

Islam yang bersumber pada kitabullah dan sunnah Rasulullah.15 Mengenai 

kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang 

mengatur mengenai jumlah calon pemimpin dalam pemilihan. Apakah calon 

pemimpin tersebut tunggal, dua orang calon, atau lebih, namun yang 

terpenting dalam Islam bahwa calon pemimpin dapat memenuhi kriteria 

sebagai pemimpin dan menjaga kemaslahatan umat. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti dan 

mengkaji lebih mendalam tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

pencalonan kepala daerah tunggal dan di tinjau dari Hukum Islam. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan di bahas 

dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kepala 

daerah tunggal? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang pencalonan kepala daerah tunggal? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan 

kepala daerah tunggal. 

b. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai 

tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

pencalonan kepala daerah tunggal. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut  

sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis 

terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.16 

1. Jenis Penelitian 

         Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library  

research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 
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dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang 

tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yakni terkait putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kepala daerah tunggal dalam 

pilkada. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha 

mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Yaitu dengan menjabarkan mengenai putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kepala daerah tunggal. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis dan normatif. Pertama, pendekatan yuridis terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi dan undang-undang terkait lainnya. Kedua, 

pendekatan normatif pada norma-norma dan kaidah-kaidah agama17 serta 

keterkaitannya dengan prinsip-prinsip siyasah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), maka dari itu teknik yang digunakan 

adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian 
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ini, data-data dan literatur akan dilaksanakan ke dalam tiga bagian, yaitu 

data primer, sekunder dan tersier. 

Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam 

penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung 

dengan masalah yang diteliti yaitu Penelitian ini menjelaskan berdasarkan 

data dokumentasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

pencalonan kepala daerah tunggal Nomor 100/PPU-XIII/2015. 

Data sekunder adalah memberikan penjelasan atau membahas lebih 

lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal 

ini adalah buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen-

dokumen lainnya. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus 

Ensiklopedia.18 

5. Teknik Pengolahan Data 

          Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, dan tersebut dapat diberi 

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

1) Data Kepustakaan  

       Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, 

catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang 

berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. 
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6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Penulis mengualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan 

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang 

diperoleh disusun dan dideskripsikan. 

  



 

BAB II 

PENCALONAN KEPALA DAERAH TUNGGAL MENURUT HUKUM 

ISLAM 

 

A. Pencalonan Kepala Daerah Tunggal di Indonesia 

1. Kepala Daerah 

  Kepala daerah adalah pemerintah daerah baik di daerah provinsi 

maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan 

DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan 

lembaga legislatif daerah.
19

 Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah 

yang dipilih secara demokratis,
20

 dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh 

lapisan masyarakat dalam pemerintah. 

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara 

Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 

 

 

 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
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b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi, dan kepala 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah  

c. Berpendidikkan sekurang-kurangnya sekolah tingkat atas dan/atau 

sederajat 

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk calon bupati/wakil bupati dan 

wali kota/wakil wali kota 

e. Sehat jasmani dan rohani 

f. Tidak pernah dijatuhi pidana perkara 

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya 

h. Mengenal daerahnya dan dikenal oeh masyarakat 

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi 

j. Tidak memiliki tanggungan utang 

k. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 kali masa jabatan 

dalam jabatan yang sama.
21

 

   Wewenang dan tugas kepala daerah yaitu mengatur dan mengurus   

kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala daerah 

dalam bimbingan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi 

kearah pencapaian tujuan keberhasilan. Walaupun tugas kepala daerah cukup 

kompleks dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, menurut Tjikromidjojo 

dalam buku Kepemimpinan Kepala Daerah terdapat tugas dan fungsi kepala 

daerah yang sifatnya universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin 

organisasi, yaitu mengambil kebijakan organisasi, menentukan arah dan 
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pelaksanaan kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

organisasi pemerintahan, mengevaluasi tujuan organisasi dan 

mengantisipasikan perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

mengkoordinasikan unit-unit kerja dan mengambil keputusan.
22

 Di dalam 

buku yang sama Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa kepala daerah 

bertugas sebagai pamong masyarakat yang dapat memenuhi harapan 

masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban dan keamanan agar masyarakat 

berada dalam suasana dan semangat kekeluargaan guna tercapainya 

kesejahteraan yang mengandung keadilan sosial, demi utuhnya kesatuan dan 

persatuan bangsa.
23

 Penulis menyimpulkan bahwa seorang pemimpin 

pemerintahan termasuk kepala daerah perlu memiliki kualitas kepemimpinan 

yang makin tinggi pula, dan tidak cukup jika hanya mengandalkan ungkapan 

semata. 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengatur tugas dan wewenang 

kepala daerah, sebagai berikut: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD; 

b. Mengajukan rancangan perda; 

c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBN kepada DPRD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
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f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
24

 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tugas dan fungsi kepala daerah 

telah diatur dengan peraturan pelaksanaan, yang apabila diidentifikasikan 

terdapat 2 (dua) kriteria tugas dan kewajiban yaitu sebagai berikut: 

a. Tugas administrasi/manajerial 

   Tugas administrasi/manajerial adalah tugas yang dilakukan kepala 

daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakan, mengarahkan 

dan mengendalikan, serta mengawasi jalannya organisasi kearah 

pencapaian tujuan. Tugas tersebut meliputi koordinasi atas kegiatan 

instansi-instansi verikal dengan dinas-dinas daerah, mengusahakan terus 

menerus agar semua peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah 

dijalankan oleh instansi pemerintahan serta pejabat-pejabat yang 

ditugaskan untuk itu dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, 

serta melaksanakan segala tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya 

(undang-undang No. 5 tahun 1974). Mengambil keputusan mengenai 

masalah yang berbeda-beda di lokasi yang berlainan, dengan kondisi yang 

beraneka ragam, memberikan penjelaskan pada sidang DPRD, konsultasi 

dengan pimpinan, komisi-komisi, fraksi dan anggota-anggota DPRD, rapat 
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staf secara periodic/insidentil, rapat koordinasi dan pertemuan konsultatif 

dengan unsur-unsur pimpinan daerah. 

   Adapun Kewajiban kepala daerah yaitu mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, memegang teguh 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kedaulatan 

rakyat, menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, serta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan 

menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama DPRD. 

b. Tugas manajer publik 

   Sebagai manajer publik, kepala daerah mempunyai tugas 

menggerakan partisipasi masyarakat, membimbing dan membina 

kehidupan masyarakat sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam 

pembangunan. Secara oprasional tugas tersebut terbentuk pembinaan 

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh pemerintah mewakili di dalam dan di luar pengadilan serta 

menyelenggarakan pemerintahan umum (undang-undang No. 5 Tahun 

1974). 

   Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tugas, 

wewenang dan kewajiban kepala daerah adalah memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan 

perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, menyusun dan 



 

mengajukan rancangan perda tentang tentang APBD, kepada DPRD, untuk 

dibahas dan ditetapkan bersama, pengupayaan terlaksananya kewajiban 

daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Mengacu pada kewajiban kepala daerah adalah 

memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan NKRI, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan 

kehidupan demokrasi, menaati dan menegakan keseluruhan peraturan 

perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam menjalankan 

pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, 

melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, 

melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan 

daerah, menjalani hubungan kerja dangan seluruh instansi vertical di 

daerah dan semua perangkat daerah serta menyampaian rencana strategis 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. 

Selain itu, kepala daerah mempunyai kewajiban-kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahaan daerah kepada 

pemerintah, untuk Gubernur untuk Bupati/walikota sebanyk 1 (satu) kali 

dalam setahun, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 

kepada DPRD dan menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada masyarakat.
25
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2. Pencalonan Kepala Daerah Tunggal 

  Calon Presiden atau kepala daerah tunggal dapat mencalonkan diri 

secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Pencalonan 

kepala daerah tunggal di salah satu daerah yang akan melangsungkan pilkada, 

terdapat sebuah sistem pemilu yang mengatur proses pilkada yang hanya 

diikuti oleh satu pasangan calon dengan mengubah disain metode pemberian 

suara untuk memilih setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal sehingga 

pilkada dapat tetap dilangsungkan.
26

 

  Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

disebutkan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian dalam 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya merupakan 

suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis 

(kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab.
27

 

Dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah hakekatnya sama seperti 

tahap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut 

Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tahap pelaksanaan 

Kepala Daerah meliputi: penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan 

calon Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, 
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perhitungan suara, dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil 

Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan Pelantikan.
28

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 

dilihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis tertuang 

dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam 

undang-undang sebelumnya, sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari 

makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang 

sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Perbedaan secara 

yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
29

 

Dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala 

daerah diatur dengan undang-undang. Perihal pemilihan kepala daerah telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.  

Dalam hal ini di beberapa daerah pemilihan kepala daerah dengan 

calon tunggal tidak dapat melaksanakan pemilihan secara serentak namun, 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam beberapa 

pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-

                                                             
28

 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32/2004 Dalam 

Menurut Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 124. 
29

 Ibid 



 

Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai mencakup menetapakan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan 

calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati 

serta 1 (satu) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dalam hal 

hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur, 1 

(satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan 

calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Dari berbagai pertimbangan dalam 

beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dilakukan uji materi yang 

mana hal ini dalam kewenangan Lembaga Negara yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo.  

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa 

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian 

Undang-Undang terhadap UUD 1945, menyatakan bertentangan dengan 

semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan 

ditunda sampai Pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak 

konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, 



 

hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan 

calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala daerah meskipun sudah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain demi menjamin 

terpenuhinya hak konstitusional warga negara, Pemilihan kepala daerah harus 

tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala 

daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan 

dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan 

calon. 

 

B. Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah Tunggal Menurut Hukum Positif 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pimpinan Fraksi-

fraksi untuk menetapkan nama-nama sedikit-sedikitnya 3(tiga) dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang calon kepala daerah untuk dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud 

dalam pasal 14 undang-undang No. 5 tahun 1974. Nama-nama calon kepala 

daerah yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama yang dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan dalam keputusuan pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan oleh ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kepada  pejabat yang berwenang untuk mendapatkan 

persetujuannya. 

Pejabat yang berwenang menjelaskan persetujuannya kepada ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginstruksikan kepadanya supaya 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera menyelenggarakan pemilihan calon 

kepala daerah.  



 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang “membendung” kukuh 

lahirnya calon kepala daerah tunggal akhirnya bobol juga. UU No. 12 tahun 

2008 lahir sebagai jawaban atas kehendak rakyat untuk lahirnya calon kepala 

daerah tunggal. Dalam UU No. 12 tahun 2008 tersurat diperbolehkannya calon 

kepala daerah tunggal untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Secara tersurat dalam pasal 56 ayat (2) disebutkan, 

“pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai 

politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-

undang ini.  Hal itu dijelaskan pula pada pasal 59 ayat (1), “peserta pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan 

oleh partai politik dan gabungan partai politik dan Pasangan calon tunggal 

yang didukung oleh sejumlah orang.” 

Pasangan calon kepala daerah tunggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b UU No. 36 tahun 2008 dapat mendaftarkan diri sebagai 

pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan 

dengan ketentuan: Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 

(dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung 

sekurang-kurangnya 5% (lima persen); Provinsi dengan jumlah lebih dari 

6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus 

didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan Provinsi dengan 

jumlah penduduk sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).  

Demikian salah satu substansi penting dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut adalah membuka ruang konstitusional untuk memberi 



 

kesempatan bagi bakal calon perseorangan, selain yang berasal dari partai 

politik atau gabungan partai politik, sepanjang memenuhi persyaratan melalui 

mekanisme yang demokratis dan transparan. 

Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud di atas 

kemudian diikuti dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran Menimbang huruf  b. UU No 12 

Tahun 2008 di atas dinyatakan secara tegas: “Untuk mewujudkan 

kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip 

persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang 

memenuhi persyaratan”. Lebih lanjut perubahan No. 3 secara eksplisit 

dinyatakan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: 

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon    

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai 

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam 

Undang-undang ini. 

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 

No 36 tahun 2008), persyaratan dan mekanisme pencalonan Kepala Daerah 

diatur sebagai berikut:  



 

1. Pencalonan melalui partai politik sekurang-kurangnya 15% (lima   belas 

persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan.  

2. Jika diajukan oleh gabungan partai politik, suara partai politik tersebut 

juga harus memenuhi 15%. Partai politik yang tidak memenuhi 15% dapat 

melakukan koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan pasangan Kepala 

Daerah. 

3. Untuk calon perorangan diatur dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:  

Pasangan calon perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 

dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon apabila memenuhi syarat 

dukungan dengan ketentuan:  

1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) 

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen)  

2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai 

dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 

5% (lima persen)  

3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai 

dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-

kurangnya 4% (empat persen); dan 

4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) 

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah 

dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima 

puluh persen) jumlah kabupaten / kota di provinsi dimaksud.  



 

Sedangkan, untuk pasangan calon perseorangan yang dapat 

mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau 

Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan dengan 

ketentuan:  

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% 

(enam koma lima persen). 

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus 

lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus 

didukug sekurang-kurangnya 5% (lima persen); dan  

3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus 

ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-

kurangnya 4% (empat persen);dan  

4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) 

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah 

dukungan sebagaimana dimaksud di atas tersebar di lebih dari 50% (lima 

puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.  

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa calon perseorangan yang 

menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan 

dukungan dari konstitusinya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat 

pernyataan dukungan yang terlampir dalam kartu identitas. Jika telah 

memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dan selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh 



 

pasangan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Jika telah dinyatakan lolos 

verifikasi, maka KPUD menetapkan pasangan calon sekurang-kurangnya 2 

(dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan 

pasangan calon. Proses selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk 

menetapkan nomor urut pasangan calon.  

Lahirnya ketentuan memperbolehkan calon tunggal mendaftarkan diri 

menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan persyaratan pokok 

harus mendaftarkan dukungan langsung dari rakyat, melahirkan fenomena 

komunikasi politik baru. Ketika peraturan perundangan hanya 

memperbolehkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari parpol 

atau gabungan parpol yang memiliki sekurang-kurangnya 15% dari jumlah 

kursi DPRD dan 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan 

umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, potensi komunikasi 

politik sangat rendah. Kemungkinan terjadinya komunikasi politik hanya 

diantara parpol yang tidak memiliki kursi atau akumulasi hasil pemilihan 

umum DPRD di bawah 15%. Hal itu secara kasat mata terjadi dalam pilkada 

di semua daerah. 

3. Dimuat Setelah Bahasan Tentang Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah 

Tunggal 

Implikasi yuridis-politis yang muncul kemudian dari mekanisme 

pencalonan kepala daerah tunggal adalah: 

a. Di satu sisi persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme yang harus 

dilalui calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah 

menjadi rumit dan cukup berat.  



 

b. Tetapi, disisi lain bagi calon perseorangan yang kemudian berhasil 

memenangkan pemilihan kepala daerah, setelah menjadi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah definitif dapat dipastikan akan berhadapan dan harus 

dapat menjalin kerjasama dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) yang berasal dan mewakili partai-partai, dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30

 Padahal secara psiko-politis para 

anggota DPRD cenderung mendukung kepala daerah yang diusung oleh 

partainya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk 

menjalankan roda pemerintahan sehari-hari sampai pada kewajiban 

menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai kepala daerah 

yang berasal dari calon perseorangan akan menemui kendala politis dalam 

membangun hubungan yang harmonis dengan anggota DPRD yang 

mewakili partai-partai politik tertentu. 

Dari perspektif yuridis-sosiologis bahwa pemilihan Kepala Daerah dari 

unsur calon perseorangan merupakan inovasi hukum dari Mahkamah 

Konstitusi (MK) yang harus ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab, 

sekaligus proses pembelajaran berdemokrasi yang hakiki (geneuine 

democracy) dengan mengedepankan aspek yuridis-formal dan konstitusional
31

 

sebagai tolak ukur berhasil tidaknya calon perseorangan menjalankan tugas 

dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah. Dari perspektif yuridis-empiris 

pemilihan umum kepala daerah dari calon perseorangan untuk pertama kalinya 
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di Indonesia telah dilaksanakan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang 

diselenggarakan oleh KIP. Calon perseorangan dalam pemilihan Kepala 

Daerah di Provinsi Aceh ini ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari 

masyarakat. Bahkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam sekarang, Irwandi 

Yusuf, merupakan kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan. Fakta 

empiris dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dalam bentuk pemilu Kepala 

Daerah seperti ini menunjukkan bahwa tak selamanya partai politik atau 

gabungan partai politik mempunyai kemampuan untuk menyerap aspirasi 

politik masyarakat untuk memilih calon yang diusungnya dalam Pemilihan 

umum Kepala Daerah. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masalah pengaturan hukum 

mengenai pemilihan umum kepala daerah memperlihatkan perkembangan dan 

dinamika yang positif bagi perwujudan kehidupan demokrasi di Indonesia, 

dengan membuka ruang politis dan hukum bagi kesempatan calon 

perseorangan, selain calon yang diusung partai politik dan gabungan partai 

politik, untuk mengikuti pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi, 

kabupaten maupun kota. Fenomena dinamika hukum dan kehidupan politik di 

Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah, 

memperlihatkan perkembangan positif dimana amanah konstitusi negara, 

UUD Tahun 1945 yang mengatur hak politik
32

 warga negara yang sama 

dihadapan hukum dan pemerintahan telah diakomodasi, direspon, dan 

dilaksanakan secara konsisten tanpa perlakuan diskriminasi. 
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Bagi pencalonan kepala daerah tunggal, komunikasi politik hanya 

terjadi diantara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta para 

pendukung terdekatnya dan selanjutnya memungkinkan mereka akan menjadi 

tim sukses atau tim kampanye dari pasangan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

konteks internal mereka, komunikasi politik dalam menentukan siapa yang 

harus menjadi calon kepala daerah dan siapa yang harus menjadi calon wakil 

kepala daerah.
33

 

 

C. Pencalonan Kepala Daerah Tunggal Menurut Hukum Islam 

            Pemerintah Islam Khalifah dibantu oleh para wali yang bisa disebut 

sebagai Gubernur untuk mengurusi wilayah atau provinsi, wali diangkat oleh 

Khalifah untuk mengurusi wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. 

Wali diangkat oleh Khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh 

wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di 

Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh Khalifah, bisa jadi wali diangkat 

hanya untuk mengurusi urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imarah 

„ala as-salah), atau mengurusi masalah harta saja atau mengurusi kedua-

duanya. Dan ada juga hanya untuk masalah peradilan (qada) saja.            Pada 

masa Rasulullah Muhammad saw, kekuasaan berbeda ditangan RAsulullah. 

Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, urusan 

kemiliteran dan sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat Islam dibimbing 

langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah maksum 

sehingga terpelihara dari kesalahan. Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah 
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mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang 

diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik.
34

 

Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai wazir dan 

mengangkat beberapa sahabat lain sebagai pemimpin wilayah Islam 

diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai qadhi sekaligus wali di Yaman. 

Sejarah umat Islam Indonesia telah menujukan perannya yang 

disignifikan dalam usaha membebaskan bangsa ini dari imprialis Eropa. 

Peranan politik Islam telah jauh dilakukan sebelum Indonesia merdeka.
35

 Hal 

ini menunjukan bahwa secara politik umat Islam Indonesia telah berjuang 

dalam upaya menegakan bangsa dan negara Di dalam Islam kemerdekan dan 

kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak 

dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Qur’an dan Al- Hadist, 

kebebasan adalah nilai yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah SWT 

atas fitrah-nya. Untuk melaksanakan kebebasan ini yang akan melahirkan 

demokrasi yang amat urgen dalam politik Islam. Nilai-nilai ini senantiasa 

menjadi tolak ukur dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) untuk 

memilih para kandidat Ulil Amri atau pemilihan langsung dengan jujur, adil 

dan tidak diskriminatif. 

Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dalam buku Suyuti Pulungan, yang 

dimaksud dengan khilafah adalah: 

Tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari’at untuk 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk 
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kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan 

dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari’at (Rasulullah SAW) dalam 

memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan
36

  

Pengertian khilafah, imamah dan imarah tersebut diatas, menunjukan 

bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan institusi 

politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan politik. Secara historis 

institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafah Rasulullah 

(Pengganti Rasulullah) dalam mimpi umat Islam sehari-hari setelah beliau wafat. 

Jadi perkembangan arti khilafah dari “penggantian” kepada “pemerintahan” atau 

“institusi” dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan 

kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam 

urusan agama dan politik. Institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkan 

hukum-hukum syari’at dan mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia 

disebut khilafah. Khilafah adalah sebutan yang diberikan kepada sistem 

pemerintahan Islam yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan 

yang lain. Khilafah dapat didefinisikan sebagai kepemimpinan umum atas seluruh 

kaum muslim di dunia, menerapkan hukum-hukum syari’at dan mengemban misi 

dakwah keseluruh dunia.
37

 Maka tujuan pokok bagi khilafah adalah memperbaiki 

agama orang banyak yang apabila agama itu luput dari mereka juga menjadi 

tujuan wajib adalah memperbaiki segi-segi duniawi yang sangat erat hubungannya 

dengan agama, yaitu membagikan harta antara siapapun yang berhak 

menerimanya dan menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-
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undang. Memilih dan menempatkan seorang khalifah, haruslah orang yang terbaik 

atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila hal 

ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, 

hendaklah ia menunaikan amanah dan kewajibannya itu. Jika ia sudah melakukan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil 

dalam pandangan Allah. 

Para fuqaha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib. Beberapa 

alasan dikemukakan, diantaranya ialah: 

Allah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan 

berfikir untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini 

merupakan petunjuk wajib melakukan ijtihad atas orng-orang yang telah 

memenuhi syarat-syaratnya.Firman Allah dalam As-Sajdah ayat 24: 

                     

 

 

Artinya: 

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat kami.  

 



 

                                  

                                

 

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 (QS: An- Nisa:59). 

                                                                                

Maksud ayat ini, ialah jika berlainan pendapat tentang sesuatu yang tidak 

ada nashnya dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-nya, maka kita diwajibkan 

memerintahkan hukum-hukum yang ada didalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Bagi orang-orang yang telah mampu berijtihad, akan dapat memahami dan 

menentukan illat hukumnya (hal-hal yang menjadi sebab adanya ketetapan hukum 

syara’), kemudian menetapkan hukum pada masalah-masalah yang tidak ada 

nashnya itu sama dengan masalah yang sudah ada nashnya, karena adanya 

persamaan illat antara keduanyaa. Inilah prosedur ijtihad, dan karenanya, wajib 

adanya ulama yang mampu dan mau melakukan ijtihad.
38

 

Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

pengertian kepemimpinan dalam hal ini kepala daerah, terfokus dalam aktivitas 

seorang pemimpin. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa perbedaan pendapat 

mengenai kriteria untuk menjadi seorang khalifah. Al- Baqillani mengenai kriteria 

seorang khalifah, yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. 

2. Mampu bertindak adil dan bijaksana dalam segala permasalahan. 
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3. Berani dalam peperangan. 

4. Harus berasal dari kaum Quraisy. Syarat terakhir ini merupakan bentuk 

penolakan dari doktrin Khawarij yang menyatakan siapa saja boleh menjadi 

khalifah, dan penolakan terhadap golongan Syi’ah bahwa seorang khalifah 

terbatas pada keturunan Sahabat Ali bin Abi Thalib semata.
39

 

Bagi Ibnu Taimiyah, seseorang yang pantas menjadi seorang khalifah 

adalah; memiliki kualifikasi kekuatan (quwwat) dalam lapangan kepemimpinan 

tentu harus sesuai dengan bidangnya. Kemudian harus mempunyai integritas (al- 

amanat) takut kepada Allah SWT, menyalahgunakan ayat-ayat Allah SWT dan 

menghilangkan rasa takut terhadap sesama manusia. Ibnu Taimiyah tidak 

mensyaratkan seorang khalifah dari keturunan Kaum Quraisy.
40

 Secara teoritis 

dan ideologis, Islam tidak hanya menuntut seseorang pemimpin harus cakap 

dalam segala sesuatunya namun hal yang paling penting adalah sikap teladan dari 

seseorang pemimpin terhadap bawahnya, memilki akhlak yang baik dan sifat-sifat 

dasar dari seseorang pemimpin. Konsepsi mengenai kriteria-kriteria pemimpin 

negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting yang telah diwariskan 

melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu: 

1. Ikhlas karena Allah semata; 

2. Berdaya, ingat, kuat, cerdas, dan berpengalaman luas; 

3. Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah; 

4. Bersahabat; 

5. Berani dan Sportif; 

                                                             
39

 Fuad Amsyari, Islam Kaffah, Tentang Sosial dan Aplikasinya di Indonesia, Op. Cit., h. 

45. 
40

 Muhammad Siholan Jaya, Kedudukan Kepala Negara Dalam Perspektif Abul A‟ La Al-

Maududi, Skripsi, Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, h.8. 



 

6. Shidiq; 

7. Tawadhu; 

8. Pemaaf; 

9. Menepati janji; 

10. Sabar; 

11. Iffah dan Kiram; 

12. War dan Zuhud; 

13. Adil dan Jujur.
41

  

Merujuk pada fase kepemimpinan Nabi Muhammad saw dan Khulafah 

Rasyidin pada proses regenerasi kepemimpinan yang mencontohkan sikap 

persamaan baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan, sebab dalam 

Islam, kepemimpinan bukanlah milik segolongan elit, melainkan semua muslim 

diberi kesempatan, oleh karena nilai-nilai musyawarah dalam Islam cukup 

dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya Nabi SAW pada proses 

pengangkatan Khulafaur Rasyidin, yang berdasarkan ketentuan Syar’i dan suri 

tauladan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka seorang pemimpin 

haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut:                     

1. Islam 

 Fungsi dan tugas pokok seorang emimpin adalah penegak dinIslam dan 

mengarahkan arah tujuan kepemimpinannya yang secara Islami, tentu tidak 

patut dan haram hukumnya jika diserahkan kepada bukan Islam/orang kafir, 

sebab ini adalah ketentuan Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. 

2. Laki-laki 
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 Seorang pemimpin menuntut kerja keras, tenaga yang cukup melelahkan, 

aktivitas yang berkesinambungan, bukan mengesampingkan perbedaan antara 

laki-laki dan wanita, tidak menutup kemungkinan, ada wanita yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata seorang laki-laki. 

3. Baligh dan berilmu 

 Seorang pemimpin harus mukallaf serta mempunyai wawasan yang cukup 

luas, baik pengetahuan umum maupun materil yang memungkinkan terjadinya 

kerjasama demi kelancaran dalam aktivitas roda pemerintahan. 

 Berbagai pemaparan dari para pihak piker politik Islam tersebut, 

sepertinya ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang dikemukakan tentang 

kriteria pemimpin dalam Islam, penulis berkesimpulan bahwa pandangan Al-

Qur’an terhadap sistem kepemimpinan sangatlah tegas, bahwa pemimpin harus 

mempunyai kriteria-kriteria pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan 

berwawasan luas yang mematuhi hukum-hukum Allah dan mentaati tuntunan 

Rasulullah. Prinsip yang dipesankan oleh Rasulullah pada saat beliau akan wafat, 

prinsip tersebut meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi. Atas dasar prinsip-

prinsip ini, maka: 

1. Khalifah Abu bakar dipilih dan diangkat atas dasar musyawarah pemuka-

pemuka muslimin, yang kemudian disetujui oleh muslimin, tanpa ada 

peninggalan calon dari Rasulullah SAW. 

2. Khalifah Umar diangkat dan dipilih oleh pemuka muslimin dan disetujui oleh 

jamaah muslimin. Umar adalah calon tunggal Khalifah Abu Bakar, waktu 

sakit akan wafat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat pilihan  



 

3. Khalifah Utsman dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang ditunjuk 

oleh Khalifah Umar sebagai pengganti sebelum beliau wafat.  

Dari pemilihan dan pengangkatan para Khulafah Rasyidin, kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. Khalifah dipilih dan diangkat oleh kaum muslimin dengan musyawarah. 

2. Pemilihan ada dari calon (calon-calon) yang ditinggalkan oleh khalifah 

terdahulu, dan calon-calon yang dikemukakan oleh kaum muslimin sendiri. 

3. Para khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya sendiri. 

4. Dalam masa permulaan Islam telah terlaksana dalam memilih kepala daerah.
42

 

Periode Umar identik dengan masa kemasa perluasan wilayah Islam. 

Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi jazirah Arab, Palestina, Syaria, 

sebagaimana besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah Islam yang sangat 

luas itu, Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan secara 

langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, dia segera membagi 

wilayah yang luas itu menjadi 8 (delapan) provinsi. Yaitu: Makah, Madinah, 

Syaria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir, dan Palestina, yang masing-masing 

dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalifah di tingkat daerah. Tiap 

provinsi memiliki ibukota serta dibagi menjadi beberapa kabupaten (iqlim) yang 

masing-masing dikepalai oleh seorang amir.
43

 Sejarah pemerintahan mulai dari 

zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dapat dikatakan bahwa untuk 

memimpin kepala daerah maka gubernur diangkat tersebut berasal dari kalangan 

sahabat Nabi yang sudah mengikuti Nabi sejak awal terbentuknya pemerintahan 
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Islam di madinah, ini dikarenakan keadaan umat muslim disaat itu yang masih 

memerlukan pembinaan terhadap pemahaman Islam secara menyeluruh. Sampai 

kepada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah pun gubernur negara bagian 

dipilih dan diangkat oleh khalifah. 

Pada zaman dinasti Umayyah mengubah gaya kepemimpinannya dengan 

cara meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan 

kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun temurun, begitu juga pada zaman 

dinasti Abbasiyah yang dipilih dan diangkat oleh khalifah, namun dalam pola 

pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, 

sosial, ekonomi dan budaya.
44

  

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa apabila UU atau ketentuan yang 

sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perkembangan masyarakat, 

maka harus dirubah. Meskipun secara politis kepala daerah dari calon tunggal 

mendapatkan dukungan politis secara minoritas di lembaga DPRD, namun jika 

kepala daerah tersebut dapat menunjukan prestasi kerja dan pengabdian kepada 

masyarakat di daerahnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat 

mensejahterakan rakyatnya, serta tidak melanggar hukum dalam kinerjanya 

sebagai kepala daerah, maka kepala daerah tersebut walaupun berasal dari calon 

tunggal semestinya juga akan memperoleh dukungan politik dari para anggota 

DPRD dan dukungan moral dari rakyat yang dipimpinnya, karena kemampuan 

tersebut berarti berusaha melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, 
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yang lebih utama daripada segelintir orang saja, al-maslahah al-„ammah 

muqaaddamatun „ala maslahat al-Khamsah.
45

 

    Maslahah adalah secara etimologi maslahah sama dengan manfaat, baik 

dari segi lafal maupun makna. Maslahah berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan 

yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi terdapat definisi 

maslahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut 

mengandung esensi yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada 

perinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhrotan 

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus 

dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang pada 

intinya memelihara kelima aspek tujuan di atas, maka dinamakan maslahah. 

Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan 

dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan maslahah. 

Macam-macam maslahah dilihat dari kualitas dan kepentingan yaitu: 

1. Maslahah Al-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan 

seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima 

kemaslahatan ini disebut dengan al- mashalil al-khamsah. 

2. Maslahah Al-Mursalah yaitu kemasalahatan yang keberadaannya tidak 

didukung oleh syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui 

dalil yang rinci. Kemasalahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu 
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pertama maslahah al-ghoribah yaitu kemasalahatan yang asing, atau 

kemasalahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’ baik 

secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat 

mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-syathibi mengatakan 

kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada 

dalam teori. Kedua maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak 

didukung dalil syara’ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh 

sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).
46
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BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN 

KEPALA DAERAH TUNGGAL 

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi 

1. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti 

membentuk, maksudnya adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan 

menyatakan suatu negara.47 Sedangkan bahasa belanda menggunakan 

perkataan “gronwet”, berate suatu undang-undang yang menjadi dasar 

(grond) dari segala hukum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan 

Undang-Undang Dasar seperti “grondwet” tadi.48 

Konstitusi dalam bahasa latin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu 

cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposis yang berarti “bersama 

dengan…”, sedangkan statuere berasal dari sta yang membentuk kata kerja 

pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti 

“membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan 

demikian, bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara 

bersama-sama dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang 

telah ditetapkan.49  
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Secara etimologis antara kata “konstitusi”, konstitusional” dan 

“konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau 

penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan 

mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau 

Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau 

perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan 

atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak 

konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham 

mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui 

konstitusi.50  

Konstitusi dengan istilah lain constitution atau verfasung dibedakan dari 

Undang-Undang Dasar atau grundgesetz. Karena sesuatu kekhilafan dalam 

pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka 

pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. 

Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kondifikasi yang 

menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan 

hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh 

paham kondifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu 

harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.51  

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis 

yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak 

semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. 
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Kerajaan Inggris bisa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak 

memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, 

disamping karena adanya negara yang dikenal konstitusional, tetapi tidak 

memiliki konstitusi tertulis, nilai dan norma yang hidup dalam praktik 

penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula 

dalam pengertian konstitusi dalam arti luas.52  

Jadi pengertian Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal 

konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka 

mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan 

dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah 

satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membagun 

hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar 

cabang-cabang kekuasaan negara.53  

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai 

dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 

RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI 

melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi 

pada bulan Maret-April Tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat 

perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, bahkan belum ada satupun 

fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. 

Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temunya dalam studi 

banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan 
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Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi 

masih berupa beberapa alternatif dan belum final.54 

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 pembentukan 

Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana 

dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undanh-Undang 

Dasar 1945 dibentuk satu lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi 

selain badan kekuasaan kehakiman yang telah ada, yaitu Mahkamah Agung, 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Wewenang dan hal-hal lain 

yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C Undang-

Undang Dasar 1945.55  

Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 

maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR 

menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah 

Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan 

pemerintah kemudian membuat rancangan Undang-Undang mengenai 

Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasn mendalam, DPR dan 

pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh 
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Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4316).56 

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui 

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi 

untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan 

para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. 

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan 

perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 

Oktober 2003 yang menandai mulai beroprasinya kegiatan Mahkamah 

Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan 

UUD 1945.57 

Penegasan Bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta pernyataan 

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, 

mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, 

menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur 

tangan baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap kekuasaan 

kehakiman dalam rangka mencegah dan menghadiri kegagalan pencapaian 

keadilan.58 Untuk menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa 

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan 

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perubahan yang mendasar ini 

maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional 

serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar 
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lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi 

dan saling mengendalikan (chek and balances).59 

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi adalah: 

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan 

bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; 

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan 

konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya sebagaimana ditentukan dalan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonsia Tahun 1945; 

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang 

pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, huku acara, dan 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 
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Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk 

dapat saling mengoreksi kinerja antara lembaga negara. Undang-Undang No. 

24 tahun 2003 ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa 

pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-

undang. 

Pada pasal II tentang perihal Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indoneia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk 

selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk 

segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga undang-

undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahmakah 

Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.60 

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia 

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 

walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dan tidak sepenuhnya negara saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang 

kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi 

negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan 

kehakiman. 
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Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dengan 

demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi 

adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan 

keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku 

kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung serta jajar pula dengan 

lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai 

konsenkuensi dari supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian 

kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, 

DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara 

sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan 

konstitusi.
61

 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang di 

miliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan 

hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang 

berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi 

Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, 

yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran 
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keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi 

adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai 

sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral 

konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak 

asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan 

bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara 

ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga 

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan 

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman 

ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.
62

 

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah 

Konstitusi sebagai berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilu. 

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
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Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci 

sebagai berikut: 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945. 

3. Memutus pembubaran partai politik. 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.63 

 

B. Penyelesaian Mekanisme Pemilu Melalui Mahkamah Konstitusi 

1. Penyelesaian Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi 

Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

selengkapnya menyatakan, sebagai berikut: “Pengangkatan dan pemberhentian 

hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Para pihak yang dapat berperkara 

atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan 
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umum, yang berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) undang-undang No. 24 tahun 

2003 dan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004, 

ditentukan sebagai berikut: 

Pemohon adalah: 

1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan 

Daerah peserta pemilihan umum; 

2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden; 

3) Partai politik peserta pemilihan umum. 

Sedangkan selain dari 3 (tiga) pihak diatas, maka tidak memiliki legal 

standing dan tentunya tidak berhak untuk mengajukan permohonan sengketa 

hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi tidak semua 

perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum berada dalam 

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bisa jadi sengketa` pemilihan 

umum tersebut masuk dalam wewenang panitia pengawas pemilihan umum. 

Permohonan pemilihan umum yang dapat diajukan kehadapan Mahkamah 

Konstitusi, adalah hanya dapat diajukan penetapan pemilihan umum yang 

ditetapkan secara nasional oleh komisi pemilihan umum. 

Masalah yang berkaitan dengan pemilu yang diselesaikan melalui 

Mahkamah Konstitusi: 

1. Perselisihan hasil pemilu meliputi ketiga jenis pemilu tersebut, yaitu 

pemilu anggota DPR dan DPRD, pemilu anggota DPD, serta pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam pasal 74 ayat 



 

(2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 072-073/PPU-II/2004, Mahkamah Menyatakan Bahwa 

“rezim” pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), walaupun secara 

formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan 

rezim pemilihan umum, tetapi secara subtantif adalah pemilihan umum 

sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional 

pemilu. Putusan ini mempengaruhi pembentuk undang-undang yang 

selanjutnya melakukan pergeseran pemilihan kepala daerah (pilkada) telah 

menjadi bagian dari pemilu.
64

 Melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 

2007 tentang penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah (pilkada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari 

pemilihan umum. Perubahan pilkada dari rezim pemerintahan daerah ke 

rezim pemilu dilanjutkan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 

mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa pilkada dari 

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 18 (delapan 

belas) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan 

wewenang secara resmi dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung dan ketua 

Mahkamah Konstitusi pada 29 November 2008. Mulai saat inilah 

memutus perselisihan hasil pilkada menjadi bagian dari wewenang 

Mahkamah Konstitusi.
65

 Sengketa hasil pemilu adalah merupakan 

sengketa antar lembaga negara yang berkaitan dengan hasil pemilu, 

                                                             
64

 Khairuddin, Iskandar Muda, Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

(Bandar Lampung, Penerbit Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2012), h, 121. 
65

 Ibid., h. 122 



 

dimana terjadinya salah penafsiran atau manipulasi pada hasil pemilu. 

Penyelesaian tentang perkara sengketa hasil pemilu merupakan salah satu 

wewenang Mahkamah Konstitusi. Dimana wewenang itu telah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Pelanggaran Pemilu  

Pelanggaran pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang 

pemilu yang dapat diklarifikasi menjadi 2 (dua) pelanggaran yakni 

pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran pidana adalah 

tindakan-tindakan yang menurut undang-undang pemilu ditetapkan sebagai 

tindakan criminal dan berakibat pada hukuman penjara dan/atau denda, 

sedangkan pelanggaran administratif adalah pelanggaran-pelanggaran 

terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam ndang-undang 

pemilu dan tindak didefinisikan sebagai tindakan kriminal dan tidak berkaitan 

dengan hukuman dan/atau denda. Konsekwensi dari pelanggaran administratif 

adalah tidak diikutsertakannya DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD 

kab/kota sebagai peserta pemilu. Pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu 

adalah semua tindakan yang menurut undang-undang pemilu telah digariskan 

oleh undang-undang tersebut.
66

 

 

 

 

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal 
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            Duduk Perkara adalah Para Pihak Yang Berperkara seperti Pemohon 

Effendi Ghazali PH.D., MPS ID, M.SI. Kuasa hukum pemohon AH. Wakil 

Kamal, S.H., M.H., dan patner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 

2015. Termohon Mahkamah Konstitusi. 

              Alasan-Alasan Permohonan Pasal-pasal yang diuji mempersyaratkan 

adanya sekurang-kurangnya dua pasangan calon peserta Pilkada untuk dapat 

diselenggarakannya Pilkada di suatu daerah. Pasal-pasal yang diuji itu kemudian 

diturunkan menjadi (bagian “Mengingat”) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12/2015, yang antara lain berisi: 

a) Pasal 89 ayat (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan 

calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang 

mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari. 

b) Pasal 89 ayat (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa 

pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon 

yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh 

tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya. 

Amar Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian: 

Menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally 

unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 

satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan 

dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap 



 

hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur danMenolak 

Permohonan untuk selain dan selebihnya. 

Berkaitan dengan tidak adanya jalan keluar dalam hal tidak terpenuhinya 

syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon tersebut, pada dasarnya UU a quo 

telah mengakomodir apabila pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah 

kurang dari 2 (dua) pasangan calon yaitu dengan adanya penundaan. Seyogyanya 

bagi daerah yang calonnya kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka pemilihan 

tersebut ditunda sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh pembuat Undang- 

Undang. 

Undang-undang telah mengatur adanya tahapan-tahapan Pilkada yang 

harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap pasangan calon kepala daerah. Tahapan-

tahapan tersebut tentu saja tidak dapat dijalankan oleh peserta Pilkada non-subjek 

hukum (pernyataan setuju tidak setuju). Demikian pula dengan pelaksanaan 

kampanye misalnya, pasangan calon non-subjek hukum tentu tidak dapat 

melaksanakannya. Dari aspek tahapan, sudah terlihat unsur ketimpangan dan 

ketidakseimbangan apabila pasangan calon yang merupakan subjek hukum harus 

disandingkan dengan peserta Pilkada non-subjek hukum. 

Apabila ditelusuri dari risalah rapat perubahan UUD 1945, justru teks 

konstitusi yang tertulis maupun semangat yang ada dibalik teks konstitusi 

tersebut menghendaki adanya pemilihan terhadap lebih dari satu pasangan calon. 

Sebaliknya, belum ada sedikitpun dalam sejarah perubahan UUD 1945 bahwa 

Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan model 

uncontested election. 



 

Keberadaan calon tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi. Pemilu 

tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber dan 

Jurdil. Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan terkurangi dengan 

adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu). 

              Petitum Menyatakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau 

dinyatakan konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna 

“setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat 

diterima dalam bentuk atau pengertian. Pasangan calon Tunggal dengan pasangan 

calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara. 

               Dengan demikian seluruh tahapan Pemilukada tetap dapat dilanjutkan. 

Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata pasangan calon 

tunggal menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan calon 

tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebaliknya apabila 

pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka 

pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan selanjutnya. 

 

  



 

BAB IV 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN 

KEPALA DAERAH TUNGGAL MENURUT HUKUM ISLAM 

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan baik 

yang diperoleh dari kitab-kitab aslinya ataupun kitab-kitab terjemahan dan 

buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu tentang “ 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”, yang kemudian dituangkan dalam 

menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya akan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

A. Alasan Diperbolehkkannya  Pencalonan Kepala Daerah Tunggal 

Mahkamah Konstitusi memutuskan memperbolehkan kepala daerah 

dengan calon tunggal untuk tetap melaksanakan pilkada serentak. Ada 

beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menguji Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 

Kota. 

Alasannya, Mahkamah Konstitusi tidak bisa membiarkan pelanggaran 

hak konstitusional rakyat. Mahkamah Konstitusi juga tidak akan membiarkan 

norma yang tidak sesuai undang-undang, apalagi bila tersangkut dalam 

kedaulatan rakyat yang berdampak gangguan pada pemerintahan daerah. 

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah 

adalah pelaksanaan keadulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara 

http://indeks.kompas.com/tag/mahkamah.konstitusi


 

langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah haruslah 

menjamin terwujudnya keputusan yang mutlak dari rakyat. Prinsip pemilihan 

menunjukan harus terciptanya sebuah kontestasi. Dalam hal ini, 

penyelenggara pilkada harus menjamin tersedianya ruang bagi rakyat yang 

mencakup hak untuk dipilih dan memilih. Maka, pemilihan dalam kontestasi 

yang demokratis tidak boleh ditiadakan. 

Dalam pertimbangannya, hakim menilai rumusan dalam norma UU 

Pilkada secara sistematis menunjukan bahwa pembentuk undang-undang 

menginginkan kontestasi berlangsung dengan setidaknya ada lebih dari satu 

pasangan calon. Namun, semangat kontestasi tersebut tidak disertai solusi saat 

terjadi kondisi hanya ada satu pasangan calon. Maka akan ada kekosongan 

hukum dan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Padahal, 

pilkada adalah kedaulatan rakyat, jadi pasal tersebut mengancam kedaulatan 

dan hak rakyat. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah mencoba mengatasi 

kondisi calon tunggal dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 

2015. Namun, peraturan itu ternyata tidak juga menyelesaikan persoalan, 

sebab setelah adanya penambahan waktu pendaftaran pasangan calon, jika 

tidak ada penambahan kandidat, maka pelaksanaan pilkada akan ditunda 

hingga gelombang berikutnya. 

Andaikata penundaan dibenarkan, tidak ada jaminan hak rakyat dipilih 

dan memilih dapat dipenuhi, yaitu ketentuan paling sedikit dua pasangan calon 

belum tentu terpenuhi setelah dilakukan penundaan. Hak untuk dipilih dan 

memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedikit dua pasangan calon. 

http://indeks.kompas.com/tag/komisi.pemilihan.umum


 

Meski secara tekstual UUD 1945 tidak menyatakan apapun mengenai calon 

tunggal dalam pemilihan, tetapi UUD 1945 menjamin terpenuhinya hak 

konstitusi warga negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, akan bertentangan 

dengan semangat UUD 1945 apabila pelaksanaan pilkada ditunda, karena hal 

itu pasti merugikan hak warga negara. MK beranggapan bahwa pemilihan 

harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu pasangan calon.  

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan 

diperbolehkannya pencalonan kepala daerah tunggal karena Mahkamah 

Konstitusi tidak bisa membiarkan pelanggaran hak konstitusional rakyat.  

Pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan keadulatan rakyat untuk memilih 

kepala daerah secara langsung dan demokratis, jadi hak rakyat untuk dipilih 

dan memilih harus terpenuhi. 

 

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencalonan Kepala 

Daerah 

        Berdasarkan pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015 menyatakan, Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah 

kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut 



 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.  

       Demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah 

menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. 

Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur 

Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya 

kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat 

UUD 1945. Selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai 

wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara 

demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu 

harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala 

Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah 

penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi 

rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, 

dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata 

lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud 

pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa 

pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana 

hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak 

untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih 

ditiadakan.  



 

      Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta 

dihubungkan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang selanjutnya 

harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah apakah UU 8 

Tahun 2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala 

Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak rakyat selaku 

pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih 

maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. 

Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang 

ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian ini. 

Keadaan demikian telah menyebabkan KPU, yang dalam pandangan 

Mahkamah karena terdorong oleh panggilan tugas dan tanggung 

jawabnya, mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015) 

guna mengatasi kebuntuan dimaksud. Namun demikian, terlepas dari 

persoalan bersesuaian atau tidaknya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 

2015 tersebut dengan Undang-Undang di atasnya, yang bukan merupakan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutusnya, juga terlepas dari maksud baik yang melandasi tindakan 

KPU dengan menerbitkan Peraturan itu, telah terang bahwa Peraturan 

KPU itu pun tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat 

untuk dipilih dan memilih. Sebab, Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 

12 Tahun 2015 tersebut menyatakan, Dalam hal sampai dengan 

berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) 

Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar 



 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh 

tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak 

berikutnya.     Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya 

hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, 

penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah 

menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan 

serentak saat itu. Kedua, andaikatapun penundaan demikian dapat 

dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak 

berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. 

Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk 

dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan 

paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan 

Kepala Daerah. 

      Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

menemukan cara agar hak Konstitusional warga negara yang sekaligus 

merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak 

untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tetap terpenuhi 

tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul 

pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara 

untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara 

konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah 

tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu 



 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, 

UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, 

sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 

1945 menjamin pemenuhan hak –hak konstitusional warga negaranya. 

Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah 

satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk. 

Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks 

Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu . 

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah konstitusi adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 

jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai 

pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga 

negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak 

terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala 

daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan 

sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak 

konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap 

dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah 

dan calon wakil kepala daerah walau pun sebelumnya telah diusahakan 

dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan 

calon. 

   Berkaitan dengan hal tersebut Hakim Konstitusi mengatakan, 

keputusan tersebut diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon 



 

tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. Sebab bukan tidak 

mungkin, dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu calon tunggal. 

     Demikian juga Hakim Konstitusi menyatakan, penundaan Pilkada 

bertentangan semangat demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945. Oleh 

sebab itu Pilkada harus tetap dilaksanakan. Demi menjamin terpenuhinya 

hak konstitusional warga negara pilkada harus tetap dilaksanakan 

meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.  

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga bagian dari upaya 

menghindari tersanderanya hak politik publik dalam pemilukada, karena 

publik memiliki alternatif apakah setuju dengan calon tunggal tersebut atau 

sebaliknya. Langkah ini juga mengembalikan proses politik ke publik sebagai 

bagian dari hak warga negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga 

mengurangi kemungkinan ancaman kebuntuan demokasi yang akan 

merugikan publik untuk mendapatkan pemimpinnya. Dengan kata lain, 

keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus diapresiasi dan dengan demikian 

secara praktik politik KPU bisa menjalankan keputusan tersebut bersamaan 

dengan pelaksanaan pemilukada serentak lainnya. 

           Berkaitan kekwatiran akan terjadinya situasi publik memilih bukan 

calon tunggal dan terus berulang dan tidak ditemukan calon yang tepat, maka 

menurutnya, secara faktual usia demokrasi di indonesia masih belum dewasa 

dan matang. Sebab, mengajukan model referendum dalam memutuskan 

menerima atau menolak calon adalah bagian dari penguatan kesadaran 

pentingnya melakukan kontrak politik baru bagi figur pemimpinnya tersebut. 

Jikapun kemudian publik merasa bahwa calonnya tidak layak dan pas, maka 



 

paham skema demokrasi yang baik, keharusan untuk tetap menjaga agar 

demokrasi dipraktikkan dengan pendekatan perkuatan kesadaran bahwa 

mencari pemimpin tidak seideal yang diharapkan. 

Hakikat demokrasi adalah bagaimana memperbarui kontrak politik 

untuk durasi dan waktu tertentu. Pada konteks ini pula pemerintah harus 

memastikan agar proses politik yang dilakukan tidak kembai tersandera 

kepentingan politik sesaat. Artinya pemerintah harus segera memagari potensi 

terancamnya demokrasi tersebut dengan mengujinya pada pilkada serentak 

tersebut. Jika situasinya seperti yang dikwatiran, maka pasca pemilukada 

serentak, perlu kiranya presiden pada akhirnya mengeluarkan perppu dan atau 

mengajukan draft revisi atas uu pemilukada tersebut. 

 

 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal 

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia 

melalui seorang Nabi terakhir yang ummi sebagai tuntunan untuk 

memperoleh kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Sebagai sebuah anugerah 

dari yang maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah 

murni hanya untuk kepentingan umat, karena Allah adalah dzat yang suci 

dari tujuan-tujuan pribadi. Bermula dari hal tersebut dan dalil-dalil nash 

maka Ulama’ membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari’at yaitu 

mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan 



 

maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung oleh syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil 

yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu: maslahah al-

ghoribah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama 

sekali tidak ada dukungan dari syara’ baik secara rinci maupun secara 

umum. Para ulama ushul fikiq tidak dapat mengemukakan contoh 

pastinya. Bahkan Imam al-syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini 

tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun dalam teori. Kedua maslahah 

mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau nash 

yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau 

hadits). Maslahah berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang 

mengandung manfaat. Terdapat definisi maslahah yang dikemukakan 

ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang 

sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah 

adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhrotan dalam rangka 

memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara 

tersebut ada lima bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya 

memelihara kelima aspek tujuan di atas, maka dinamakan maslahah. 

Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang 

berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan 

maslahah. 

Acuan dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 

100/PPU-XIII/2015 tentang pencalonan kepala daerah tunggal dalam 



 

pemilihan kepala daerah. Selain itu hukum Islam adalah ilmu hukum 

dalam bidang Syari’ah yang diimplimentasikan dengan mengatur serta 

membuat keputusan berupa Qanun atau peraturan Daerah yang 

dilaksanakan sesuai subtansi Syari’ah dengan membawa kemaslahatan 

umat dan dilaksanakan oleh pemimpin. 

Para mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan 

produk-produk hukum karena mereka semua sepakat bahwa syari’at Islam 

telah membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu menjawab 

berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang selalu 

berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah “la yunkiru 

taghyir al-ahkam bi taghyir al-zaman”. Maslahah Ammah adalah 

kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua banyak, 

tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama 

memperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah 

umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 

Berdasarkan uraian di atas, kemaslahatan umat merupakan sesuatu 

yang sentral dalam kajian hukum Islam, sehingga kebijakan apapun 

maupun perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa 

harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan di 

timbulkan. Dengan kata lain, apakah menimbulkan kemaslahatan bagi 

umat atau malah sebaliknya. Dalam hal ini calon tunggal yang 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentunya tidak dapat ditolak 

keberadaannya secara syariat ini dikarenakan tidak semua keinginan serta 



 

kepentingan warga dan masyarakat terakomodasi oleh adanya partai 

politik sehingga sangat diperlukan orang yang tidak terafiliasi dengan 

partai dalam arti pencalonan tunggal untuk menjaga kemaslahatan umat 

ini. Keputusan baru yang telah dikeluarkan oeh Mahkamah Konstitusi 

dalam hal ini sangat releven dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

keislaman. Mahkamah Konstitusi telah memenuhi persyaratan kepentingan 

pribadi partai-partai politik tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa apabila undang-undang atau 

ketentuan yang sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan 

perkembangan masyarakat, maka harus dirubah. Meskipun secara politis 

kepala daerah dari calon tunggal mendapatkan dukungan politis secara 

minoritas di lembaga DPRD, namun jika kepala daerah tersebut dapat 

menunjukan prestasi kerja dan pengabdian kepada masyarakat di 

daerahnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat mensejahterakan 

rakyatnya, serta tidak melanggar hukum dalam kinerjanya sebagai kepala 

daerah, maka kepala daerah tersebut walaupun berasal dari calon tunggal 

semestinya juga akan memperoleh dukungan politik dari para anggota 

DPRD dan dukungan moral dari rakyat yang dipimpinnya, karena 

kemampuan tersebut berarti berusaha melindungi kemaslahatan 

masyarakat yang lebih luas, yang lebih utama daripada segelintir orang 

saja, al- maslahah al- a‟ammah muqaddamatun „ala maslahah al- 

Khamsah. 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari pemapran bab-bab sebelumnya sampailah kini pada 

pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi 

titik awal penelitian ini. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil, 

sebagai berikut: 

1. Kemunculan fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak 2015 

berawal dari terdapat hanya satu pasangan calon kepala daerah di 

tiga wilayah yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timur 

Tengah Utara yang memenuhi syarat saat masa pendaftaran. 

Bahkan hingga KPU membuka perpanjang masa pendaftaran tahap 

ketiga, ketiga daerah tersebut masih hanya menyisakan satu 

pasangan calon. Namun dalam realita minimnya pasangan calon 

dalam pilkada serentak 2015 bukanlah sesuatu yang natural, 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah 

krisis pasangan calon tersebut diantaranya: Pertama, masalah 

partai politik yang tidak atau belum menyiapkan kader-kadernya 

untuk mengikuti pilkada karena terlalu fokus pada masalah KMP 

dan KIH. Kedua, kurangnya kesiapan dari para calon yang berlatar 

belakang PNS untuk melepas jabatannya jika ingin maju dalam 

pilkada. Ketiga, para calon kepala daerah mengeluhkan beratnya 

syarat yang harus dipenuhi mulai dari syarat dukungan hingga dana 

yang harus dikeluarkan. Keempat, momok tentang kuatnya calon 



 

pertahanan yang maju dalam pilkada membuat para calon dan 

partai politik berfikir dua kali untuk maju. 

2. Terkait pandangan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015 tentang calon tunggal 

pilkada, ketentuan dasar yang menjadi landasan putusan tersebut 

adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk 

memilih dan dipilih. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum 

Islam yang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh 

penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan.  

Meskipun tidak dapat dipungkiri dalam setiap kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemimpin tidak dapat menaungi seluruh aspirasi 

masyarakat, namun kemaslahatan umum harus didahulukan. 

Seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan calon 

tunggal di tiga daerah ikut dalam pilkada serentak 2015, meskipun 

dari beberapa pengamatan mengatakan putusan tersebut memiliki 

kelemahan. Namun, Mahkamah Konstitusi melihat ada hal yang 

lebih penting daripada harus menunda pilkada yaitu dampak yang 

ditimbulkan penundaan tersebut, jika penundaan pilkada benar-

benar terjadi di tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan 

calon maka kursi jabatan akan diisi oleh PLT (Pelaksana Tugas) 

yang secara kewenangannya sangat terbatas. 

Perihal mekanisme pemilihan calon tunggal yang baru kali pertama 

terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mahkamah 



 

Konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa proses 

pemilihannya adalah dengan memilih setuju atau tidak setuju yang 

dinilai lebih demokratis. Imam Al- Mawardi menjelaskan bahwa 

mayoritas fuqaha sepakat apabila dalam suatu pemilihan hanya 

terdapat satu calon (tidak ada pesaing) yang memenuhi 

persyaratan, maka pemilihan harus tetap dilaksanakan dengan cara 

meminta restu kepada masyarakat (kelompok pemilih) untuk 

memilih calon tersebut dan mengangkatnya menjadi pemimpin. 

Jika tidak maka mereka dinyatakan berdosa. 

Disini penulis setuju dengan langkah yang diambil oleh Mahkamah 

Konstitusi yang menetapkan bahwa calon tunggal dapat ikut dalam 

plikada serentak 2015. Namun, untuk menindaklanjuti agar 

kebijakan tersebut kelak tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum 

yang ingin memenangkan pilkada melalui jalan mendesain calon 

tunggal, maka sekiranya perlu dilakukan kajian yang lebih 

mendalam oleh pemerintah untuk membatasi praktek-praktek yang 

akan menimbulkan kerugian dan kehilangan hak rakyat. 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang penulis ingin sampaikan, yaitu sebagai 

berikut: 

Dalam pembuatan undang-undang, putusan, peraturan dan kebijakan lain 

terkait kepentingan umum haruslah berdasar pada kemaslahatan. 

Mengingat beban yang diemban oleh pemimpin atau pemerintah sangatlah 

berat, karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan maka 



 

diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang 

mengkedepankan kemaslahatan dan meminimalisir kemufsadatan. 

Pilkada serentak 2015 yang menjadi awal pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah dengan sistem langsung dan serentak, terjadi banyak 

kekurangan di dalamnya. Namun dengan keluarnya Putusan mahkamah 

Konstitusi yang membahas tentang calon tunggal, akhirnya pelaksanaan 

pilkada serentak masih akan tetap berlanjut, diharapkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi serentak kedepannya. Penulis menyarankan, 

pembenahan yang perlu diperhatikan dimulai dari undang-undang 

khususnya masalah persyaratan calon pilkada, peranan parpol dalam 

meningkatkan pendidikan politik ditemukan indikasi kesengajaan tidak 

menyiapkan kader untuk mengundur pelaksanaan pilkada 

Penulis mengakui dalam penelitian ini pasti terdapat banyak 

kekurangan, namun penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi 

referensi penelitian pilkada serentak kedepannya. Tak lupa penulis 

berlapang dada menerima kritik dan masukan untuk penelitian ini demi 

kebaikan bersama. 
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