
1 
 

 

 

 

 

 

DINAMIKA PEMILIHAN UMUM 

DALAM 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Oleh: 

Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH 

 

 

 

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik 

2019 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

DAFTAR ISI 

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  PEMILU 

 dan PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

di MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah  

C. Terminologi Pemilu, Pilkada, dan Sengketa Hasil  

1. Definisi Yuridis Pemilu 

2. Definisi Pilkada 

3. Definisi Sengketa Hasil pemilihan 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F.  Sistematika Penulisan   

 

BAB II  PEMILU DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS 

A. Pemilu dalam Perspektif Filosofis dan Konstitusi 

B. Penyelenggaraan Pemilu 

C. Penyelenggara Pemilu 

   C.1. KPU 

C.2. Bawaslu 

C.2.1 Tentang Bawaslu 

C.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu 

C.2.3. Pelaksanaan Kewenangan 

C.3. DKPP 

C.3.1. Tentang DKPP 

C.3.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban DKPP 

C.3.3. Pelaporan dan Persidangan Kode Etik 

C.3.4. Pelaksanaan kewenangan 

 

BAB III: MAHKAMAH KONSITUSI 

A.  Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

B. Kewenangan dan Kewajiban MK 

B.1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar  

B.2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang 

Kewenangannya Diberikan UUD 



3 
 

B.3. Memutus Pembubaran Partai Politik  

B.4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu  

B.5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar. 

B.6. Kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil Pilkada 

C. Produk Hukum Mahkamah Konstitusi 

D. Keijakan Hukum dan Politik dalam Putusan MK 

D.1.  MK dan Pembaruan Hukum dan Politik  

D.2.  Keadilan Substantif Mahkamah Konstitusi  

D.3. Kontrol Terhadap Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 

D.3.1. Putusan Mendiskualifikasi, Hitung Ulang, Pemungutan Suara 

Ulang 

D.3.2. Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif 

D.3.3 Perluasan Legal Standing dalam perkara perselisiahan hasil 

pemilihan kepala daerah 

E. Perluasan Putusan 

E.1  Conditionally Constitutional dan Conditionally Unconstitutional 

E.2. Putusan Bersifat “Self-Executing” 

 

BAB IV: KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI MAHKAMAH KONSITUSI 

A.  Asas-Asas Peradilan 

1. Persidangan terbuka untuk umum 

2. Independen dan imparsial 

3. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah 

4. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (audi et alteram partem)    

5. Hakim Pasif Inisiatif dan Aktif Persidangan 

6. Ius Curia Novit 

7.  Asas Praduga Keabsahan (Praesumtio Iustae Causa) 

8. Putusan Bersifat Erga Omnes 

B. Persidangan Mahkamah Konstitusi 

B.1. Sidang dan Persidangan  

B.2. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 

B.3. Sidang Yudisial Mahkamah Konstitusi 

B.4. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi 

B.5. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 

B.6. Tata Tertib Sidang Yudisial 

B.7. Tata Cara Sidang Non-Yudisial  



4 
 

C. Pihak-Pihak dalam Sidang  

 C.1 Para Pihak 

C.2. Kuasa atau yang mewakili Para Pihak 

C.3. Meninjau Jaksa Pengacara Negara Mewakili Termohon (KPU) 

D. Error in Persona, Error in Objecto, dan  Obscuur Libel 

E. Pembuktian  

E.1. Alat Bukti 

E.2. Dilema Alat-Alat Bukti 

F. Putusan  

G. Hukum Acara dan Akses Para Pencari Keadilan 

H. Tahap Penyelesaian PHPU di MK 

 

BAB V: HUKUM ACARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD 

A.  Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

B.  Lingkup PHPU Anggota DPR dan DPRD 

C.  Kewenangan MK Mengadili PHPU Anggota DPR dan DPRD 

D.  Para Pihak 

D.1. Pemohon 

D.2..Termohon  

D.3. Pihak Terkait. 

D.4  Kuasa Para Pihak 

E. Objek Sengketa  

F. Permohonan Pemohon   

F.1. Kelengkapan Permohonan 

F.2. Isi Permohonan PHPU Anggota DPR dan DPR 

F.3. Sistematika Permohonan Pemohon  

F.4. Contoh Permohonan Pemohon  

G. Pengajuan Permohonan 

G.1.Jangka Waktu Pengajuan  

G.2. Putusan MK tentang Tenggang Waktu 

G.3. Pencatatan BP3 

G.3.1. Contoh AP3 (AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON) 

G.3.2. Contoh BP3 (BUKU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON) 

G.4. Pemeriksaan Kelengkapan  

G.4.1. Contoh APBL (Akta Permohonan Belum Lengkap) 

G.5 Perbaikan Permohonan 

G.6 Pencatatan dalam BRPKG. 

G.6.1. Contoh  APRP (Akta Pembatalan Registrasi Perkara) 

G.7. Penyampai Salinan Permohonan  

G.8. Pencabutan Permohonan  



5 
 

H. Jawaban Termohon 

H.1. Materi Jawaban Termohon  

H.2. Sistematika Jawaban TERMOHON Terhadap Permohonan Pemohon 

H.3. Contoh Jawaban Termohon 

H.4. Pencatatan Jawaban Termohon 

H.5. Contoh APJT (Akta Pengajuan Jawaban Termohon) 

I. Keterangan Pihak Terkait 

I.1. Permohonan sebagai Pihak Terkait 

I.2. Contoh Permohonan Sebagai Pihak Terkait 

I.3. Sistematika Keterangan Pihak Terkait 

I.4. Contoh Keterangan Pihak Terkait 

I.5. Pengajuan Permohonan Pihak Terkait 

I.6. Contoh APKPT (Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait) 

J.  Keterangan Bawaslu 

K.  Pemeriksaan perkara PHPU anggota DPR dan DPRD  

Pemeriksaan Pendahuluan; 

Pemeriksaan Persidangan.  

L.  Pembuktian dan Alat Bukti 

M. Putusan Mahkamah 

M.1. Pengambilan Putusan Mahkamah 

M.2. Amar Putusan Mahkamah 

M.3. Putusan Sela 

M.4. Ketetapan 

M.5. Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah 

 

BAB VI: HUKUM ACARA PHPU DPD  

A. DPD dan Pengisian Anggota DPD 

B. Lingkup PHPU Anggota DPD 

C.  Kewenangan MK Mengadili PHPU Anggota DPD 

D. Para Pihak 

D.1. Pemohon 

D.2.. Termohon  

D.3. Pihak Terkait. 

D.4 Kuasa Para Pihak 

E. Objek Permohonan  



6 
 

F. Permohonan Pemohon   

F.1. Kelengkapan Permohonan 

F.2. Meteri Permohonan PHPU Anggota DPD 

F.3. Sistematika Permohonan Pemohon  

F.4. Materi Permohonan PHPU Anggota DPD  

G. Pengajuan Permohonan 

G.1. Jangka Waktu Pengajuan 

G.2 Pencatatan BP3  

G.3 Pemeriksaan Kelengkapan 

G.4 Perbaikan Permohonan  

G.5 Pencatatan dalam BRPK 

G.6. Penyampai Salinan Permohonan 

 G.7. Pencabutan Permohonan 

H. Jawaban Termohon 

H.1. Materi Jawaban Termohon 

H.2. Sistematika Jawaban Termohon 

I. Keterangan Pihak Terkait 

K  Keterangan Bawaslu 

L Pemeriksaan perkara  

i. Pemeriksaan Pendahuluan; 

ii. Pemeriksaan Persidangan. 

iii. Persidangan Jarak Jauh 

M. Pembuktian dan alat bukti 

N. Putusan Mahkamah 

1. Pengambilan Putusan Mahkamah 

2. Amar Putusan Mahkamah 

3. Putusan Sela 

4. Ketetapan 

5. Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah 

 

BAB VII: HUKUM ACARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  

A. Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 

A.1. Dasar KonstitusionaL 

A.2. Pemilu Serentak dan Koreksi keserentakan 

A.3. Penyelenggaraan Pemilu dan Hasilnya 

B.  Lingkup PHPU Presiden dan Wakil Presiden 

B.1. Berdasar Peraturan Perundang-Undangan 

B.2. Pemeriksaan Kualitatif, Kuantitatif, dan TSM 



7 
 

B.3. MK Tidak Memeriksa Pelanggaran Pemilu yang diputus Lembaga Lain 

C.  Kewenangan MK Mengadili Presiden dan Wakil Presiden 

D. Para Pihak 

D.1. Pemohon 

D.2.Termohon  

D.3.Pihak Terkait. 

D.4 Kuasa Para Pihak 

E. Objek Sengketa   

F. Permohonan Pemohon   

F.1. Kelengkapan Permohonan 

F.2. Isi Permohonan PHPU Anggota DPD 

F.3. Sistematika Permohonan Pemohon  

F.4. Contoh Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 

G. Pengajuan Permohonan 

G.1. Jangka Waktu Pengajuan  

G.2 Pencatatan dalam BRPK 

G.3. Penyampai Salinan Permohonan  

G.4. Pencabutan Permohonan 

H. Jawaban Termohon 

H.1. Materi Jawaban Termohon 

H.2. Kelengkapan dan Pengajuan Termohon 

H.3  Sistematikan Jawaban Termohon 

H.4. Contoh Keterangan Pihak Terkait PHPU Presiden dan Wakil  Presiden 

I.  Keterangan Pihak Terkait 

I.1. Permohonan sebagai Pihak Terkait 

I.2. Contoh Permohonan Sebagai Pihak Terkait 

I.3. Permohonan dan Pengajuan Permohonan Pihak Terkait 

I.4. Sistematikan Keterangan Pihak Terkait 

I.5. Contoh Keterangan Pihak Terkait 

J.  Keterangan Bawaslu 

K. Pemeriksaan perkara  

K.1. Pemeriksaan Pendahuluan 

K.2. Pemeriksaan Persidangan. 

L. Pembuktian dan alat bukti 

M. Putusan Mahkamah 

1. Pengambilan Putusan Mahkamah 

2. Amar Putusan Mahkamah 



8 
 

3. Putusan Sela 

4. Ketetapan 

5. Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah 

Bab VIII: HUKUM ACARA PHP KEPALA DAERAH 

A. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah 

B. Lingkup PHP Kepala Daerah 

C.  Kewenangan MK Mengadili Presiden dan Wakil Presiden 

D. Para Pihak 

D.1. Pemohon 

D.1.1. Pasangan Calon sebagai Pemohon  

D.1.2  Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon  

D.1.3. Bakal Calon Peserta PILKADA  sebagai Pemohon 

D.1.4. Ambang Batas Pengajuan  

D.1.5. Putusan Tentang Konstitusionalitas Ambang Batas 

1). Pengujian Pasal 158 UU 8/2015 

2)  Putusan PHPKada Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 

D.1.6.  Penyampingan dan Penundaan Ambang Batas 

1).  Putusan No.14/PHP.BUP-XV/2017 (Perselisihan Hasil Pilkada 

Kabupaten Tolikara) 

2). Putusan No.42/PHP.BUP-XV/2017 (Perselisihan Hasil Pilkada 

Kabupaten Puncak Jaya) 

3).  Putusan No.50/PHP.BUP-XV/2017 (Perselisihan Hasil Pilkada 

Kabupaten Intan Jaya) 

4).  Putusan No.52/PHP.BUP-XV/2017 (Perselisihan Hasil Pilkada 

Kabupaten Kepulauan Yapen) 

5).  Putusan No. 51/PHP.BUP-XV/2018 (Perselisihan Hasil Pilkada 

Kabupaten Mimika)  

6).  Putusan No.71/PHP.BUP-XVI/2018  (Perselisihan Hasil 

Pilkada Kabupaten Paniai) 

D.1.7. Cara Menghitung Ambang Batas 

1) Cara menghitung Hasil Pilkada Dua Pasangan Calon atau 

Lebih  

2) Cara menghitung Hasil Pilkada Satu Pasangan Calon  

D.1.4. Bakal Calon Peserta PILKADA  sebagai Pemohon Pelanggaran  

Pengabaian Putusan PTUN 

D.2.. Termohon  

D.3. Pihak Terkait. 

D.4 Kuasa Para Pihak 

E. Objek Permohonan  



9 
 

F. Permohonan Pemohon   

F.1. Isi Permohonan PHP Kepala Daerah  

F.2.  Sistematika Permohonan Pemohon.  

F.3.  Contoh Permohonan Pemohon   

G. Pengajuan Permohonan 

G.1. Jangka Waktu Pengajuan 

G.2 Pencatatan BP3 

G.3 Pemeriksaan Kelengkapan  

G.4 Perbaikan Permohonan 

G.5 Pencatatan dalam BRPK 

G.6. Penyampai Salinan Permohonan  

G.7. Pencabutan Permohonan 

H. Jawaban Termohon 

  H.1.  Materi Jawaban Termohon 

H.2. Pengajuan Jawaban Termohon 

H.3. Sistematikan Jawaban Termohon 

H.4. Contoh Jawaban Termohon 

I. Keterangan Pihak Terkait 

I.1. Permohonan sebagai Pihak Terkait 

I.2. Contoh Permohonan Sebagai Pihak Terkait 

I.3. Sistematikan Keterangan Pihak Terkait 

I.4. Contoh Keterangan Pihak Terkait 

J. Pemeriksaan perkara  

K. Pembuktian dan alat bukti 

L. PUTUSAN MAHKAMAH 

1. Pengambilan Putusan Mahkamah 

2. Amar Putusan Mahkamah 

3. Putusan Sela 

4. Ketetapan 

5. Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah 

 

Bab IX: PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

KATA PENGANTAR 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 

Guru Besar Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Ketua Mahkamah Konstitusi Republika Indonesia 

(Periode 2003-2008) 

 

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Keberadaan 

MK diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Para perumus perubahan UUD 1945 membentuk MK 

sebagai ikhtiar menjaga dan menegakkan konstitusi. MK menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga 

pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat 

fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban MK sebagai 

tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 

Partisipasi warga Negara untuk memberikan suaranya pada hari pelaksanaan Pemilu merupakan 

cerminan pelaksanaan hak politik warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena 

dijamin konstitusi, maka tidak dibenarkan secara hukum dan konstitusi tindakan menghalang-halangi 

pelaksanaan hak  politik warga Negara tersebut, termasuk terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan 

Pemilu. Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memastikan adanya transisi dan 

rotasi kekuasaan berjalan demokratis sebagai sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik 

terhadap negara. Pemilu yang jujur dan adil merupakan prasayarat untuk mewujudkan pemilu yang 

berkualitas untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kredibilitas dan aksebilitas kuat. 

Di Indonesia, selain UUD Tahun 1945, hak politik warga negara   hak pilih untuk memilih (righ 

to vote) dan hakn untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemiilihan (right to be candidate)  

diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Konvensi tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 

tentang pengesahanInternational Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). 

Warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memiliki hak 

konstitusional untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Dalam Putusan 

Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, 

peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan 

mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang 

maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa hak 

konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah 
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hak yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, 

peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga 

negara. 

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009,  Mahkamah Konsitusi kembali menegaskan  bahwa 

bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak 

konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak 

konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur 

administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. 

Meski demikian, hak pilih tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 

(non-derogable rights) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan hak pilih tetap 

tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang demokratis, jujur dan adil akan menghasilkan para 

pemimpin bangsa di berbagai wilayah di Indonesia merupakan amanat UUD 1945 sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 22E. Namun tidak dipungkiri juga kadang ada tuduhan bahwa telah terjadi kecurangan dalam 

pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, yang mana pihak yang merasakan dirugikan mengajukan 

permohonan pemeriksaan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. 

Hampir pada setiap sengketa Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, peserta pemilu saling klaim 

telah terjadi kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. Bila dalil tersebut terbukti, maka Mahkamah 

Konstitusi akan membuat putusan yang dapat saja mengubah hasil perhitungan hasil pemilu yang sudah 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bila terjadi pelanggaran serius atau yang selama ini dikualifisir 

sebagai pelanggaran yang bersifat “Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM),”  maka Mahkamah Konstitusi 

akan membatalkan hasil Pemilu dengan konsekuensi ada peserta Pemilu yang didiskualifikasi atau 

Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemberian suara ulang di seluruh TPS  pada wilayah tempat 

pelaksanaan Pemilu yang sarat dengan pelanggaran.  Bila terbukti dalam persidangan bahwa pelanggaran 

terjadi hanya di sejumlah tempat terbatas, maka Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan agar Komisi 

Pemilihan Umum melaksanakan pemberian suara ulang atau penghitungan ulang. Terpenting dari putusan 

tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepada pihak-pihak yang bersengketa suatu putusan 

berkeadilan.  

Berkaitan dengan permasalahan sengketa Pemilu tersebut, maka saya menilai relevan  keberadaan buku 

saudara Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H ini, dengan judul Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. Saya menyambut suka cita terbitnya buku saudara Dr. Asrun, S.H.,M.H ini. 

Buku ini membahas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Buku ini akan 

melengkapi buku-buku yang juga mengulas tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

menganut prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus menganut prinsip kedaulatan 

hukum dan konsitusi. Pasal I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar". Pasal 1 ayat (3) disebutkan bawah “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. UUD NRI Tahun 1945 menganur dua prinsip yairu kedaulatan rakyat dan 

negara hukum. 

Implementasi kedua asas dalam Konstitusi yaitu kedaulatan rakyat dan 

negara hukum tidak berjalan sendiri-sendiri.  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

memberikan landasan konstitusional bahwa seluruh rakyat memiliki hak yang 

sama untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga aspirasi rakyat yang beragam 

dapat diakomodasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”, merupakan satu kesatuan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.1  Asas 

kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum 

(nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai 

konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan 

kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai 

dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara 

demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh 

pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-

prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.2 

Negara hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi, maka negara hukum 

yang dikembangkan bukanlah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische 

                                                           
1 Baca Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, hlm. 65; Putusan 

Nomor 7/PUU-VII/2009 berkaitan dengan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, hlm. 130. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, yang 

melahirkan konsep kecurangan “Sistematis, Terstruktur, dan Masif”. 
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rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam 

setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, 

sebagaimana setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar 

atas hukum.3 

Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan prinsip negara 

hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) telah membentuk satu paradigma bahwa negara 

Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas 

hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjiwai penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-

undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan 

prinsip-prinsip negara hukum karena kedua prinsip tersebut saling berjalin 

berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap menjamin, 

melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum.4 

Konsep Negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakkan 

demokrasi Keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen 

Negara hukum, maka serimg dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal 

Negara hukum yang melindungi hak-hak warga Negara dalam satu istilah Negara 

hukum yang demokratis.5 Sifat demoktratis dari konsep Negara hukum itu 

diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam Negara demokratis 

ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan diantara 

sesame rakyat dan perlindungan hak-hak warga Negara dalam konteks hubungan 

penguasa dan rakyat.6 Dalam kaitan dengan operasionalisasi konsep negara hukum 

yang demokratis, tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan karena 

nya semua warga negara harus patuh pada hukum.7 

Tentang makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam Pasal I ayat 

(2) UUD NRI 1945 dan hubungannya dengan pemilihan umum, menurut 

                                                           
3Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op.cit., hlm 123-130. 
4Baca lebih lanjut Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, hlm. 65-66.  
5Baca antara lain Arbit Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia (Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1985),1-2; 

Andi M  Asrun, “Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis” 

disampaikan pada Diskusi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesbang Kodya Jakarta pusat, Jakarta, 10 Agustus 2006; 

Andi M Asrun,  Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:  Perhimpunan Pusat Studi 

Hukum Publik. 2019), hlm. 1 
6Guillermo S.Santos, “The Rule of Law in Unconventional Warfare”, Philippine Law Journal, Number 3 (July 

1965),455. 
7TeofistoT.Guingona, “Rule of Law and Democracy in the Philiphines, “Beatrice Gorawantschy,et.at., 

Op,Cit.,15. 
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pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 108-

109/PHPU.B-VII/2009 yang kemudian dimasukkan dalam Penjelasan Umum UU 

no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.adalah sebagai berikut:  

“bahwa perihal “kedaulatan di tangan rakyat” telah diamanatkan dalam Pasal 

1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan berada di 

tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, 

hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan 

membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan 

masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui 

pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih 

wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan melakukan 

pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat serta membuat Undang-

Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan demikian, Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-

wakil rakyat dan pejabat negara tertentu untuk menjalankan fungsi masing-

masing, termasuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk 

membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut”..8 

Salah satu pengejawantahan kedulatan rakyat adalah penyelenggaraan 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggoa DPD, dan Anggota 

DPRD, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pilkada mengubah konsep 

kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. 9  Pada hakekatnya, Pemilu 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memastikan adanya transisi dan rotasi 

kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong 

akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.10 Pemilu adalah instrumen 

kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, 

anggota DPD, serta anggota DPRD dalam rangka tercapainya tujuan nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan11 

                                                           
8Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (Putusan PHPU Presiden dan Wakil 

Presiden 2009) hlm. 320. Baca juga Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No 7 Tahun 

2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) (Undang-Undang Pemilu), Penjelasan Umum. 
9DKPP RI. Penyelenggara Pemilu Di Dunia. Jakarta DKPP RI, : 2015, hlm. 9. 
10Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang 

tentang Pemilihan Umum. 2016. Hlm 22. 
11Penjelasan Umum UU Pemilu 
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Warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memiliki 

hak konstitusional untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). 

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan 

bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas 

alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang 

maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah konstitusi menyatakan 

bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and 

right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi 

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan 

hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara:12  

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009,  Mahkamah Konsitusi kembali 

menegaskan  bahwa bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan 

sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional 

rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh 

dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif 

apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya 13 

Meski demikian, hak pilih tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-

pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pengaturan dan 

pembatasan hak pilih harus dilakukan secara proporsional. 

Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bahwa : 

                                                           
12Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35;   Baca lebih lanjut Putusan Nomor 

20/PUU-XVII/2019 hlm 78-79. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 berkaitan dengan hak menduduki jabatan publik 

(pemulihan hak politik ex anggota organisasi terlarangalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah 
13Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 

berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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“...., di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di 

sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu 

sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam 

pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proposional dalam arti 

mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan 

upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, 

segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang 

ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga 

hasilnya kredibel dan berintegritas”.14 

Pemilu yang jujur dan adil merupakan prasayarat untuk mewujudkan pemilu 

yang berkualitas untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki 

kredibilitas dan aksebilitas kuat. Pemilu yang jujur dan adil akan melahirkan 

pemimpin dan wakil rakyat mayoritas. Hasil dari proses pemilu adalah adanya 

suara mayoritas. Dalam konsep democratische rechtsstaat’s, suara mayoritas tidak 

dimaksudkan untuk meniadakan prinsip dasar kedaulatan rakyat. Suara mayoritas 

tidak mencabut atau menggeser prinsip demokrasi ke arah ologarki. Untuk 

menghindari terjadinya tirani mayoritas atau tirani oligarki maka pemerintahan 

harus dijalankan berdasarkan hukum.   

Suara mayoritas tidak identik dengan kebenaran dan keadilan. Suara 

mayoritas tetap menentukan, meskipun pilihan kebijakan yang diputuskan tidak 

adil bagi golongan minoritas. Oleh sebab itu, demokrasi mayoritarian itu tidak boleh 

dibiarkan sendiri tanpa diimbangi dengan prinsip hak minoritas (minority right). 

Disinilah letak pentingnya prinsip ‘rule of law’ sebagai pengendali. Karena itu, biasa 

dikatakan bahwa demokrasi selalu harus diiringi oleh prinsip ‘rule of law’. Sebagai 

contoh banyak sekali undang-undang yang dihasilkan melalui sistem dan 

mekanisme pengambilan keputusan mayoritas di parlemen, tetapi terbukti 

bertentangan dengan norma tertinggi yang dirumuskan dalam undang-undang 

dasar. Undang-undang demikian hasilnya harus diakui sebagai produk demokrasi 

yang sah. Akan tetapi, isinya belum tentu benar dan mencerminkan keadilan. 

Bahkan,  prosedur pembentukan dan materi undang-undang itu dapat dilkatakan 

tidak identik dengan kebenaran konstitusional (constitutional truth) dan keadilan 

constitutional (constitutional justice). Karena itu, sebagai pengimbang atau 

                                                           
14Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hal 76; Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 

berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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pengendali, perlu diadakan mekanisme pengujian undang-undang Disinilah letak 

pentingnya prinsip ‘rule of law’ sebagai pengendali. Karena itu, biasa dikatakan 

bahwa demokrasi selalu harus diiringi oleh prinsip ‘rule of law’.15 

Dalam negara hukum yang demokratis16 (democratische rechtsstaat), hak-hak 

warga negara mendapat perlindungan dan pengembangan yang dijamin konstitusi. 

Tindakan hukum dan proses pengambilan keputusan pemerintahan harus 

dikontrol. Peraturan perundang-undangan (wettelijke regels) maupun peraturan 

kebijakan (beleid regels) merupakan produk pemerintahan yang harus mendapat 

kontrol dari masyarakat sejak dalam proses pembentukan maupun setelah 

diberlakukan. Model perwakilan dalam sistem demokrasi (democratic representative) 

di Indonesia tidak menutup peran masyarakat dalam memberi masukan dan 

melakukan kontrol. Judicial review adalah salah satu mekanisme kontrol warga 

negara terhadap pemerintahan (dalam arti luas). Dengan demikian, maka judicial 

review merupakan sarana mewujudkan negara hukum demokratis (democratische 

rechtsstaat).17 

Negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) memberikan 

jaminan peran luas kepada warga negara dalam proses pemilihan, proses 

pembahasan keputusan, serta kontrol terhadap keputusan. Dalam konteks, 

pemilihan umum, jaminan perlindungan dan perngembangan hak warga negara 

dapat diwujudkan antar lain adalah penggunaan hak pilih untuk memilih (righ to 

vote) dan hakn untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemiilihan (right 

to be candidate). 

Instrumen hukum internasioanl mengamanatkan penyelenggaraan 

Pemilihan umum jujur dan jaminan hak warga negara dalam proses pemilihan 

umum. Deklarasi Univrsal  Hak-Hak Asasi Manusia, pada Pasal 21  menyatakan 

bahwa: 

                                                           
15Baca lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945:  Konstitusi Kemajemukan Berbangsa 

Dan Bernegara”, Makalah Disampaikan dalam rangka “Gus Dur Memorial Lecture”, diselenggarakan oleh Indonesian 

Conference on Religion and Peace (ICRP), di Jakarta, 15 Agustus 2011 
16Dari empat Konstitusi Indonesia, hanya UUD 1945 (sebelum amandemen) yang tidak menyebut secara 

eksplisi  istilah “negara-hukum yang demokrasi”. Dalam Konstitusi RIS dan UUD S 1950 istilah negara-hukum yang 

demokrasi ditemukan pada Pasal 1 ayat (2)  yang menyebutkan “Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan 

berdaulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi”.  Sementara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tidak 

menyebut negara hukum yang demokratis melainkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan negara 

hukum yang demokratis ditemukan dalam Pasal 28  
17Imam Subechi, Hak Uji Meteriil, Jakarta, Sinar Grafika, 2015. Hlm. 54 
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1.  Everyone has the right to take part in the government of his country, directly 

or through freely chosen representatives. (Setiap orang berhak turut serta 

dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil 

yang dipilih dengan bebas) 

2.  Everyone has the right of equal access to public service in his country (Setiap 

orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan 

pemerintahan negerinya.). 

3.  The will of the people shall be the basis of the authority of government; this 

will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by 

universal and equal suffrage and shall be held by secrete vote or by 

equivalent free voting procedures.( Kehendak rakyat harus menjadi dasar 

kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan 

umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan 

menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-

bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut 

cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.). 18 

Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (diratifikasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 

Hak-Hak Sipil dan Politik) pada Pasal 25 ditentukan bahwa setiap warga negara 

memunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan dan pembatasan yang tidak layak 

untuk : (a) untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan umum 

publik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;  (b) 

Untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan umum secara berkala yang 

jujur berdasarkan hak pilih dan rahasia, yang menjamin pernyataan kehendak 

bebas dari para pemilih; (c) Untuk memasuki jabatan pemerintahan di bawah 

persyaratan umum yang sama di negaranya. Secara lenkap artikel 23 ICCPR 

menyebutkan bahwa: 

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the 

distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:  

                                                           
18UN, Universal Declaration of Human Rights. Adopted by General Assembly Resolution 217 A(III) of 10 

December 1948. Versi indonesia diterjemahkan UDHR  diakses dari  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz 
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(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen 

representatives;  

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by 

universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, 

guaranteeing the free expression of the will of the electors;  

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.19 

Di Indonesia, selain UUD NRI Tahun 1945, hak politik warga negara   hak 

pilih untuk memilih (righ to vote) dan hakn untuk dipilih atau mencalonkan diri 

dalam proses pemiilihan (right to be candidate)  diatur dalam berbagai undang-

undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant 

on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 

dengan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 

pengesahanInternational Convention on The Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Rasial). 

Kendatipun tidak ada ukuran demokratsasinya suatu pemilihan, hakikat 

demokrasi yang menghendaki terlibanya sebanyak mungkin peran serta rakyat 

dalam pengembalian keputusan politik Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya 

adalah menifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah 

mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi 

dirinya. Peran serta atau partusupasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidak semata-

mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakayat (yang telah mempunyai hak 

pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (righ to vote) melainkan juga dari 

partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan 

diri dalam proses pemiilihan (right to be candidate)20 

Pada sisi lain, sebagai amanat konstitusi, negara terutama pemerintah 

berkewajiban memberikan jaminan perlindungna dan pemenuhan hak asasi 

manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa 

                                                           
19UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for 

signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into 

force 23 March 1976 (United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171). 
20Baca lebih lanjut Pertimbangan hukum Putusan No. 60/PUU-XIII/2015 
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Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.  

Secara praktis, definisi yuridis dari pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang  dilaksanakan secara 

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

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.21   

Implementasi demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat tidak hanya 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan memilih 

anggota DPRD, tetapi juga dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan kepala 

daerah (Pilkada) yaitu gubernur, bupati dan walikota secara langsung.   Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta 

pemilihan kepala daerah (Pilkada)  merupakan Amanat UUD NRI Tahun 1945. Pasal 

22E UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa 

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 

(4)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 

adalah perseorangan. 

(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undangundang. 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengetur enam asas penyelenggaraan pemilu 

di Indonesia yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, 

dan asas adil  Dari enam asas pemilu tersebut, asas jujur dan asas adil merupakan 

dua asas fundamental penyelenggaraan pemilu karena keabsahan dan legitimasi 

                                                           
21Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu 
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pemilu akan sangat bergantung pada sejauh mana pemilu dilaksanakan secara 

jujur dan adil. Tanpa proses yang jujur dan adil, hasil pemilu sangat mungkin akan 

mendapat penolakan berbagai pihak dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil 

pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang memadai dari rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan.22 

Dasar konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung selain sandarkan pada Pasal 22E ayat (2) juga didasarkan 

pada ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa 

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat”. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang (Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

selain sandarkan pada Pasal 22E ayat (2) juga diatur pada Pasal 19 ayat  (1) UUD 

NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dipilih melalui pemilihan umum”.  

Pemilihan Umum anggota DPD diatur pada Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi  

”Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 

umum”.   

Pemilihan Umum anggota DPR dan DPR selain ditur dalam Pasal 22E ayat 

(2), Pasal 19 ayat  (1)  (Pemilihan anggota DPR), dan Pasal 22C ayat (1) (Pemilihan 

Umum anggota DPD) juga diatur pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

menyebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. 

Sementara itu, Pemilihan anggota DPRD diatur pada Pasal 18 ayat (3) UUD 

NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. 

Ketentuan pasal-pasal konstitusi di atas merupakan norma dasar dalam 

secara jelas tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota 

DPD, dan anggota DPRD. Penyelenggaraan pemilihan umum diatur pada Pasal 22E 

ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemilihan kepala daerah diatur pada Pasal 18 ayat 

(4) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-

                                                           
22Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76 
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masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis”. 

Untuk menjalankan amanah konstitusi, dikeluarkan undang-undang tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD 

yaitu UU No 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sementara itu, 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) diselenggarakan berdasarkan 

UU Pemerintah Daerah23 dan Undang-Undang No.1 Tahun 201524 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 

Tahun 201425 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana, telah diubah berdasarkan, UU Nomor 8 Tahun 201526 dan 

UU Nomor 10 Tahun 201627 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 (Undang-Undang Pilkada).  Undang-undang pemilu dan pilkada 

mengatur tahapan proses pemilihan dan penyelesaian jika terjadi permasalahan 

hukum yang timbul pada masa sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan 

suara, maupun pasca pemungutan suara. Secara umum permasalah hukum yang 

timbul dalam proses pemilu adalah Pelanggaran Pemilu  (pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu), sengketa proses 

pemilu, perselisihan hasil pemilu tindak pidana pemilu. 

Salah satu permasalah hukum yang timbul dalam tahap pemilu pasca 

pemungutan suara adalah perselisihan hasil pemilu dan  pilkada. Penyelesaian 

perselisihan hasil pemilu dan  pilkada sendiri mengalami dinamika dalam konteks 

perdebatan ilmiah akademis, proses legislasi, maupun dalam praktik peradilan. 

Khusus berkaitan dengan Pilkada, dinamika tidak dapat dilepaskan dari dua 

                                                           
23Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587  
24Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, UU 

Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) 
25Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)  
26Republik Indonesia, Undang-Undang 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 Walikota Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)  
27  Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas tentang Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016   Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)  



24 
 

putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu :Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 dan 

putusan nomor 97/PUU-XI/2013. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 secara subtansial 

membatalkan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD dan menjadi dasar 

pergeseran paradigma yang semula Pikada sebagai rezim pemerintah daerah 

menjadi Rezim Pemilihan Umum. Atas paradigam ini, pembuat undang-undang 

(DPR dan Presiden) membuat kebijakan perselisihan sengketa perselisihan hasil 

pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan Nomor 

97/PUU-XI/2013, mengembalikan paradigma pilkada menjadi rezim pemerintah 

daerah bukan lagi rezim pemulu nasional. Dampak dari pergeseran paradigma 

demikian berimbas pada kewenangan mengadili dari pengadilan mana yang akan 

menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Sebagai rezim pemilu,  sengketa 

perselisihan hasil pilkada manjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai 

rezim pemerintah daerah, sengketa perselisihan hasil pilkada bukan menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung 

dan perdilan di bawahnya atau melalui pengadilan khusus.  

Pasca putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, lahir UU Pemilihan Gubernur 

Bupati dan Walikota No 22/2014 yang kemudian dicabut dan diganti Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014  tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-

Undang  berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang. Dalam perjalannya UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang. Berdasarkan UU No 10/2016 tentang perubahan kedua 

UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibentuk peradilan khusus 

pemilu untuk menyelesaikan sengkera pereselisihan hasil pilkada. Sebelum 

peradilan khusus pemilu dibentuk, untuk sementara sengketa perolehan suara 

hasil pilkada menjadi kewenangan MK. 

Berbeda dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang mengalami 

dinamika, penyelesaian perselisihan hasil pemilu Presidan dan Wakil Presiden, 

anggota DPR, anggota DPD, dan angota DPRD menjadi kewenangan absolut 

Mahkamah Konstitusi karena merupkan amanah UUD NRI. Berdasarkan 

kewenamgan atribusi yang diberikan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 

29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
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Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK,  Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

Untuk menjalankan kententuan Konstitusi dan undang-undang, Mahkamah 

Konstitusi berwenang membuat peraturan yang berkaitan dengan hukum acara. 

Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Dalam Penjelasan Pasal 86 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut 

dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan 

dalam hukum acara.  

Ketentuan Pasal 86 UU MK menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan 

Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur hukum acara di Mahkamah Konstitusi 

dan hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk 

hukum acara penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada.  

B. Rumusan Masalah dan Fokus Studi 

Permasalahan hukum dalam proses pemilu dan pilkada dapat muncul pada 

masa sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, maupun pasca 

pemungutan suara. Dalam undang-undang pemilu, secara umum permasalahan 

hukum yang timbul dalam proses pemilu dapat diringkas sebagai berikut:  

1. Pelanggaran Pemilu  (Pasal 454 – Pasal 465) yang terdiri dari Pelanggaran 

kode etik Penyelenggara Pemilu  dan Pelanggaran Administratif Pemilu 

1.1  Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu  (Pasal 456 – Pasal 459) 

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan 

pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan 

sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebogai 

Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

diselesaikan oleh DKPP. 

1.2. Pelanggaran Administratif Pemilu (Pasal 460 – Pasal 465) 

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap 

tata ca.ra, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan 

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif tidak termasuk 

tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.  
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Keputusan KPU atas rekomendasi Bawaslu  tentang pelanggaran 

administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan 

masif, dengan sanksi administrasi pembatalan calon anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden  dapat dilakukan upaya hukurm ke 

Mahkamah Agung.   

2.  Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466 – Pasal 472) yang penangannya oleh 

Bawaslu dan PTUN 

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta 

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, 

dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.( Pasal 466) 

2.1  Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh 

Bawaslu (Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469).  

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu 

merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat, kecuali 

putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:  

a.  verilikasi Partai Politik Peserta Pemilu; 

b.  penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 

c.  penetapan Pasangan Calon.  

Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata 

usaha negara jika para pihak tidak menerima penyelesaian sengketa 

proses Pemilu berkaitan verilikasi Partai Politik Peserta Pemilu, 

penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota,  dan penetapan Pasangan Calon. 

2.2 Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh 

PTUN (Pasal 470 – Pasal  472) 

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke 

pengadilan tatausaha negara, dilakukan setelah upaya administratif 

di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan 

Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa 

tata usaha 

3.  Perselisihan Hasil Pemilu (Pasal 473 – Pasal 476 ) 
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Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta 

Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara 

nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota 

DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan 

perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta 

Pemilu.  Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden secara nasionat meliputi perselisihan penetapan 

perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara 

oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada 

Mahkamah Konstitusi. 

4.  Tindak Pidana Pemilu (Pasal 476 – Pasal 554) 

Dari berbagai jenis permasalahan hukum tersebut, penelitian ini fokus pada 

penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah. Berdasar pada 

amanat konstitusi yang selanjutnya diatur dalam UU tentang Pemilihan Umum, 

Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu 

nasional. Selain itu, Mahkamah Konsitusi mendapat kewenangan tabahan 

berdasarkan UU Pemerintah Daerah dan UU Pilkada (pemilihan gubernur, bupati 

dan walikota), Dari ketentuan konstitusi dan beberapa undang-undang, Mahkamah 

Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara: (1) 

perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakik Presiden (2) perselisihan hasil 

pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD; (3) perselisihan hasil pemilihan anggota 

DPD; dan (4) perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 

Meskipun dari aspek pemilihan langsung oleh rakyat,  perselisihan hasil 

pemilu dan pilkada memiliki karakter yang sama, tetapi penyelesaian keempat 

perselisihan hasil pemilu dan pilkada tersebut memiliki beberapa perbedaan. Untuk 

hal tersebut dibutuhkan hukum acara masing-masing. Beranjak dari hal demikian 

perlu mengkaji dan mendiskripsikan secara detail dan mudah dipahami tentang : 

1. bagaimana hukum acara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakik 

Presiden? 

2. bagaimana hukum acara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR dan 

anggota DPRD? 

3. bagaimana hukum acara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR? 
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4. bagaimana hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? 

C. Terminologi Pemilu dan Pilkada 

Terdapat perdebatan akademis cukup panjang tentang pemaknaan pemilu dan 

pilkada. Secara umum, terminologi Pemilu lebih mudah dipahami dan diuraikan 

karena tidak ada perdebatan mendasar tentang arti Pemilu. Hal ini berbeda dengan 

pemahaman dan praktik pemilihan kepala daerah.  

Memaknai pemilu dan pilkada, tidak dapat dilepaskan dari dua putusan 

Mahkamah Konstitusi, yaitu: Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan 

Nomor 97/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-

II/2004 secara umum menjadi dasar pergeseran paradigma pilkada yang semula 

Pikada sebagai rezim pemerintah daerah menjadi rezim pemilihan umum. Dalam 

pertimbangan hukumya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara 

konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada 

langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya 

menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 

24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat 

menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang 

disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan 

sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan 

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi, 

dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, mengembalikan paradigma pilkada 

menjadi rezim pemerintah daerah bukan lagi rezim pemulu nasional.  

Terlepas perdebatan panjang tentang Pemilu dan Pilkada, dalam penulisan 

buku ini, akan digunakan istilah dan pemaknaan sebagai berikut. 

C.1.  Definisi Yuridis Pemilu 

Secara jelas UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang Pemilu pada Pasal 22E 

yang intinya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Ketentuan Pasal 22E tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat, Pasal 19 ayat  (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 
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menyebutkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan 

umum, Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi,  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih 

dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. dan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum. 

Tidak ada perdebatan tafsir ketentuan UUD tentang pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan 

Anggota DPRD dilakukan melalui pemilu.  Dalam penulisan buku ini, akan 

menggunakan definisi yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu 

yang memberikan pengertian Pemilu adalah:  

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, 

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang  

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945.28  

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu tersebut juga digunakan 

dalam PMK No.2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PMK No. 4 

Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

C.2. Definisi Pilkada 

Istilah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara eksplisit tidak dikenal dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa 

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal demikian berberda 

dengan penyebutan istilah pemilu yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 

Tahun 1945 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelum. 

                                                           

28 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu 
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Begitu juga dalam UU tentang tentang Pemerintah Daerah dan UU tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak ditemukan definisi yuridis tentang 

isitilah Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 1 angka 1 UU tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota mendefinikan tentang Pemilihan Gubernur dan 

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

sebagai berikut: 

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. 

Dalam Perpu 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 

2015, nomenclature  Perpu adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 

1 angka 1 juga menggunakan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpu 1 Tahun 2014, denifisi Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut: Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, 

dan Walikota secara langsung dan demokratis.  

Berdasarkan  UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 

2015, Istilah tersebut kemudian diubah menjadi Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 

angka 1 UU No 8 Tahun 2015 mendefinikan bahwa 

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. 

Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur 

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

yaitu PMK No. 5/2017, PMK No. 6/2017, PMK No. 7/2017, PMK No. 8/2017, pada 

Pasal 1 mendefinisikan:  

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah   
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pelaksanaan  kedauiatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memiiih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis; 

Dari ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undang di atas dapat 

dijelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah Gubernur, Bupati, 

serta Walikota dipilih secara demokratis. Undang-Undang dan PMK menggunakan 

istilah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta 

Walikota dan Wakil Walikota.  

Meski demikian, tidak berarti bahwa istilah pemilihan kepala daerah tidak 

digunakan. Berbagai peraturan perundang-undangan tetap menggunakan istilah 

pemilihan kepala daerah, seperti dalam Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 2015 

yang menyebutkan bahwa:  

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur 

pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. 

Penggunaan istilah pemilihan kepala daerah juga ditemukan antara lain 

dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan, bahwa: 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan 

bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, 

maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang 

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Dari berapa penggunaan peristilahan seperti pada uraian di atas, 

penggunaan istilah pemilihan kepala daerah merujuk dan memiliki makna yang 

sama dengan penggunaan istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau 

isitilah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota. 

Selain istilah tersebut, sejalan kebijakan hukum legislasi berkaitan dengan 

pilkada, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004, pilkada 

dimasukkan menjadi rezim pemilu sehingga istilah yang digunakan adalah isitlah 
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pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada). UU No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum secara resmi menggunakan isitlah Pemilihan umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.  Pasal 1 angka 

4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa  Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dari uraian tersebut di atas dalam penulisan buku ini, istilah pemilihan 

kepala daerah digunakan dan memiliki makna yang sama dengan istilah Pemilihan 

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

Walikota atau istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota. 

Selain istilah tersebut, dalam konteks tertentu, pada rentang waktu 2004 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 hingga adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 istilah yang digunakan adalah 

pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada. Dengan demikian, dalam 

penulisan buku ini, beberapa uraian yang menggunakan istilah PemiluKada tidak 

dapat dielakkan karena berkaitan dengan isi putusan, norma peraturan perundang-

undangan, atau praktik pilkada pada masa itu. Sehingga penggunaan istilah 

pemilukada,  dapat dimaknai atau semakna dengan isitkag pilkada atau pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota. Penggunaan istilah disini harus dilepaskan dari 

perbedaan dan perdebatan akademis, praktik peradilan dan legislasi tentang 

pemilihan kepala daerah sebagai rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Kajian tentang hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan 

pilkada bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendeskripsikan 

bagaimana hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada yang 

dapat memberika keadilan bagi para pihak. Tujuan lain yang diharapkan adalah 

diperolehnya gambaran Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan 

kehakiman secara mandiri dalam penyelesaian hasil pemilu dan pilkada. Tujuan 

lebih luas adalah untuk memastikan penyelsaian permasalahan hukum dalam 

proses pemilu tetap dalam kerangka hukum sehingga pemilu sebagai instrumen 

demokrasi berjalan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 
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Manfaat teroritis dari penelitian ini adalah dengan mengulas putusan bersifat 

tafsir dari Mahkamah Konstitusi serta penerapan peraturan perundang-undangan 

hukum acara pereselisihan hasil pemilu dan pilkada adalah: 

a. pengaruh pemikiran hukum atau doktrin hukum dari para sarjana hukum 

terkemuka sebagai salah satu landasan putusan Mahkamah Konstitusi.  

b. pengaruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

terhadap perkembangan teori hukum kontemporer khususnya perkembangan teori 

hukum kepemiluan di Indonesia. 

Penelitian ini juga akan memberi manfaat praktis bagi kalangan legislatif, 

kalangan yudikatif dan pemerintah untuk mempersiapkan sebuah rancangan 

peraturan perundang-undangan secara konseptual dan memenuhi kaidah-kaidah 

pembuatan peraturan perundang-undang yang senafas dengan konstitusi. 

Pengaturan teknis melalui perundang-undangan organik merupakan kelanjutan 

ketentuan untuk bidang tertentu yang diatur dalam UUD 1945 ataupun derivasi 

peraturan teknis dalam rangka melaksanakan sistem yang telah diatur dalam 

undag-undang teknis.  

E.  Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan pilihan sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai penelitian hukum 

normatif. Metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dipahami dalam 

kepustakaan hukum, adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

pengadilan. Untuk memperoleh data dalam riset ini, peneliti melakukan penelitian 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder 

maupun bahan hukum terrier, seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin, kaedah 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.   

Penelitian dan penulisan buku ini meninjau ketentuan-ketentun dalam 

Konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan 

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilihan umum, pilkada, dan 

penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menjadi rujukan adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan pengujian 

undang-undang tentang pemilu dan pilkada maupun putusan tentang PHPU dan 

Persilisihan Hasil Pilkada.  
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Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstitusi dan 

perundang-undangan (constitution and statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan historis (historical approach).  Pendekatan konstitusi dan 

perundang-undangan (constitution and statute approach) adalah  pendekatan 

dengan menelaah dan analisis terhadap konstitusi dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalah yang dikaji yaitu pemilihan umum, 

pilkada, dan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Pendekatan konstitusi dan  

perundang-undangan berkaitan erat dengan pendekatan kasus (case approach) 

khususnya dalam menelaah tafsir-tafsir konstitusi dalam putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi. Peneliti akan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pola penafsiran atas 

ketentuan undang-undang secara keseluruhan atau norma pasal-pasal atau bagian 

tertentu dalam undang-undang terhadap daya berlaku UUD 1945. 

Pendekatan Kasus (case approach) dalam penelitian ini tidak dimaksudkan 

sebagai studi kasus terhadap perkara tertentu melainkan pendekatan dengan 

melakukan telaah berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara atau 

kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum, pilkada, dan penyelesaian sengketa 

pemilu dan pilkada khususnya hukum acara penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.  

Mahkamah Konstitusi dipilih sebagai subyek penelitian, karena Mahkamah 

Konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution) 

dan penjaga hak-hak konstitusional warganegara. Dengan posisi tersebut, 

Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan bagi para pencari keadilan. Keadilan harus 

diberikan kepada para pencari keadilan baik dalam hal perkara antar warga negara 

maupun antara warganegara dengan lembaga hukum dan bahkan antara 

warganegara dengan pemerintah. Dalam hal yang terakhir inilah, independensi 

peradilan diuji, karena terbuka peluang bagi intervensi negara terhadap proses 

peradilan dalam berbagai varian, terutama di negara dengan pemerintahan yang 

otoriter.  Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya putusan PHPU dan 

PHP Kada tetapi juga putusan pengujian undang-undang tentang pemilu dan 

pilkada. Putuasan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bahan primer adalah 

putusan yang memberi tafsir suatu ketentuan undang-undang yang berkitan 

dengan pemilihan umum.  Pilihan kasus diletakkan pada kasus-kasus pengujian 

undang-undang terhadap UUD yang diputus di tingkat Mahkamah Konstitusi.  
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Pendekatan historis (historical approach) adalah pendekatan yang menelaah 

perkembangan praktik pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam konteks 

kebijakan hukum dan praktik peradilan dari waktu ke waktu. Pendekatan historis 

(historical approach) tidak dapat dilepaskan dari pendekatan konstitusi dan 

perundang-undangan (constitution and statute approach) dan pendekatan kasus 

(case approach) karena dari hasil constitution and statute approach dan case 

approach ditemukan atau dihasilkan perkembangan pemilu dan pemilihan kepala 

daerah serta penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilkada. 

Dokumen hukum baik peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan diteliti dengan maksud untuk mengetahui implementasi konsep, doktrin 

ilmu hukum, dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Penelitian putusan hakim 

akan membantu memahami bagaimana pilihan hukum yang dilakukan oleh hakim 

dan pertimbangan hukum seperti apa yang melatarbelangi putusan tersebut. 

Substansi telaahan putusan-putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang 

menjadasiri vonis sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi analisis, 

pemecahan masalah, dan deskripsi. Hasil studi dekumen hukum akan dianlisis dan 

dituangkan dalam buku ini dengen pendekatan diskriptif analitis. 

F.  Sistematika Penulisan   

Buku ini akan memaparkan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

penellitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II memuat tentang tinjauan tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu dan 

penyelenggara pemilu. 

Bab III tentang Mahkamah Konstitusi dan kebijakan hukum dan politik 

tentnag pemilu dan pilkada.  

Bab IV memaparkan karakteristik hukum acara sidang Mahkamah 

Konstitusi, persidangan Mahkamah Konstitusi, dan tahapan penyelsaian 

sengketa hasi pemilu dan pilkada 

Bab V menguraikan hukum acara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR 

dan anggota DPRD 

Bab VI  menguraikan hukum acara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR 

Bab VII menguraikan hukum acara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan 

Wakik Presiden. 
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BAB VIII menguraikan hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala 

daerah. 

Bab IX penutup kesimpulan dan saran 
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BAB II 

PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU 

 

A. Pemilu dalam Perspektif Filofis dan Konstitusi 

A.1. Ladasan Filosofis 

Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu materi yang tidak diamandemen 

dalam proses Amandemen tahun 1999 sampai tahun 2002.29 Di antara seluruh isi 

Pembukaan, Alinea IV merupakan bagian pembukaan dalam arti yang murni30 dan 

menjadi jiwa berdirinya Negara Republik Indonesia. Secara lengkap Alinea IV  

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa: 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 

social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Notonegoro, dalam naskah Pidato yang berjudul “Pembukaan Oendang-

Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”, menguraikan 

bahwa pembukaan yang keempat ini yang menjadi pembukaan dalam arti yang 

                                                           
29 Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan 

tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: (1)sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2)sepakat untuk 

mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3)sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil 

(dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil); 

(4)sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 

1945; dan (5) sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.  Jimly 

Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halm 8. 
30 Notonagoro, “Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”, 

Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I, 10 November 1955. Dalam Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah 

Negara, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1974, hlm. 31-33. 
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murni. Dari bagian keempat (Alinea IV) Pembukaan UUD 1945, digolongkan lebih 

lannjut dalam empat bagian penting bagi Negara Republik Indonesia, yaitu: tujuan 

negara,  tentang undang-undang dasar, tentang bentuk negara, dan tentang 

Pancasila sebagai dasar kerohanian (filsafat) negara. Lebih jelas empat bagian 

tersebut adalah 

a. Pertama, tentang hal tujuan, tercantum dalam bagian kalimat : 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, “ 

b. Kedua, tentang diadakannya undang-undang dasar, yang berbuny “maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia,”  

c. Ketiga, tentang hal bentuk negara, dalam kata-kata “yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat “ 

d. Keempat, tentang hal dasar kerohanian (filsafat) negara dengan rumusan: 

“...dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”31 

Memaknai Ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Mahkamah 

Konstitusi dalam Pertimbangan hukum Putusan  2/PUU-XVI/2018 berpendapat 

bahwa  

Apabila Pembukaan UUD 1945 tersebut dikonstruksikan maka akan 

diperoleh pemahaman sebagai berikut:  

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan 

perwujudan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini adalah 

merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;  

                                                           
31 Notonagoro menegaskan bahwa “di antara unsur-unsur pokok kaidah Negara yang fundamentil, asas 

kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan isitmewah dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa 

Indonesia.” .,  hlm. 22. 
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Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun 

guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;  

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia;  

Keempat, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam 

melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial;  

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu 

Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;  

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang 

dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan 

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.32 

Berkaitan dengan tujuan dari negara hukum Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, secara ringkas dapat dijelaskan 

bahwa: 

1. Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk: 

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan  

b. memajukan kesejahteraan umum,  

c. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  

                                                           
32 Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan pengujian UU Ormas yaitu 

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyaratan menjadi Undang-Undang. Pasal I angka 6 s/d angka 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 

82 A ayat (1) dan (2), dan Frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Bertentangan dengan 

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 
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d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

2. untuk tujuan tersebut susunan Negara Republik Indonesia  yang 

berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.33 

Pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat harus 

mencapai empat tujuan negara. Pernyataan “Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat “ dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang 

berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UndangUndang Dasar..implementasi kedaulatan rakyat (demohkrasi) dibarengi dan 

berjalan seiring dengan prinsiip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945) 

Pernyataan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat “ 

dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang 

Dasar..implementasi kedaulatan rakyat (demohkrasi) dibarengi dan berjalan seiring 

dengan prinsiip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Untuk 

menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam 

pembukaan UUD 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum sebagai pelasanaan 

dan perwujudan kedaulatan rakyat. 

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam Pasal I ayat (2) UUD 

NRI 1945 adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan 

kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk 

pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta 

memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan 

kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung 

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pejabat negara tertentu 

untuk menjalankan fungsi masing-masing.34 

                                                           
33 Tentang Pancasila, Hamid A Attamimi, menambahkan bahwa, selain sebagai norma fundamental negara, 

Pancasila juga sebagai rechtidee (cita hukum) yaitu bintang pemandu. Cita hukum ini sudah hidup dalam masyarakat 

Indonesia yang disebut dengan het social ideaal (sesuatu yang ideal dalam kehidupan masyarakat).  Baca lebih lanjut 

A. Hamid S. Attamimi, Pancasila : Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Tulisan yang muat dalam 

“Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” 

disunting Oetojo Oesman dan Alfian, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, Hlm. 59. 
34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (PHPU Presiden danWakil Presiden 

2009) hlm. 320. Baca juga Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No 7 Tahun 2017 

(LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) (Undang-Undang Pemilu) , Penjelasan Umum. 
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Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih 

jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih untuk mewakili rakyat dan bekerja 

untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan 

untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk 

menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-

sama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat 

dibutuhkan.35 

Secara filosofis, Pemilu diadakan bertujuan untuk menjamin tercapainya 

cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan nasional itu hanya dapat 

ditemukan di dalam  jiwa bangsa (Volksgeist) Indonesia. Dalam jiwa bangsa 

Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam Pembukaan.36 

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem 

pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk 

melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasai dari rakyat, dijalankan sesuai 

dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.  Pemilihan 

Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat 

dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh 

menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara..37 

Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Pemilu 

dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi 

kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong 

akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Fungsi pemilu dari dua arah: 

bottom-up dari masyarakat terhadap negara, dan top-down dari negara terhadap 

masyarakat. Secara bottom-up terdapat tiga fungsi pemilu: pertama, sebagai sarana 

rekrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi pejabat 

publik; kedua, sebagai sarana pembentukan pemerintahan; dan ketiga, sebagai 

sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan. Sedang secara top-down, pemilu 

punya empat fungsi: pertama, sebagai sarana membangun legitimasi; kedua, 

                                                           
35 DKPP RI. Penyelenggara Pemilu Di Dunia, Jakarta DKPP RI, : 2015, hlm. 9. 
36 Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, (Bandung:: Penerbit Nusa Media dan DKPP RI, 2018), hlm.18-19.  
37 Baca lebih lanjut tujuan pemilu dalam Penjelasan Umum  UU No. 3 Thaun 1999 tentang  Pemilihan Umum. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999,  LN RI 

Tahun 1999 Nomor No. 23, TLN RI Nomor 3810. 
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sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; ketiga, sebagai sarana 

menyediakan perwakilan; dan keempat, sebagai sarana pendidikan politik.38 

Penjelasan umum UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UMUm disebutkan 

bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota 

DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan 

rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara 

dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan39 

Dalam pemilihan umum, warga negara memiliki hak konstitusional untuk 

memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Hak untuk memilih dan 

dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh 

konstitusi. Oleh karena itu pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan 

penghapusan akan hak dipilih dan memilih merupakan pelanggaran terhadap hak 

asasi dari warga negara: 40   Hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau 

dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang 

mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya 41 

Meski demikian, hak pilih tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-

pembatasan tertentu. Pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih ditujukan 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 

Pengaturan dan pembatasan hak dipilih dan memilih harus dilakukan secara 

proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya 

                                                           
38 Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang 

tentang Pemilihan Umum. 2916. Hlm 22. 
39 Penjelasan Umum UU Pemilu 
40Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35;   Baca lebih lanjut Putusan Nomor 

20/PUU-XVII/2019 hlm 78-79. 
41Baca pertimbangan hukum Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 
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memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil 

sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas”.42 

Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan hak dipilih dan memilih 

serta untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub 

dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum 

untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk 

memilih anggota DPRD, serta perlu diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara 

demokratis. 

Secara ringkas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum 

mendefinisikan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.43 

A. 2. Dasar Konstitusional  

A.2.1. Pemilihan Umum 

UUD NRI 1945 menganut prinsip kedaulatan rakyat (Pasal I ayat (2) ) dan 

sekaligus menganut prinsip kedaulatan hukum (Pasal 1 ayat (3)). Dalam 

pelaksanaannya, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas 

negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan 

pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan 

sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh 

secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh 

pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-

prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.44 

Konsep Negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakkan 

demokrasi, karena itu pengertian Negara hukum kerap dijadikan satu istilah, yaitu 

                                                           
42Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 
43Republik Indoneis, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,  

LN RI Tahun 2OI7 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109, Pasal 1 angka 1. 
44Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraph 3.30, hlm. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, yang 

melahirkan konsep kecurangan “Sistematis, Terstruktur, dan Masif”. 
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konsep Negara hukum yang demokratis.45 Keterkaitan asas kedaulatan rakyat 

(demokrasi) dan asas negara hukum (nomokrasi) dapat dilihat dari pemilihan umum 

dan pemilihan kepala daerah. Hasil Amandemen UUD 1945 tidak hanya 

memperkuat asas dan prinsip ketatanegaraan tetapi juga mengubah sistem 

kelembagaan negara dan sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di 

Indonesia. Sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR RI, 

Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya.  Pasca 

Amandemen, UUD NRI Tahun 1945 menambah lembaga baru yaitu Dewan 

Perwakilan Daerah sebagai kamar sendiri disamping DPR. Amandemen UUD 1945 

mengatur pemilihan umum untuk memilih Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pemilihan Umum diatur pada Pasal 22E46 UUD NRI Tahun 1945 yang 

berbunyi: 

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  

(2)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik.  

(4)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.  

(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang.  

                                                           
45Andi M  Asrun, “Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis” 

disampaikan pada Diskusi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesbang Kodya Jakarta pusat, Jakarta, 10 Agustus 2006 

baca juga Andi M Asrun,  Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:  Perhimpunan 

Pusat Studi Hukum Publik. 2019) hlm. 1 
46Amandemen III. 
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Ketentuan normatif tentang asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 

menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu 

adalah:  

a)  Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali;  

b)  dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil;  

c)  tujuan Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, 

Presiden dan Wakil Presiden;  

d)  peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai 

politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan; dan  

e)  penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.47 

Ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, seperti sistem pemilu, 

daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut pemilu, hak pilih, mekanisme 

penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan 

kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam undang-undang 

secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) sepanjang tidak menegasikan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip negara hukum, 

prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-

diskriminasi.48 

Selain ketentuan Pasal 22E,  terdapat ketentuan pasal-pasal lain dalam UUD 

NRI Tahun 1945 yang mengatur Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat,  Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kora. Tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  Pasal 

6A49 UUD NRI Tahun 1945  menyebutkan bahwa: 

                                                           
47Lihat Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009, hlm. 16-17; Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 berkaitan dengan  

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
48Ibid 
49Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) hasil Amandemen III UUD 1945. Sementara itu, PAsal 6A 

ayat (4) hasil amandemen IV.UUD 1945 
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(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat.  

(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum.  

(3)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang 

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik 

menjadi Presiden dan Wakil Presiden.  

(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara 

langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak 

dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  

(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 

lanjut diatur dalam undangundang. 

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada Pasal 19 ayat (1)50 

yang menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 

pemilihan umum”..  Pemilu Dewan Perwakilan Daerah diatur pada Pasal 22C51 ayat 

(1) yang menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 

provinsi melalui pemilihan umum”. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota diatur pada Pasal 1852 ayat (3)  yang menyebutkan bahwa Pemerintahan 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

Tafsir terhadap ketentuan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 berkaitan 

dengan pemilu di atas, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

14/PUU-XI/2013 adalah bahwa penyelenggaraan pilpres haruslah dikaitkan 

dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945, yaitu 

sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan 

                                                           
50Amandemen II UUD 1945 
51Amandemen III UUD 1945  
52Amandemen II UUD 1945 
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lambang pemersatu bangsa. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa 

jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama 

hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam 

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR hanya dengan alasan-alasan tertentu 

yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam 

hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling 

mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Seluruh anggota DPR dipilih 

melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, 

sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi 

kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki 

anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem 

pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden.53  

Tentang penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif, Putusan 

Mahkamah Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa original 

intent perihal pemilihan umum serentak dan keterkaitan antara pemilihan umum 

serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, terdapat 

sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai 

konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:   

1.  Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2.  Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

3.  Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan 

Bupati/Walikota;  

4.  Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, 

                                                           
53Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hlm 78; berkaitan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden Dan Wakil Presiden yang intinya membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 

ayat (2) dan Pasal 112   tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga 

bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak dan pelaksanaan pemilu serentak pada pemilu 2019. 
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anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan 

Bupati/Walikota;  

5.  Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi 

dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya 

dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;  

6.  Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan 

pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil 

Presiden; 54 

Substansi dari Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 adalah pada pilihan salah 

satu model dari enam model keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota 

DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Pilihan model pemilu serentak merupakan 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan wilayah bagi pembentuk undang-

undang untuk memutuskannya.  Sebagai open legal policy, pilihan model 

kesertantakan pemilu sepanjang tidak melampaui kewenangan pembuat undang-

undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-

nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan 

tersebut tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.55 

Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan 

penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu 

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:  

                                                           
54Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 hlm.  80-81; Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaian dengan pilahan model pemilu serentak dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 

7 Tahun, 2017 tentang Pemilihan Umum, 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 Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
55 Tentang kebijakan hukum terbuka (open legal policy), Mahkamah Konstitus dalam Putusan Nomor 

10/PUU-III/2005, hlm. 30. Berpendapat bahwa ”... sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang 

melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak 

nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat 

dilakukan pengujian oleh Mahkamah....” ; Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 berkaitan dengan pengujian Pasal 59 ayat 

(2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. 
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(1)  pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang 

dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian 

atas penyelenggaraan pemilihan umum;  

(2)  kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model 

tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan 

simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;  

(3)  pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua 

implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga 

pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama 

untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;  

(4)  pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan 

bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud 

pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan  

(5) tidak acap-kali mengubah model.56 

 

A.2.2. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan kepala daerah diatur dalam  Pasal 1857 ayat (4) UUD NRI Tahun 

1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pasal 

18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945  tidak menyebut secara eksplisit istilah pemilihan 

kepala daerah dan tidak juga menggunakan istilah pemilihan umum. Berkenaan 

dengan penggunaan istilah pemilihan kepala daerah dan istilah pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota tidak ada perdebatan karena mengandung makna 

dan substansi yang sama. Perdebatan muncul pada penafsiran terhadap 

penyelenggaraan pemilihan di mana Pasal 1858 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 

penggunaan istilah dipilih secara demokratis. 

Bertalian dengan penyelaksanaan pemilihan kepala daerah, setidaknya 

terdapatnya dua putusan MK yang menjadi landasan MK untuk memeriksa dan 

memutus sengketa perolehan suara Pilkada, yaitu: Putusan No. 072-073/PUU-

II/2004 dan Putusan No. 97/PUU-XI/2013,  

                                                           
56Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 hlm.  80-81  
57Amandemen II  UUD 1945 
58Amandemen II  UUD 1945 
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Secara ringkas, dalam Putusan No. 072-073/PUU-II/2004, permohonan Para 

Pemohon dapat dikelompokkan dalam 6 hal  yaitu:59  

1) Pemaknaan frasa “dipilih secara demokratis“ sebagaimana diatur dalam  

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945  

2) Pilkada merupakan rezim dari pemilihan umum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 22E atau bukan  

3) Pengujian sengketa Hasil Pilkada 

4) Independensi Penyelenggara Pilkada  

5) Penyelenggara Pilkada 

6) Keterlibatan Pemerintah dalam pembuatan Peraturan Pemerintah 

Berkaitan dengan keenam materi di atas, Mahkamah Berpendapat 

berpendapat, bahwa: 

1.  Pemaknaan frasa “dipilih secara demokratis“ pada Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945, dimaksudkan : 

a.  Dipilih frasa “dipilih secara demokratis“ pada Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945 tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi 

satu-satunya cara. 

b. Untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-undang 

Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat 

ketentuan tentang Pilkada.  Pembuat undang-undang berwenang 

untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis 

lainnya.  

c. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka 

baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman 

pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum;  

d. Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” 

dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah 

memilih cara Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah 

sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan 

umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang independen.  

                                                           
59Baca lebih lanjut Andi Asrun, Keadilan Substantoif, Cet.2, Edisi Revisi ( Jakarta: PPH, 2015) 
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2.  Apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal 

terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945? Mahkamah berpendapat: 

a. Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum 

sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Pilkada langsung 

adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan 

Pasal 18 UUD 1945.  

b. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pilkada langsung dapat 

berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 

1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang 

menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap 

didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku;  

3.  Tentang pengujian sengketa Hasil Pilkada, Mahkamah berpendapat : 

a. secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja 

memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan 

pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 

sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian 

dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945.  

b. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa 

Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut 

dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan 

sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana 

dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.  

4.  KPUD harus dijamin independensinya dalam menyelenggarakan Pilkada 

langsung;  

a. apabila independensi KPUD tidak dijamin, hal ini akan mengganggu 

pelaksanaan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang 

ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan 

jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D UUD 

1945; 

b. Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak mempertanggung-

jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD oleh karena dalam 

penyelenggaraan Pilkada dana yang dipergunakan tidak hanya 

bersumber/berasal dari APBD tetapi juga dari APBN; 
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c. oleh karenanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus 

dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan 

independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung sesuai 

dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E juncto Pasal 18 

ayat (4) UUD  1945.  

d. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang bersifat 

politik karenanya mempunyai kepentingan politik dalam arena 

persaingan kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari 

kemungkinan potensinya untuk melakukan intervensi terhadap 

independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada langsung melalui 

mekanisme pertanggungjawaban anggaran. 

5.  Atas dasar pertimbangan demikian, pembuat undang-undang dapat dan 

memang sebaiknya pada masa yang akan datang menetapkan KPU 

sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sebagai penyelenggara 

pilkada langsung mengingat : 

a.  KPU, selain memang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh 

UUD 1945 sebagai penyelenggara Pemilu,  

b. KPU telah membuktikan kemampuan dan independensinya dalam 

penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, dan 

Presiden/Wakil Presiden, serta  

c.  demi pertimbangan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan penciptaan 

sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat dalam 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.  

d. Untuk masa yang akan datang diperlukan lembaga penyelenggara 

pemilu yang independen, profesional, dan mempunyai akuntabilitas 

untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang fungsi tersebut 

seharusnya diberikan kepada komisi pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945 dengan segala perangkat 

kelembagaan dan pranatanya;  

6.  Keterlibatan Pemerintah dalam pembuatan Peraturan Pemerintah  

a.  Keterlibatan pemerintah dalam Pilkada langsung melalui produk 

hukum peraturan pemerintah adalah karena diperintahkan oleh 
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undang-undang, in casu UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya“, maka Pemerintah memang 

berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah.  

c. Apabila Pemerintah ternyata membuat Peraturan Pemerintah yang 

bertentangan dengan undang-undang dan merugikan maka terhadap 

peraturan pemerintah tersebut dapat diajukan pengujian ke 

Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 

1945.  

d.  Sebagai sebuah kesisteman yang terdapat dalam konstitusi, 

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of 

constitution) haruslah menjaga pranata tersebut. Jadi, kewenangan 

pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pilkada 

langsung bukan karena kehendak Pemerintah sendiri tetapi karena 

perintah undang-undang. Sekiranya pembentuk undang-undang 

memberikan kewenangan semacam itu kepada lembaga lain in casu 

KPU, maka hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945; 

Sementara itu, dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Kosntitusi 

mempertegas atau setidaknya melakukan koreksi berkaitan dengan kewenangan 

MK dalam memeriksa dan memutus sengketa perolehan suara pilkada. Dalam 

Putusan No. 97/PUU-XI/2013, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat 

diuraikan sebagai berikut:60 

1)  Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 

harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang 

secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak 

terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945, 

yaitu:  

i)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali,  

                                                           
60Baca lebih lanjut Andi Asrun, Keadilan Substantoif, Cet.2, Edisi Revisi ( Jakarta: PPH, 2015)  
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ii)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD,  

iii)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD 

adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD 

adalah perorangan, dan  

iv)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UU D 1945 tersebut, dengan 

menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud 

pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan 

sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden 

dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karena itu, sudah tepat ketentuan 

Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil 

pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan 

hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil 

Presiden.  

2) Pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 tetapi 

diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah, makna frasa 

“dipilih secara demokratis”, baik menurut original inten aupun dalam berbgai 

keputusan MK sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan langsung oleh 

rakyat maupun oleh DPRD.  

 Hal ini merupakan legal opened policy dari pembentuk undang-undang dan 

juga terkait dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap 

keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat. 

 Tidak menutup kemungkinan peilihan kepala daerah diatur dalam undang-

undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim 

pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. 

Pembentuk undang-undang berwenang menentukan apakah pemilihan 

kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD 

atau model pemilihan lainnya yang demokratis. 

Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan 

pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan 

kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa 
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memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. 

Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan 

bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak 

serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.  

3) Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 

dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. 

Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah 

mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat 

(konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa 

Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E 

UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka 

perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan 

Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 

1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-

undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada Ikhtisar Putusan Mahkamah 

Konstitusi periode 2013 langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, 

perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk 

undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan 

Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga 

perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah 

Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang”. 

4)  Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak 

secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung 

termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada 
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pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UU D 1945 dengan memasukkan 

pemilihan kepala daerah.  

5) Akan tetapi, Mahkamah Perlu mempertimbangkan kembali segala aspek yang 

terkait dengan pemilihan kepala daerah baik dari segi original intent, makna 

teks, dan sistematika pengatunnya dalam UUD 1945, maupun 

perkembangna putusan Mahkamah dalam ranka membangun sistem yang 

konsisten sesuai UUD 1945. 

6) Dalam putusan Nomor 1-2/PUU -XII /2014, tanggal 13 Februari 2014, 

Mahkamah Berpendapat bahwa “.. dalam rangka menjaga sistem 

ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang 

diatur dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus 

menggunakan pendekata rigit sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas 

kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut....  

7) Apabila Mahkamah tidak membatasi diri dengan penafsiran secara rigit tetapi 

melakukan penafsiran secara bebas terhadap ketentuan yang mengatur 

lembaga negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah 

membiarkan pembentuk Undang-undang untuk mengambil peran 

pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan 

mayoritas DPR atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi 

Pembentik UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-

putusannya.” 

8) Sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan 

putusannya Nomor 1-2/PUU -XII /2014, tanggal 13 Februari 2014, 

kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 

tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan 

Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan 

kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur 

Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. 

9) Meskipun dalam putusan ini, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan 

memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti 

bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan 
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umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi 

batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK 

yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum”, sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan 

umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu, Undang-Undang yang 

diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip “presumptio iustitia causa”, 

harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh 

pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah 

diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum 

yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau 

dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah Selama 

ini menjalankan kewenangannya karena mengikuti ketentuan undang-

undang yang berlaku. 

10) Untuk menghindari keragu-raguan ketidakpastian hukum, serta kevakuman 

lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum 

kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur 

mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 

kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. 

Pasca Putusan No. 97/PUU-XI/2013, terjadi dinamika pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan pilkada dan kewenangan mengadili sengketa hasil 

perolehan suara pilkada, yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

i)  dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Nomor 5586).  

Undang-undang ini mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak 

langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, 

peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. (Pasal 157 ayat 

(1) UU Nomor 22 Tahun 2014).  
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UU Nomor 22 Tahun 2014 tidak berjalan lama dan mendapatkan penolakan 

yang luas oleh rakyat karena proses pengambilan keputusannya dianggap tidak 

mencerminkan prinsip demokrasi.  

ii)  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2014. Perpu 1 tahun 2014 mengembalikan pemilihan 

kepala daerah diselenggarakan secara langsung. 

iii)  Dalam proses legislasi di DPR,  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

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

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.  

 Pasal 157 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015/Perpu 1 tahun 2014 mengatur bahwa 

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, 

peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 

iv)  Dikeluarkan UU No 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 Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No 8 Tahun 2015 mengatur tentang 

pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan demokratis. Tentang 

penyelesaian sengketa peselisihan hasil pemilihan, dilakukan perubahan pada 

Pasal 157 yang menyebutkan bahwa 

 (1)  Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan 

peradilan khusus. 

(2)  Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. 

(3)  Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa 

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan 

khusus. 

(4) – (10) ..... 

v)  Dikeluarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No 10 Tahun 2016 

mengatur tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan 

demokratis. Tentang penyelesaian sengketa peselisihan hasil pemilihan, 

dilakukan perubahan pada Pasal 157 yang menyebutkan bahwa: 

(1)  Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan 

peradilan khusus. 

(2)  Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. 

(3)  Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus. 

(4)  Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. 

(5)  Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil 

Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

(6)  Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi 

alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. 

(7)  Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi 

permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 

permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(8)  Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil 

Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak 

diterimanya permohonan. 

(9)  Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

bersifat final dan mengikat. 

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 

putusan Mahkamah Konstitusi. 
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Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan 

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. 

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perolehan hasil Pilkada oleh 

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai kewenangan tambahan yang bersifat yang 

bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan 

peradilan khusus untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Sebagai 

kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki 

kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh 

UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang 

diberikan Pasal 157 UU 8/2015.61 

 

B, Penyelenggaraan Pemilu 

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Pemilihan umum 

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

tahun sekali. Ketentuan demikian kembali ditegaskan pada Pasal 2 UU tentang 

Pemilu yang menyatakan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Tentang pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah 

Koinstitusi berpendapat bahwa  

“....dari enam asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, 

yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dua asas terakhir (jujur 

dan adil) merupakan asas yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan 

pemilu karena keabsahan dan legitimasi pemilu akan sangat bergantung pada 

sejauh mana pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Tanpa proses yang 

jujur dan adil, hasil pemilu sangat mungkin akan mendapat penolakan 

berbagai pihak dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tidak 

mendapatkan legitimasi yang memadai dari rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan. Oleh karena itu, terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil 

                                                           
61Baca antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tentang perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku 331-333 
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diperlukan untuk menopang legitimasi pemilu dan pemerintahan yang 

terbentuk dari hasil pemilu dimaksud”.62 

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 

berpendapat bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok 

prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. 

Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima 

tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun 

sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, 

pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.63 

Pemilu yang diselenggarakan secara asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil  dilakukan secara berkala lima tahun sekali untuk untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang 

pemilihan umum diatur dengan undang-undang (Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 

1945). Untuk menjalankan amanat konstitusi, dikeluarkan UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).  

Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Pemilu, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu 

bertujuan untuk: 

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 

b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; 

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; 

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan 

Pemilu; dan 

e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.64 

Pasal 2 UU Pemilu menyatakan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain dijalankan berdasarkan 

asas-asas tersebut,  Pasal 3 UU Pemilu menyebutkan penyelenggara Pemilu harus 

                                                           
62Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76 
63Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, hlm 54; Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 

berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
64 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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memenuhi prinsip: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hokum, tertib, terbuka, 

proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.  

Tidak ada penjelasan tentang asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu 

dalam UU Pemilu. Jabaran tentang asas dan prinsip dapat ditemukan pada 

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Pasal 5 Peraturan Bersama menyebutkab bahwa Penyelenggara Pemilu 

berpedoman pada asas:  

a. mandiri;  

b. jujur;  

c. adil;  

d. kepastian hukum;  

e. tertib;  

f. kepentingan umum;  

g. keterbukaan;  

h. proporsionalitas;  

i. profesionalitas;  

j. akuntabilitas;  

k. efisiensi; dan  

l. efektivitas.  

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, 

calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;  

b.  memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, 

dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;  

c.  menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk 

terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;  

d.  tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan 

atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;  

e.  tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan 

dengan pemilih;  
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f.  tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau 

atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik 

atau peserta Pemilu tertentu;  

g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak 

menanyakan pilihan politik kepada orang lain;  

h.  memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan 

secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang 

dikenakannya;  

i.  menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang 

dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya 

atau keputusan yang dikenakannya;  

j.  mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang 

terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;  

k.  tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon 

peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan 

keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu. 65 

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara 

tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;  

b melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai 

dengan yurisdiksinya;  

c.  melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati 

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan  

d.  menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. 66 

Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, 

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-

undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;  

                                                           
65Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum 
66Ibid. Pasal 11  
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b.  membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan 

dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-

undangan;  

c.  menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap 

dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

d.  menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses 

kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;  

e.  menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;  

f.  memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai 

keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan  

g.  memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan 

pertanyaan publik. 67 

Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu 

berkewajiban:  

a.  memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan 

pikiran dan kesadaran pemilih;  

b.  memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;  

c.  membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi 

dalam proses penyelenggaraan Pemilu;  

d. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak 

pilihnya atau memberikan suaranya; dan  

e.  memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih 

yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan 

menyampaikan hak pilihnya. 68 

Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat 

menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas 

penyelenggara Pemilu;  

                                                           
67Ibid. Pasal 12  
68Ibid. Pasal 13  
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b.  menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu 

keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung 

maupun tidak langsung;dan  

c.  tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi 

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 69 

Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, 

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan 

standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;  

b.  bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi 

profesi administrasi Pemilu;  

c.  bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan 

anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;  

d.  melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen 

tinggi;  

e.  menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan 

oleh penyelenggara Pemilu;  

f.  tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi 

penyelenggara Pemilu; dan  

g.  menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang 

diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu. 70 

Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:  

a.  memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik 

berdasarkan data dan/atau fakta;  

b.  memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan 

dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;  

c.  memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, 

periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan  

                                                           
69Ibid. Pasal 14 
70Ibid. Pasal 15  
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d.  memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi 

yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi 

sementara.71 

C. Penyelenggara Pemilu 

UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap 

dan mandiri.  Dalam teks konstitusi itu tertulis komisi pemilihan umum bukan 

Komisi Pemilihan Umum. Tafsir dari penulisan konstitusi tersebut, menurut Jimly 

Asshiddiqie, komisi pemilihan ini termasuk lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dan lembaga penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP)72. 

Pendapat tersebut sejalan dengan dua pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang 

kemudian diikuti Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini Mahkamah 

Konstitusi, berpendapat bahwa  

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan 

jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum 

di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam 

UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi 

menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas 

pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 

1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang 

bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang 

memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan 

umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam 

prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, 

                                                           
71Ibid. Pasal 16  
72Jimly Asshiddiqie, “Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum”, Makalah disampaikan forum 

Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013. 
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menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 

22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang 

bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga 

fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam 

hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam 

hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan 

Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus 

diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian 

penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;73 

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 di 

atas, dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi 

menegaskan bahwa DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu. Dalam 

hal ini, Mahkamah Konstitusi menyetakan bahwa 

“Dengan menempatkan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaran 

pemilu, sesungguhnya DKPP bukanlah suatu institusi yang berada di luar 

ranah institusi penyelenggara pemilu. Artinya, DKPP merupakan perangkat 

internal penyelenggara pemilu. Dengan demikian, lembaga penyelenggara 

pemilu terdiri atas tiga lembaga yang satu sama lain tetap berfungsi sebagai 

satu kesatuan kelembagaan. Dalam kerangka itu, kewenangan DKPP 

melakukan proses penegakan kode etik adalah dalam posisinya sebagai 

bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu menegakkan etik penyelenggara 

pemilu sebagai bagian dari skenario mewujudkan penyelenggaraan pemilu 

sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan hal 

demikian, proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu terhadap 

penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik atau diduga 

melanggar”.74 

Dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang diikuti Putusan 

                                                           
73 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 hlm 112; Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 

berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 93, Pasal 94 

ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 
74Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum,  Pasal 458 ayat (6) mengenai larangan bagi penyelenggara Pemilu yang diadukan 

untuk memberikan kuasa kepada orang lain dalam siding etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  
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Nomor 48/PUU-XVII/2019, berpendapat bahwa meski rezim hukum pilkada 

dibedakan dengan rezim hukum pemilu tetapi berkeitan dengan penyelenggara 

pemilihan tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, 

kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E 

ayat (5) UUD 1945; 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia mengalami perkembangan tidak hanya 

dalam substansi penyelenggaraan tetapi juga dalam kelembagaan penyelenggara 

pemilu.  Undang:Undang No 7 Tahun 2017 mengatur kelembagaan penyelenggara 

Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, serta DKPP yang mempunyai kedudukan kuat dan 

pengaturan yang tugas dan fungsi yang jelas sejalan dengan perkembangan 

Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan dan pengaturan tugas dan fungsi kelembagaan 

dimaksudkan agar Penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, sistematis, dan 

demokratis.75 

Melihat ke belakang, kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU-Pemilu 

jauh lebih kompeleks dibanding kelembagaan Penyelenggara Pemilu pada tahun 

1955. Pada Pemilu pertama di Indonesia ini yang dipandang sebagai Pemilu paling 

demokratis itu, hanya ada suatu kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang 

berbentuk kepanitiaan saja. kedudukan “kepanitiaan” itu pun tidak ditentukan 

dengan jelas dalam Konstitusi.76 

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang 

terdiri atas  Komisi Pemilihan Umum,  Badan Pengawas Pemilu, dan  Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu  sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan 

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 

 

C.1.  KPU 

                                                           
75Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
76Hampir tidak ada kajian yuridis mengenai “kepanitiaan” itu, hanya mungkin dapat dipastikan bahwa 

kelembagaan  Penyelenggara Pemilu yang ikut menentukan wajah demokrasi di masa-masa awal Republik Indonesia 

tersebut adalah suatu “kepanitiaan” yang bersifat ad hock. Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, (Bandung:  Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm 50. 
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C.1.1. Tentang KPU 

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki sejarah panjang. Pada masa 

pemilihan umum pertama tahaun 1955, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 

dibentuk Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan. Pasal 17 dan 18 UU No. 7 Tahun 

1953 menyebutkan bahwa  

Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan:  

1. di Ibukota Indonesia atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Presiden, 

dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia; Panitia Pemilihan Indonesia 

mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota 

Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. dalam tiap-tiap daerah-pemilihan di tempat yang ditunjuk oleh Menteri 

Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan; Panitia Pemilihan membantu 

persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalam daerah-pemilihannya. 

3. dalam tiap-tiap kabupaten di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam 

Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten; Panitia Pemilihan 

Kabupaten membantu Panitia Pemilihan mempersiapkan dan 

menyelenggarakan pemilihan anggota *418 Konstituante dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. dalam tiap-tiap daerah-pemungutan suara di tempat kedudukan Camat, 

dengan nama Panitia Pemungutan Suara; Panitia Pemungutan Suara 

mensahkan daftar-pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota 

Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

menyelenggarakan pemungutan suara. 

5. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama 

Panitia Pendaftaran Pemilih; Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan 

pendaftaran pemilih, menyusun daftar-pemilih dan membantu 

mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan 

Perwakilan 

Pada masa  pemerintahan orde baru, dibentuk Lembaga Pemilihan Umum 

(LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah 
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Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 UU  dan UU Nomor 2 Tahun 

1980.  

Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1969  menyebutkan bahwa :. 

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan 

Presiden. 

(2)  Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk 

oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut. 

(3)  Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah 

Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas: 

a.  Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan 

pemilihan umum; 

b.  Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat 

(4); 

c.  Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-

data tentang hasil pemilihan umum; 

d.  Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk 

melaksanakan pemilihan umum. 

(4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan: 

a.  Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, 

dengan tugas:..... 

b.  Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota 

Daerah Propinsi, dengan tugas: ..... 

c.  Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota 

Daerah Tingkat II, dengan tugas:.... 

d.  Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota 

Kecamatan, dengan tugas .... 

e.  Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau daerah yang 

setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala 

Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas: .... 

 (5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, 

Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan 

dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena 

jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia 
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Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia 

Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia 

Pendaftaran Pemilih. 

(6) a.  Anggota-anggota Pantia Pemilihan Indonesia diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. 

b.  Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat 

dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah 

Tingkat I. 

c.  Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran 

Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat 

II atas usul Camat. 

(7)  Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, 

Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat. 

(8)  Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga 

Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian. 

(9)  Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom 

dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri. 

(10)  Susunan, Tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga 

Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasca reformasi, dikeluarkan UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

Berdasarkan undang-undang ini dibentuk  Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan 

mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan 

Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 8) 

Pasal 8 menyebutkan bahwa  

(1)  Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden.  

(2)  Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan 

Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta 

Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.  

(3)  Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) yang 

selanjutnya disebut KPU, berkedudukan di Ibukota Negara.  

(4)  Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden.  
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Pasal 9 ayat (1) UU No 3 Tahun 1999 menentukan Keanggotaan KPU terdiri 

dari 1 (satu) orang Wakil dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum 

dan 5 (lima) orang wakil Pemerintah.  

Pada tahun 2000, dilakukan perubahan berdasarkan UU No 4 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan 

Umum. Berdasarkan UU ini,  dilakukan perubahan tentang independensi KPU. 

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum yang independen dan non-partisan. 

Hingga dikeluarkannya UU No 7 Tahun 2017, kedudukan KPU adalah 

independen. Pasal 1 angka 8 menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang 

selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Independensi KPU 

dipertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Dalam 

menyelengganakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan 

dengan pelaksanaan tugal dan wewenangnya. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai 

lembaga nonstruktural. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara 

Kesahran Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat 

hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. 

Tentang kelembagaan KPU, Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), 

KPU terdiri dari : 

1.  KPU;  Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. (Pasal 6 huruf a jo Pasal 1 angka 8) 

2.  KPU Provinsi;Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi ((Pasal 6 

huruf b jo Pasal 1 angka 9) 

3.  KPU Kabupaten /Kota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu 

di kabupaten/kota (Pasal 6 huruf c jo Pasal 1 angka 10) 

4.  PPK; Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 
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Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 6 huruf d jo Pasal 1 

angka 11). 

5.  PPS; Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 

Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain (Pasal 6 huruf e jo Pasal 

1 angka 12). 

6.  PPLN; Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN 

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di 

luar negeri. (Pasal 6 huruf f jo Pasal 1 angka 13) 

7.  KPPS; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 

melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. (Pasal 6 

huruf g jo Pasal 1 angka 14) 

8.  KPPSLN; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang 

selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN 

untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara 

luar negeri. (Pasal 6 huruf h jo Pasal 1 angka 15) 

 

Berkaitan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, kelembagaan 

KPU merupakan kebijakan terbuka dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini, 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 

2015, berpendapat bahwa  Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 merupakan ketentuan yang 

bersifat umum yang sama sekali tidak menunjuk atau tidak menyebutkan, siapa 

pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kampanye. Pasal 

22E ayat (5) UUD 1945 hanya menyebutkan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum...”. Artinya pasal a quo hanya menetapkan suatu 

lembaga yang berwenang menyelanggarakan Pemilu. Jika dalam perkembangannya, 

pembentuk Undang-Undang menetapkan atau menunjuk Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana 

kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut merupakan 

kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang- Undang yang tidak dapat 

dipertentangkan dengan konstitusi. Selain itu, menurut Mahkamah kampanye 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan 
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penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945;77  

 

C.1.2. Tugas, Kewengan dan Kewajiban KPU adalah sebagai berikut: 

KPU bertugas: 

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 

2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; 

4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau 

semua tahapan Pemilu; 

5. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi; 

6. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan 

Bawaslu; 

8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan 

Calon terpilih serta membuat berita acaranya; 

9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan 

laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; 

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 

11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan 

                                                           
77 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, hlm. 106-107; Pengujian 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 Walikota 

menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), 

Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 193 ayat (2) Bertentangan 

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
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12. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.78 

 

KPU berwenang: 

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; 

3. menetapkan Peserta Pemilu; 

4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk 

Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap 

KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara 

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 

5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya; 

6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap 

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan 

anggota DPRD kabupaten/kota; 

7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan; 

8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN; 

9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, 

anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN; 

10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, 

anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

                                                           
78Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye 

Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; 

dan 

12. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.79 

 

KPU berkewajiban: 

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat 

waktu; 

2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional 

Republik Indonesia; 

6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu; 

8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani 

oleh ketua dan anggota KPU; 

9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; 

10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran 

administratif dan sengketa proses Pemilu; 

11. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; 
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12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

13. melaksanakan putusan DKPP; dan 

14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.80 

C.1.3. Tugas, Kewengan dan Kewajiban KPU Provinsi  

Tugas KPU Provinsi adalah sebagai berikut: 

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya 

kepada KPU; 

5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD 

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan 

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan 

suara di KPU Kabupaten/Kota; 

7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, 

Bawaslu Provinsi, dan KPU; 

8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan 

membuat berita acaranya; 

9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; 

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; 
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11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan.81 

 

KPU Provinsi berwenang: 

1. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; 

2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 

anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota 

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara; 

3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota 

DPRD provinsi dan mengumumkannya; 

4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, 

putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan.82 

 

KPU Provinsi berkewajiban: 

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 

2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU; 

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 
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Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan 

oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 

9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani 

oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 

10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; 

11. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi; 

12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan 

dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

13. melaksanakan putusan DKPP; dan 

14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan.83 

 

C.1.3. Tugas, Kewengan dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota   

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

KPU Kabupaten/Kota bertugas: 

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, 

dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; 

5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 

anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota 
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DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan 

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; 

7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara 

serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan 

alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan membuat berita acaranya; 

9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 

10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan.84 

 

KPU Kabupaten/Kota berwenang: 

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 

2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara 

di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat 

rekapitulasi suara; 

4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; 

5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota 

PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, 

putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan.85 

 

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: 

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 

2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada 

Bawaslu; 

9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

rekapitulasi di kabupaten/kota; 

12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan 

dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

13. melaksanakan putusan DKPP; dan 

                                                           
85Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 



82 
 

14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau 

peraturan perundang-undangan.86 

 

C.1.4. Mekanisme Pengambilan Keputusan87 

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 

dalam rapat pleno. Rapat pleno terdiri atas rapat pleno tertutup dan rapat pleno 

terbuka. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan 

oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka. 

Khusus rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan 

suara. 

Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno 

KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dan jumlah anggota 

KPU yang hadir. 

Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi 

berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU 

Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau jumlah anggota KPU Provinsi 

berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU 

Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU Provinsi 

sah dalam hal: jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui 

oleh paling sedikit 5 (lima)  orang anggota KPU Provinsi yang hadir. Jumlah KPU 

Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota 

KPU Provinsi yang hadir. 

Sementara itu, Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah 

anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 

3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir; 

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh 

seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.  

Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah KPU 

Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang 

anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 

3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. 
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Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 

(tiga) jam. Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan 

kuorum. 

Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam 

rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal penetapan hasil 

Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, salah satu 

anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan 

hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku. 

 

C.1.4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 88  

Pertanggungjawaban tugas KPU terdiri dari pertanggungjawaban keuangan 

dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu. Pertanggungjawaban keuangan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggung-

jawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas 

lainnya, KPU melapor kepada DPR dan Presiden. Laporan pelaksanaan tugas 

penyelenggaraan seluruh tahapan. Pemilu disampaikan secara periodik dalam 

setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh 

tahapan Pemilu sebagaimana ditembuskan kepada Bawaslu. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau istimewa. KPU Provinsi dalam menjalankan tugasnya, 

bertanggung jawab kepada KPU. KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan 

Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab 

kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan 

Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi. 

 

C.2. BAWASLU 
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C.2.1 Tentang Bawaslu 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17 UU Pemilu). Bawaslu merupakan salah satu 

dari 3 (tiga) penyelenggara pemilihan umum selain KPU dan DKPP. 

Dalam perspektif histori, Lembaga pengawas Pemilu pertama kali dibentuk 

pada Pemilu 1982 dan terus mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan 

Pemilu.  Elovusi mencakup kelembagaan dan sustansi pengawasan. pada Pemilu 

1982, Pertama kali dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Panwaslak Pemilu) yang didesain bukan sebagai lembaga pengawas pemilu 

yang mandiri. Panwaslak Pemilu 1982 lebih menyerupai lembaga pengawas internal 

bagi lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada 

penyelenggara pemilu. Tugas dan kewenangan yang dimiliki Panwaslak sangat 

terbatas. Anggota dan pimpinan Panwaslak harus mewakili pemerintah, peserta 

Pemilu, dan ABRI.89 

Dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era Reformasi, penyelenggara pemilu 

merupakan model yang disebut dalam berbagai teori sebagai campuran, yakni 

gabungan antara pemerintah, kelompok independen (akademisi dan LSM) dan 

peserta pemilu (partai politik). Sementara itu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) 

merupakan gabungan dari tiga unsur yakni hakim, perguruan tinggi dan 

masyarakat  yang juga terbentuk hingga di tingkat kabupaten/kota.90 

Pada Pemilu 2004, berdasarkan UU No 4 tahun 2000 tentang Pemilihan 

Umum, UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif dan UU No 23 tahun 2003 

tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dibentuklah penyelenggara pemilu 

yang independen dan berbeda dengan lembaga sebelumnya yaitu KPU dan 

Panwaslu.  unsur keanggotaan Panwaslu berasal dari kepolisian, kejaksanaan, 

akademisi perguruan tinggi, pers/media, dan LSM sebanyak 9 orang. Pembentukan 

Panwaslu dilakukan oleh KPU RI dan bertanggung jawab kepada KPU RI. Dalam 

pelaksanaan Pemilu 2009, berdasarkan amanat UU no 2 tahun 2007 dilakukan 

perubahan mendasar terhadap pengawas pemilu dimana Panwaslu diubah menjadi 

Bawaslu RI yang bersifat permanen dan tetap. Proses seleksi anggota Bawaslu pun 

dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah dalam pembentukan tim 
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seleksi dan ditentukan oleh DPR RI melalui mekanisme fit and proper test.  Selaian 

KPU dan Bawaslu, juga dibentuk pengawasan etika terhadap KPU yaitu Dewan 

Kehormatan KPU sebagai cikal bakal berdirinya DKPP (Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu).91 

Bawaslu didesain lebih mandiri dan kuat pada Pemilu 2009. UU 22 tahun 

2007 membuat desain lembaga Pengawas Pemilu yang lebih mandiri dan 

professional dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu di tingkat 

pusat menjadi permanen, anggota Bawaslu diharuskan berasal dari individu yang 

tidak berasal dari partai politik. Jaringan pengawasan yang dimiliki Bawaslu 

semakin kuat dengan pembentukan Pengawas Lapangan di tingkat 

Desa/kelurahan. UU Nomor 22 tahun 2007 juga melengkapi Bawaslu dengan 

Dewan Kehormatan yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik 

yang dilakukan anggota Bawaslu.92 

Bawaslu terdiri dari:  

1.  Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Pasal 89 jo Pasal 1 angka 17) 

2.  Bawaslu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi adalah badan 

yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. (Pasal 89 jo 

Pasal 1 angka 18) 

3. Bawaslu Kabupaten/Kota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota. (Pasal 

89 jo Pasal 1 angka 19) 

d.  Panwaslu Kecamatan; Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. (Pasal 89 jo Pasal 1 angka 

20) 

e.  Panwaslu Kelurahan/Desa; Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa 

yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas 
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untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama 

lain. (Pasal 89 jo Pasal 1 angka 21) 

f.  Panwaslu LN; Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. (Pasal 89 jo Pasal 1 

angka 22) 

g.  Pengawas TPS; Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu 

Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. (Pasal 89 jo 

Pasal 1 angka 23) 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS  yang bersifat 

hierarkis. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap 

semenetara  Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS bersifat ad hoc. 

 

C.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : 

Tugas Bawaslu adalah sebagai berikut: 

1.  menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 

pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

a. pelanggaran Pemilu; dan 

b. sengketa proses Pemilu; 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa 

proses Pemilu, Bawaslu bertugas: 

1)  mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran 

Pemilu; 

2)  mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; 

3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan 

4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 



87 
 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas: 

1)  menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; 

2) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; 

3) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran 

kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; 

dan 

4) memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: 

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu; 

3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; 

4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 

5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. 

3. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

a.  perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

b. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

c. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

d. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

a. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta 

daftar pemilih tetap; 

b. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

c. penetapan Peserta Pemilu; 

d. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 
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h. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

i. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

k. penetapan hasil Pemilu; 

5.  mencegah terjadinya praktik politik uang; 

6. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

7. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

a.  putusan DKPP; 

b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

c. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

d. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

8. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada 

DKPP; 

9. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

10. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

11. mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

12. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Wewenang Bawaslu adalah sebagai berikut:93 
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1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu; 

2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 

3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau 

akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran 

kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 

8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; 

10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 

11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut:94 

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 
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4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bawaslu Provinsi memiliku tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: 

Bawaslu Provinsi bertugas: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 

1.  pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu;95 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:96 

1)  mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

2) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; 

3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah terkait; dan 

4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah provinsi. 

 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: 

1)  menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas 

dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi; 

2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi; 

3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; 

4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan 
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5) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi kepada Bawaslu. 

 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi 

bertugas: 

1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi; 

2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses 

Pemilu di wilayah provinsi; 

3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; 

4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi 

apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 

5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.97 

 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, 

yang terdiri atas: 

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar 

pemilih tetap; 

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota DPRD provinsi; 

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya; 

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi; 
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11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan; dan 

12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri 

atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Wewenang Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:98 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak 

yang diatur dalam Undang-Undang ini; 
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c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; 

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran 

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu 

Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa 

proses Pemilu di wilayah provinsi; 

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan 

pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sementara itu Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:99 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan 

tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; 

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan 

yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas100: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa 

proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas101: 

1). mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

2) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah terkait; dan 

4). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota. 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota 

bertugas: 

1) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 

dan 

5). merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas: 
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1). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah 

kabupaten/kota; 

4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses 

Pemilu; dan 

5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan 

daftar pemilih tetap; 

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota DPRD kabupaten/kota; 

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 

seluruh kecamatan; 

10.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 
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e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang 

terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur di dalam Undang-Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang102: 

a.  menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu; 

b.  memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak 

yang diatur dalam Undang-Undang ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang 
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dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini; 

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan 

setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu 

Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.  meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

g.  membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan 

anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu 

Provinsi; dan 

h.  melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban103: 

a.  bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b.  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c.  menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

d.  menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

kabupaten/kota; 

e.  mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan 

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.  mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;  

g.  melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

                                                           
103 Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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C.2.3. Pelaksanaan Kewenangan 

Pada pemilihan umum 2019,  Bawaslu dan jajarannya telah menerima dan 

menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya. Jumlah permohonan 

penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan kepada pengawas pemilu 

sebanyak 816 permohonan, dengan rincian jumlah penyelesaian sengketa sebagai 

berikut: 104 

a.  Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya;  

permohonan yang diterima Bawaslu berjumlah 48 permohonan,  

permohonan yang diterima Bawaslu Provinsi 172 permohonan, dan  

Bawaslu Kabupaten/Kota 596 permohonan.   

Total Permohonan berdasarkan tingkat Kewenangan Penyelesaian = 816 

b.  Pengajuan Berdasarkan tahapan penyelesaiannya,  

Tahap verifikasi partai politik berjumlah 17 permohonan,  

Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 431 permohonan,  

Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 permohonan,  

Tahap Kampanye 77 permohonan,  

Tahap Pasca Kampanye 5 permohonan,  

Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 permohonan, dan  

tahapan lainnya 91 permohonan.  

 

c. Berdasarkan objek sengketa,  

permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 permohonan,  

Berita Acara (BA) berjumlah 334 permohonan, dan  

lainnya berjumlah 56 permohonan.  

 

d.  Berdasakan jenis pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu:  

- pemilihan anggota DPR sebanyak 18 permohonan,  

- pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 permohonan,  

- pemilihan anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 permohonan,  

- pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 permohonan,  

                                                           
104Diolah dari Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019  dimuat dalam Putusan Nomor 

55/PUU-XVII/2019 hlm. 217 216-218  
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- pemilihan anggota DPD sebanyak 72 permohonan, dan  

- pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan.  

e.  Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka 

rinciannya yaitu:  

-  permasalahan sistem informasi pencalonan (SILON) sebanyak 37 

permohonan, 

-  permasalahan mantan napi korupsi sebanyak 86 permohonan,  

-  permasalahan mantan napi bandar narkoba sebanyak 0 permohonan,  

-  permasalahan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak 

sebanyak 1 permohonan,  

- permasalahan mantan napi pidana <5 tahun sebanyak 30 

permohonan,  

-  permasalahan mantan napi pidana >5 tahun sebanyak 5 

permohonan,  

-  permasalahan syarat pencalonan sebanyak 197 permohonan,  

-  permasalahan syarat calon sebanyak 165 permohonan,  

-  permasalahan pindah dapil sebanyak 9 permohonan,  

-  permasalahan laporan dana kampanye (LDK) sebanyak 60 

permohonan, 

- syarat dukungan sebanyak 41 permohonan, dan  

-  permasalahan lainnya sebanyak 185 permohonan. 

f.  Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh 

Pemohon, perinciannya sebagai berikut: koreksi sebanyak 28 

permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 permohonan.  

g.  Bahwa tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses 

pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya 

administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN 

Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.  

 

C.3. DKPP 

C.3.1. Tentang DKPP 
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas 

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.105  DKPP merupakan 

perkembangan lebih lanjut dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan 

Umum (DK-KPU) yang dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan UU No. 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak DK-KPU hingga DKPP, putusan Dewan 

Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat 

dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. 

Mekanisme kerja Dewan Kehormatan didesain sebagai badan peradilan etika yang 

menerapkan semua prinsip peradilan modern.106 

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017,   Tugas utama DKPP adalah untuk 

menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. 

Untuk hal tersebut, DKPP diberi kewenangan Pasal 155 menyusun dan 

menetapkan kode etik d serta memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan 

adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota 

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 

Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 155 

DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.  DKPP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: 1 

(satu) orang ex officio dari unsur KPU, (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; 

dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh 

masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh 

DPR sebanyak 3 (tiga) orang.107 

 

C.3.2.  Tugas, Wewenang, dan Kewajiban DKPP 

Tugas, wewenang, dan Kewajiban DKPP menurut UU Pemilu adalah sebagai 

berikut:108 

DKPP bertugas: 

                                                           
105Pasal 1 angka 24  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
106Jimly Asshiddiqie,  “Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum”, makalah  Disampaikan dalam 

forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013. 
107Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
108Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan 

b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau 

laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu. 

DKPP berwenang: 

a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik 

untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai 

keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 

c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode 

etik; dan 

d. memutus pelanggaran kode etik. 

 

DKPP berkewajiban: 

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan 

transparansi; 

b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; 

c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk 

popularitas pribadi; dan 

d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

 

Tugas dari DKPP adalah bersama (mengikutsertakan) KPU dan Bawaslu 

menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan 

kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN 

serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kode etik 

bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.109 Untuk menjalankan amanat 

                                                           
109Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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tersebut, dikeluarkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 

1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Untuk menjalankan Tugas, wewenang, dan kewejibannya, DKPP bersidang 

untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota 

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam 

hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar 

kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi 

majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.110 

 

C.3.3. Pelaporan dan Persidangan Kode Etik 

Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan 

sederhana. Pengaduan dan/atau Laporan serta persidangan dugaan pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak dipungut biaya.111 

Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa : 

Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau Rekomendasi DPR yang disampaikan oleh 

DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.  Pengaduan dan/atau 

Laporan diajukan oleh: 

a. Penyelenggara Pemilu; 

b. Peserta Pemilu; 

c. tim kampanye; 

d. masyarakat; dan/atau 

e. pemilih.112 

Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaraan kode etik disampaikan 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen 

Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik 

dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact disk) atau yang sejenis 

dengan itu. Pengaduan dan/atau Laporan paling sedikit memuat: 

                                                           
110Pasal 158 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
111Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 (Peraturan DKPP tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik) 
112Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
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a.  identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor; 

b. identitas Teradu dan/atau Terlapor; 

c.  uraian dugaan pelangaran kode etik; dan 

d.  permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan 

pelanggaran kode etik. 

Identitas Teradu dan/atau Terlapor paling sedikit memuat: nama lengkap, 

jabatan; dan alamat kantor. Uraian dugaan pelangaran kode etik memuat uraian 

jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang 

meliputi: waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang 

dilakukan; dan cara perbuatan dilakukan.113 

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan mengisi formulir dan 

melampirkan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu 

dan/atau Pelapor, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau 

Pelapor; dan alat bukti. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai 

paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Selain melampirkan kelengkapan tersebut, 

Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu 

dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus.114 

Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: langsung yang 

disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan.; atau tidak langsung 

disampaikan melalui: media elektronik dan/atau media non-elektronik. 

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu 

dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat 

sebagai115: 

                                                           
113Pasal 5 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat atau tulisan; 

d. petunjuk; 

e. keterangan para pihak; atau 

f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa 

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara 

elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 
114Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
115Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah berdasarkan P DKPP No. 2/2019 
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a. anggota KPU; 

b. anggota Bawaslu; 

c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; 

d. anggota Bawaslu Provinsi; 

e. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; 

f. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; 

g. anggota PPLN; 

h. anggota Panwaslu LN; atau 

i. anggota KPPSLN, 

 

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang 

menjabat sebagai anggota: PPK, PPS; atau KPPS,  Pengaduan dan/atau Laporan 

diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.116  

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang 

menjabat sebagai anggota: Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan 

langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan 

Bawaslu. 117 

KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi 

menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan 

dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara 

berjenjang  Dalam hal hasil pemeriksaan KPU, KPU Provinsi atau Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan 

sementara dan disampaikan kepada DKPP. 118 

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP 

Kabupaten/Kota atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP. Dalam hal PPK, PPS, atau Peserta 

Pemilu tidak menindaklanjuti putusan/rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

                                                           
116Pasal 10A Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
117Pasal 10B Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
118Pasal 11 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
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dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, maka diadukan kepada KPU 

atau KIP Kabupaten/Kota. 119 

Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP.  Dalam hal tertentu 

persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) orang anggota DKPP.120  

Dalam Sidang Etik di DKPP,  Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau 

Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak 

dapat menjadi Majelis. Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu), dapat 

digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU 

atau Bawaslu.   

Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau 

Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU.  

Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, 

pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu.  

Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota 

Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota 

DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu. 121 

Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa.  Dalam hal 

sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP.  

Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok 

aduan yang diajukan dalam pokok perkara. Pelaksanaan persidangan meliputi:  

a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;  

b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;  

c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;  

d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;  

e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;  

f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan  

g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.  

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat 

menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan.  Dalam hal sidang 

dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan persidangan 

                                                           
119Pasal 12 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
120 Pasal 29 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
121Pasal 30 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
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selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada 

Rapat Pleno Putusan.  Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat 

Pleno Putusan.122 

 

C.3.4. Pelaksanaan kewenangan 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki DKPP,  diketahui bahwa selama masa 

pemilu 2019 terdaoat 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu, dengan rincian, sebagai berikut123:  

a.  Pengaduan dan tindak lanjut: 

-  Jumlah pengaduan per-tanggal 16 Oktober 2019 sebanyak: 485 

pengaduan;  

-  Jumlah pengaduan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak: 

195 pengaduan;  

-  Jumlah pengaduan yang Memenuhi Syarat (MS) yang selanjutnya 

disidangkan sebagai perkara sebanyak: 290 perkara.  

Data di atas menunjukkan bahwa dari 485 pengaduan dugaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan ke DKPP, 

60% diantaranya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan melalui persidangan. 

Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh permasalahan etik 

penyelenggara pemilu yang diadukan memang memenuhi persyaratan 

formil dan materiil.  

b.  pengaduan berdasarkan jenis pemilu, Dari 485 pengaduan pada Pemilu 

Tahun 2019, tercatat   

- pengaduan untuk pemilu legislatif sebanyak 352 pengaduan,   

- pemilu presiden sebanyak 15 pengaduan,   

- terkait seleksi penyelenggara pemilu sebesar 44 pengaduan,  dan  

- lain-lain (Non Tahapan Pemilu) sebanyak 74 pengaduan.  

c. Bedasarkan Jenis Pengadu, Pengaduan pada pemilu Tahun 2019   

- Peserta Pemilu/Paslon   115  (23,71%) 

                                                           
122Pasal 31 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
123Diolah dari Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Sengketa 

Pemilu 2019  dimuat dalam Putusan   Nomor 55/PUU-XVII/2019 hal 217 220-226 
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- Tim Kampanye    9 (1,86%) 

- Masyarakat/Pemilih   240 (49,48%) 

- Partai Politik     53 (10,93%) 

- Penyelenggara Pemilu   68 (14,02%) 

Total      485 

 

d.  Dari 485 pengaduan tersebut, jumlah dan rincian teradu adalah sebagaui 

berikut  

-  Jumlah Jajaran KPU Tahun 2019 sebagai teradu sebanyak 1.662 

(69,63%); 

-  Jumlah Jajaran Bawaslu 705 (29,53%); 

-  Lain-lain 20 (0,84%). 

Total 2387 

Jumlah Jajaran KPU Tahun 2019 sebagai teradu sebanyak 1.662, terdiri 

dari  

KPU RI    144 

KPU Provinsi   151 

KPU Kab/Kota   1198 

PPK/PPD   127 

PPS   15 

KPPS   19 

KPPSLN   1 

Sekretariat KPU 7  

 

Jumlah Jajaran Bawaslu Tahun 2019 sebagai teradu sebanyak 705, 

terdiri dari  

Bawaslu RI   28 

Bawaslu Provinsi  84 

Bawaslu Kab/Kota  545 

Panwascam   39 

PPL    1 
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Pengawas LN   7 

Sekretariat Bawaslu  1 

 Jumlah Jajaran Bawaslu 705 

e. Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

-  Manipulasi Suara       81 

- Penyuapan    3 

- Perlakuan Tidak Adil   18 

- Pelanggaran Hak Pilih   18 

- Kerahasian Suara & Tugas  0 

- Penyalahgunaan Kekuasaan 18 

- Konflik Kepentingan  16 

- Kelalaian Pada Proses Pemilu 22 

- Intimidasi & Kekerasan  0 

- Pelanggaran Hukum  105 

- Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif 0 

- Penipuan Saat Pemungutan Suara 5 

- Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan  9 

- Konflik Internal Institusi   3 

- Lain-lain      12  

Total  310 

 

f.  Amar putusan 

Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, DKPP RI telah memutus 166 

perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan jumlah total 

303 amar putusan pada tiap kategori pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 

terdapat 7 putusan untuk pemberhentian tetap, 4 pemberhentian dalam 

jabatan, 88 teguran tertulis dan 196 rehabilitasi. Data hasil persidangan, 

kategori pelanggaran hukum masih menjadi kategori pelanggaran paling 

banyak terjadi, dimana jumlah amar putusan untuk pelanggaran hukum 

adalah sebanyak 105 amar putusan. Jika dilihat dari perspektif 

kelembagaan, bahwa masih banyak terdapat penyelenggara pemilu yang 
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melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-

undangan tentang pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan 

lainnya terkait teknis penyelenggaraan pemilihan umum. 
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BAB III. 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

A.1.  Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara  

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada masa orde lama (pemerintahan 

demokrasi terpimpin) di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Orde baru di 

bawah pimpianan Presiden Soeharto memperlihatkan bahwa pemerintahan 

dijalankan tidak atas dasar prinsip the rule of law, tetapi atas dasar the rule by law. 

Pada kedua era pemerintahan tersebut, banyak dihasilkan produk peraturan 

perundang-undangan, tetapi secara substansi produk hukum tersebut tidak 

memenuhi prasyarat Negara Hukum. Alasannya, peraturan perundang-undangan 

dikeluarkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan,  bukan untuk memberi 

kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara.  

Hukum telah menjadi alat retorika revolusi pada era Soekarno.124 Pada era 

Soeharto hukum dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan fasilitas modal 

asing dalam rangka kepentingan kapitalis global. Karena itu, tidak mengherankan 

jika kedua pemerintahan tersebut membuat Undang-undang Subversif yang 

membuka celah bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia. 125 

Penyelenggaraan pemerintahan selama era pemerintahan demokrasi 

terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-1965) dan era pemerintahan orde baru 

di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) dilakukan melalui pemusatan kekuasaan 

ditangan presiden. Hal tersebut terjadi karena salah satunya adalah konstitusi tidak 

mengatur secara jelas pemisahan kekuasaan negara. Fakta yang terjadi, antara lain,  

adalah: terjadinya pelanggaran hak asasi, kekuasaan kehakiman tidak independen 

dan korup serta hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan. UUD 1945 (sebelum 

amandemen) memberi peluang munculnya praktik penyelenggara Negara dengan 

                                                           
124Pasal 19 UU No.19 Tahun 1964 menyebutkan bahwa “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan 

Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-

soal pengadilan”. Republik Indonesia. UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman(LN 1964/107; TLN NO. 2699) 
125A.Muhammad Asrun, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara  Pasca Amandemen UUD 1945 Sebagai 

Upaya Memperkuat Cita Negara Hukum” Makala dipresentasikan pada Seminar Ketatanegaraan Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945,” diselenggarakan oleh MGMP PKn-PPKn-Tata Negara di Jakarta. 10 Maret 2005. 
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kekuasaan eksekutif sebagai pendulum utama (executive heavy) seperti terjadi di 

masa lalu.126  

Pasca kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998, muncul keinginan kuat 

rakyat Indonesia untuk menikmati kehidupan ketatanegaraan yang demokratis 

berdasarkan hokum dan konsitusi. Keinginan rakyat diwujudkan dalam 

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap yaitu: (1)Amandemen 

Pertama berlaku sejak 19 Oktober 1999127; (2)Amandemen Kedua berlaku sejak 18 

Agustus 2000128; (3)Amandemen Ketiga berlaku sejak 9 Nopember 2001129; (4) 

Amandemen Keempat berlaku sejak 10 Agustus 2002130. Hasil amanemen UUD 

1945 telah memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya demokratisasi di 

Indonesia. 

Sebagai sebuah hukum dasar (basic law),131 konstitusi harus memuat prinsip 

dasar yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan 

memberikan perlindungan bagi warga negara dan pengaturan kewajiban warga 

negara baik dalam konteks hubungan antar warga negara maupun hubungan warga 

                                                           
126A.Muhammad Asrun, Dinamika Pemilu ......, op.coy., hlm. 9-10 
127Perubahan pertama diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Perubahan pertama ini mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 

ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 
128Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan pada Sidang Tahunan MPR pertama pada tanggal 18 Agustus 2000. 

Dalam perubahan kedua ini, MPR mengubah dan/atau menambah beberapa pasal, yaitu: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 

18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25 E,Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan 

Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, 

Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab Xll, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
129Perubahan ketiga UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR kedua pada tanggal 9 Nopember 2001. 

Perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 

6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 22C ayat (1), 

(2), (3) dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), 

dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F ayat (1) dan 92), Pasal 23G ayat (1) dan (2), 

Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 24C 

ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 1945. 

130Perubahan keempat UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR ketiga, pada tanggal 10 Agustus 

2002. Pada Perubahan ketiga, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat 

(3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (5), Aturan 

Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I  

131Chairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 3. 
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negara dengan organ-organ negara.132 Para ahli hukum dan politik memberikan 

definisi yang beragam, tetapi esensinya sama, menurut Bryce, misalnya:133 

“The instrument in which a constitusion is embodied procced from a source 

different from that whence spring other laws, is regulated in different way, and 

exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authorithy 

by some higher and specially empowered body. When any of its provisions 

conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and ordinary law 

must give away.” 

C.F. Strong memahami konstitusi lebih operasional sifatnya,134 yaitu 

mengatur komposisi dan relasi antara kekuaasaan eksekutif, kekuasaan legislative 

dan kekuasaan yudikatif. Pengaturan komposisi dan relasi ketiga kekuasaan 

tersebut terkait dengan masalah pertimbangan kekuasaan (check and balance). 

Ketiga kekuasaan tersebut merupakan tiang utama kekuasaan Negara, karena itu 

perlu diperjelas pengaturannya didalam konstitusi. Segenap konstitusi yang pernah 

berlaku dan yang masih berlaku di Indonesia juga mengatur ketiga kekuasaan 

tersebut, baik dalam pengertian kewenangan maupun organisasinya. 

Dalam konteks Indonesia, pengertian konstitusi seperti di atas juga menjadi 

refleksi dari segenap konstitusi yang pernah ada dan yang masih berlaku sampai 

saat ini. Sebagaimana diketahui, selain UUD 1945, Negara Republik Indonesia juga 

pernah memberlakukan konstitusi-konstitusi lainnya, yaitu UUD RIS 1949 dan 

UUDS 1950. Pada saat ini, Konstitusi yang merupakan hukum dasar tertulis Negara 

Republik Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. 

Pemahaman konstitusi sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi di 

suatu negara juga dianut dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan 

Indoneisa. Pasal 7  ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menentukan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-

undangan sesuai dengan hierarki”. Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan 

bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan 

Pasal 2 menjelaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala 

sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

                                                           
132A.Muhammad Asrun, Dinamika Pemilu ......, op.coy., hlm. 23-25 
133Jimily Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 19. Lebih jauh baca 

J.Bryce, Studies in History and Jurisprudence, vol 1, Clarendon Press, Oxford, 1901. 
134C.F. Strong, Moderen Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of Their History 

and Existing Form, revisededition (London, Sidgwickand Jackson Limited, 1952), 19. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai 

dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap 

materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.135 

Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menentukan bahwa Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam 

Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 3 menyebutkan, yang dimaksud 

dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan 

Perundangundangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.136  

Semangat dan substansi UUD 1945 menjadi payung bagi produk hukum 

pada tingkatan di bawahnya. Artinya, jika ada produk hukum yang bertentangan 

dengan UUD 1945, maka harus diadakan pembatalan produk hukum tersebut 

melalui judicial review. Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan produk 

hukum di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang pengujian dan 

membatalkan undang-undang. Norma kewajiban untuik menaati tata urutan 

perundang-undangan tersebut merupakan norma yang berlaku universal.137 

Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai garda bagi kelangsungan demokrasi 

(the guardian of democracy). Konstitusi harus dapat membuat jaminan bagi 

pelaksanaan pemisahan kekuatan negara dengan proses check and balance 

diantara kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif dan kekuatan eksekutif dan 

sebagai parameternya. Fenomena executive heavy di era Presiden Soeharto dan 

Presiden Soekarno harus dijamin tidak akan terulang melalui pengaturan distribusi 

kekuasaan secara berimbang dan proposional diantara ketiga cabang kekuasaan 

negara didalam konstitusi. Sebaliknya, bergesernya pendulum kekuasaan ke 

                                                           
135Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No 12 

Tahun 2011, LNRI Tahun 2011 Nomor  82, TLN RI Nomor 5234, Pasal 7, Pasal 2 dan Penjelasan. 

136Ibid., Pasal 3 dan Penjelasan. 

137Tentang pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji 

konstitusionalitas UU terhadap UUD baca lebih lanjut Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by 

Anders Wedberg,renewed edition (New York:Russell and Russell, 1973); Kelsen, Hans, Pure Theory Of Law, 

Translation from the Second Revised and Enlarged German Edition, Translated by: Max Knight, Berkeley, Los 

Angeles, London: University of California Press, 1967. 
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parlemen sehingga terjadi parliamentary heavy seperti terjadi di era reformasi juga 

harus dihentikan.  Fenomena parliamentary heavy tersebut menjadi realitas politik 

karena struktur konstitusi yang keliru dalam alokasi kekuasaan diantara ketiga 

cabang negara yang tidak berimbang dan proposional. Struktur konstitusi yang 

buruk tersebut akan melahirkan implikasi serius bagi demokrasi sebagaimana 

terjadi pada masa Republik Weimar sebelum Hitler memegang kekuasaan di 

Jerman. Konstitusi tanpa pengaturan check and balanceakan melahirkan 

kediktatoran konstitutional, yang pada akhirnya mengubur prinsip negara hukum 

yang demokratis138 

Pasca Amandemen UUD 1945, terjadi perimbangan kekuasaan (check and 

balance) diantara kekuasaan yudikatif, kekuasaan ekskutif dan kekuasaan 

legislatif. Perimbangan kekuasaan negara demikian memberi jaminan bagi 

terselenggaranya proses kehidupan politik dan ketatanegaraan yang demokratis. 

Format ulang perimbangan kekuasan inilah yang diperlihatkan melaui UUD 1945 

hasil empat kali amandemen,139  sekalipun masih harus dilakukan koreksi pada 

sejumlah ketentuan pasal konstitusi. Format ulang kehidupan ketatanegaraan 

terefleksikan melalui pergeseran beberapa bidang kekuasaan politik dari 

Pemerintah kepada DPR, yang ditafsirkan sebagai penguatan parlemen (empowering 

parliament). Contoh terpenting tentang pergeseran kekuasaan tersebut adalah 

beralihnya kekuasaan pembuatan undang-undang dari Pemerintah kepada DPR. 

Pada masa lalu, DPR hanya berperan pasif, tetapi berdasarkan UUD NRI Tahun 

1945, DPR lebih kuat dan memiliki peran inisiatif dalam pembuatan undang-

undang. Penguatan DPR, menurut UUD NRI Tahun 1945, antar lain, pengajuan 

RUU dari DPR dan kemudian harus disahkan bersama dengan Presiden merupakan 

check and balance antara ekskutif dengan legislatif. Amandemen UUD 1945 juga 

memberi kekuasaan kepada DPR, yang menyentuh aspek kekuasaan yudikatif. 

Pemilihan hakim agung melalui fit and propert test di DPR merupakan mekanisne 

check and balance antara kekuasaan yudkitif dengan legislatif. Akan tetapi terlalu 

jauh jika penerimaan duta atau konsul dari negara lain juga harus dimintakan 

                                                           
138A.Muhammad Asrun, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara  Pasca Amandemen UUD 1945 Sebagai 

Upaya Memperkuat Cita Negara Hukum”,  Makalah dipresentasikan dalam Seminar Ketatanegaraan Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, yang diselenggarakan oleh MGMP PKn-PPKn-Tata Negara di Jakarta. 10 Maret 2005. 
139Baca Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005) 37-87 
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pendapat DPR [Pasal 13 ayat(3)] dan juga pengangkatan duta atau konsul juga 

harus meminta pertimbangan DPR [Pasal 13 ayat (2)].140 

Tentang sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD, Mahkamah 

Konstitusi dalam salah sutu putusannya yaitu Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 

berpendapat bahwa rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945 

adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat 

untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR hanya dengan 

alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945. Sistem 

pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang 

kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain 

karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. 

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip 

hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). 

Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan 

pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara 

lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas 

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara 

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus 

dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan 

membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersamasama serta disetujui 

bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk 

mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan 

persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya.  Berdasarkan 

sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung 

pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku 

dalam sistem pemerintahan parlementer Hanya untuk tindakan dan beberapa 

kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau 

persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas 

                                                           
140A.Muhammad Asrun dengan judul “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara .... loc.cit.  
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jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah 

mutlak.141 

A.2. Pembentukan Lembaga Negara Baru 

Selain perubahan format perimbangan kekuasaan sebagaimana disinggung di atas, 

amandemen UUD 1945 mengintrodusir tiga lembaga baru. Dua lembaga negara 

baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Yudisial. Satu lagi adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pembentukannya 

diinspirasikan dari sistem Senat di Amerika Serikat atau Negara Federal lainnya 

tetapi tidak dimaksudkan serupa dengan  Senat di Amerika Serikat. 

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan melalui Amandemen 

Ketiga UUD 1945.142 Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 

24C UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan perailan tata usaha Negara dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.” 

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 diatur kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir 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 pemilihan 

umum.” Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki 

satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu: 

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” 

Sementara itu, Kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai upaya 

memperkuat pengawasan terhadap hakim baik dalam konteks pelaksanaan tugas 

yudisial maupun konteks integritas pribadi. Banyak negara telah membentuk 

semacam lembaga Komisi Yudisial ini dalam lingkungan peradilan.143 Di Indonesia, 

                                                           
141Disarikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,hlm 80-82. 
142Hasil Amandemen Ketiga UUD 1945 ditetapkan oleh MPR RI pada 9 November 2001. 
143Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusioanalisme Indonesia (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dan Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 199. 
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Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD1945, yang menyatakan sebagai 

berikut: 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku 

hakim. 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

di bidang hukum serta tidak memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela. 

(3)  Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 

(4)  Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 

undang-undang, 

Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan gagasan 

pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang digagas sejak tahun 1960-an.  

Namun gagasan tersebut berhenti pada Rancangan Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan pembentukan lembaga 

semacam Majelis Kehormatan Hakim ini muncul kembali di era pasca runtuhnya 

Pemerintahan Soeharto. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dan komisi 

yudisial ketika pembahasan legislasi tahun 1998 dan 1999. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman144 dalam Penjelasan 

Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: 

“Untuk meningkatkan check and balance terhadap lembaga peradilan antara 

lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui 

secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan 

Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan 

rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta 

menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.” 

                                                           
144Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 35 Tahun 1999, Lembaran Negara  RI Tahun 

1999 No. 147, TLN No. 3879. 
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Perjuangan untuk membentuk lembaga khusus yang mempunyai fungsi-

fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS) Tahun 2000-2004145   yang menyebut secara eksplisit istilah Komisi 

Yudisial.146 Akhirnya, Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 

yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 menjadi payung konstitusional bagi 

eksistensi Komisi Yudisial.147 Rincian pengaturan Komidi Yudidisal dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.148    

Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan satu lembaga 

negara baru di bidang kekuasaan legislatif sepanjang sejarah Indonesia. Kehadiran 

DPD ini merupakan upaya memberikan keseimbangan politik antara Daerah dan 

Pusat melalui perwakilan yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan 

daerah dengan tetap menjadi bagian dari semangat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 

NRI Tahun 1945. Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 mengatur : 

(1)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui 

pemilihan umum 

(2)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama 

dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 

sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 

undang-undang. 

                                                           
145Di Indonesia, penyebutan istilah Komisi Yudisial memang dimulai pada saat ditetapkannya Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Republik 

Indonesia, Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, UU No. 25 

Tahun 2000, LN No. 206 Tahun 2000.  
146Baca antara lain :KHN, Laporan Peneltian Evaluasi kekuasaan Kehakiman, loc.cit 
147Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia 

Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2002), hlm. 47 dan 72. Dengan diaturnya Komisi Yudisial dalam 

konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengelompokkannya sebagai organ negara berdasarkan perintah undang-undang dasar 

(constitutionally entrusted power). Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 

dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, (makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya 

Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum 

Indonesia, diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, di 

Jakarta, 7 September 2004), hlm. 7. 
148Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 22 Tahun 2004, LNRI No. 89, TLN 

No. 4415. 
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Selanjutnya Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan 

DPD yaitu: 

(1)  Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

(2)  Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran 

Pendapat dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara , pajak dan 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

(4)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 

yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

Pengaturan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 dinilai banyak kalangan tidak 

menempatkan DPD sejajar dengan DPR, karena pemberian tugas pengajuan 

rancangan undang-undang melalui DPR menempatkan DPD seolah-olah subordinat 

dari DPR [Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945]. Karakter tidak simetris ini juga tampak 

melalui pengaturan tentang jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi 

sepertiga jumlah anggota DPR [Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945]. Berbagai upaya 
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dilakukan untuk memperbaiki posisi politis tersebut, terutama melalui Komisi 

Konstitusi.149 

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan format kekuasaan 

lembaga negara dan juga menghasilkan tiga lembaga negara baru, yaitu Mahkamah 

Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk bidang kekuasaan kehakiman, serta Dewan 

Perwakilan Daerah. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 memperlihatkan setidaknya 

fenomena menguatnya konsep negara hukum yang demokratis, perimbangan 

kekuasaan diantara kekuasaan ekskutif, Kekuasaan yudikatif dan kekuasaan 

legislative, serta jaminan hak asasi manusia. 

A.3.  Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Dalam spektrum globel, berdirinya Mahkamah Konstitusi dan lembaga baru pasca 

reformasi 1998 tidak lepas dari dua hal yaitu kepentingan dalam negeri karena 

sejarah otoriterian pemerintahan masa lalu dan kepentingan global dalam upaya 

menataan negara-negara yang mengalamai transisi demokrasi.150 

Terlepas dari kepentingan global,  kondisi hukum dan demokrasi yang buruk 

dalam negeri Indonesia sendiri merupakan alasan kuat bagi bagnga Indonesia 

melakukan reformasi 1988. Proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998 

telah mengubah sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Gerakan reformasi 

mendorong dilakukannya amandemen konstitusi yang telah membentuk lembaga 

baru dan pola hubungna antar lembaga dalam sistem ketatanegaraan. DPD, 

Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan merupakan lembaga baru 

hasil Amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya  

                                                           
149Komisi Konstitusi dibentuk oleh MPR RI untuk masa bakti September 2003 sampai Mei 2004, dengan 

tugas melakukan pengkajian kompherensip terhadap hasil amandemen UUD 1945,. Namun, hasil kerja KOmisi 

Konstitusi dinilai gagal oleh MPR-RI Periode 1999-2004 dan ditolak oleh MPR-RI Periode 2005-2009. 
150Dalam konteks kepentingan global, gambaran singkat dapat ditemukan dalam pandangan secara singkat 

Heinz Klug, yang mengatakan  ada tiga episode transisi dalam restrukturisasi negara-negara miskin dan otoriter: 

Pertama, estabhlisment the constitutional courts; devolved forms of state authority; and independent constitutional 

bodies – created with the purpose of fragmenting and taming state power; Kedua, produce new variations in the 

division of power, between centre and periphery and between different organs of government, as well as new 

conceptions of the relationship between different branches of government; dan Ketiga, the mass adoption of bills of 

rights and constitutional courts as well as the creation of a range of new independent institutions designed to both 

protect democracy on the one hand and simultaneously circumscribe the powers of legislative majorities and 

democratically elected governments on the other. Heinz Klug, “Postcolonial Collages: Distributions of Power and 

Constitutional Models: With Special Reference to South Africa”, dalam Journal International Sociology, edisi March 

2003,  Vol 18 (1), hlm. 115–116. 



121 
 

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (constitutional court) tidak 

dapat dilepaskan dari upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara 

dari kesewenang-wenangan pemerintah. Gagasan ini melahirkan konsepsi 

“constitutional review”. Konsepsi ini merupakan perkembangan pemikiran tentang 

negara hukum (dalam pengertian the rule of law ), prinsip pemisahan kekuasaan 

(separation of power), dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. 

Ketiga ide dasar kemudian dikembangkan dalam sebuah konsep constitutional 

review, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang 

demokratis.151  

Praktik judicial review tidak lepas dari praktik peradilan Supreme Court 

Amerika Serikat ketika memutus perkara Marbury versus Madison tahun 1803 yang 

dikenal the midnight judges.152 Dalam putusannya John Marshall sebagai Ketua 

Mahkamah Agung (chief justice) menyatakan bahwa Judiciary Act 1789 yang 

dijadikan dasar gugatan William Marbury terhadap James Madison adalah 

bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Melalui 

putusan Marbury versus Madison tahun 1803  ini, Supreme Court Amerika Serikat 

“merebut kewenangan”153 untuk melakukan judicial reveiw karena Konstitusi 

Amerika Serikat tidak mengatur kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court) 

untuk melakukan judicial review.  

Di Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut tradisi comman law  - 

anglo saxon, fungsi constitutional review /judicial review  melekat pada Mahkamah 

Agung. Di negara yang menganut tradisi civil law  (Eropa Kontinental) seperti Austria 

dan Indonesia menganut menganut model Kelsenian (the Kelsenian model) 1920 

dengan membentuk Mahkamah Konstitusi (Constitutional 

Court/Verfassungsgerichtshoft) yaitu lembaga peradilan tersendiri di luar 

Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi constitutional review. Usulan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi disampaikan ketika Kelsen diangkat sebagai 

anggota lembaga pembaharau Konstitusi Austria (Chancelery), pada tahun 1919-

1920. Mahkamah Konstitusi Austria menjadi Mahkamah Konstitusi pertama di 

                                                           
151Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2005), hlm. 8-9. Sebagaimana dikutip dari Herbert Hausmaninger, The Austrian Legal System, 3rd edition, (Wien: 

Manz, 2003), hlm. 139. 
152Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 12-13. 
153Paulus Effendi Lotulung  menggunakan istilah “merebut kewenangan” untuk mnggambarkan putusan 

Marbury versus Madison tahun 1803  di Amerika Serikat. Pendapat ini disampaikan Paulus Effendi Lotulung dalam 

Rapat Dengar Pendapat dengan DPR pada 17 Februari 2000 saat pembahasan amanden UUD 1945. Baca Naskah 

Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, op.cit. hlm 21. 
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dunia. Model pemisahan ini terkait dengan hubungan antara prinsip supremasi 

konstitusi (the principle of the supremacy of the constitution) dan prinsip supremasi 

parlemen (the principle of the supremacy of the parliament).154 Terhadap konsepsi ini 

Hans Kelsen mengatakan: 

“Penerapan peraturan-peraturan konstitusi mengenai pembuatan undang-

undang hanya dapat dijamin secara efektif jika suatu organ selain organ 

legislatif diberi mandat untuk menguji apakah suatu undang-undang 

(hukum) sesuai atau tidak dengan konstitusi, dan untuk membatalkannya 

jika –menurut pendapat organ ini– hukum tersebut “tidak konstitusional.” 

Mungkin ada organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini, misalnya, 

pengadilan khusus yang disebut “pengadilan konstitusi;” atau pengawasan 

“kekonstitusionalitasan” suatu undang-undang yang disebut judicial review, 

dapat dilakukan oleh pengadilan-pengadilan biasa, dan terutama oleh 

pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung).”155 

 

Di Indonesia, jauh ke belakang, pada awal persiapan kemerdekaan Republik 

Indonesia, para pendiri negara dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah membahas pengujian undang-

undang terhadap undang-undang dasar. Dalam Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 

11 Juli 1945 dan 15 Juli 1945, Muhammad Yamin mengusulkan adanya Balai 

Agung yang melaksanakan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Ide M Yamin ditolak Soepomo setidaknya dengan dua alasan utama:  

(i) UUD yang tengah disusun tidak menganut pemisahan kekuasaan (separation of 

power), (ii) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai 

hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review. Perdebatan tersebut 

berakhir dengan perumusan konsep judicial review tidak dimasukkan dalam UUD 

1945. 156 

Perdebatan ini muncul ketika pada tanggal 11 Juli 1945, M. Yamin 

menyampaikan gagasan pembentukan Balai Agung. M. Yamin mengatakan, 

“Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membanding udang-

                                                           
154KHN, Laporan Penelitian Evaluasi Terhadap Reformasi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, 2010, hlm. 74. 
155Baca lebih lanjut Hans Kelsen, dalam KHN, Laporan Penelitian Evaluasi Terhadap Reformasi Kekuasaan 

Kehakiman, Jakarta, 2010, hlm. 74. 
156Salafroedin Bahar, dkk (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945-22 Agustus 1945, 

Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 183, 299, 303-305 
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undang, maka Balai Agung inilah akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum 

adapt, syariah dan Undang-Undang Dasar.”157  

Gagasan pengujian undang-undang terhadap UUD kembali disampaikan M. 

Yamin Pada persidangan tanggal 15 Juli 1945  Fungsi Balai Agung/Mahkamah 

Agung. Menurut  M. Yamin adalah bahwa: “Balai Agung janganlah saja 

melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang 

membanding, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak 

melanggar undang-undang dasar republik atau bertentangan dengan hukum adapt 

yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syarah agama Islam”158 

Atas usulan M. Yamin, Soepomo menolak dengan alasan UUD 1945 tidak 

menganut ajaran trias politica Montesquieu secara murni (separation of power) dan 

para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman.  Dalam 

hal ajaran trias politica dalam UUD 1945, Soepomo mengatakan: 

 

“…Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang 

Dasar ini kita memang tidak memakai sistim yang membedakan principieel 

tiga badan itu artinya, tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan 

mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud 

sistim yang diajukan oleh Yamin, supaya kekuasaan kehakiman mengontrol 

kekuasaan (membentuk) undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmu 

negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan 

pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra kontrol. 

Apa sebabnya? Undang-Undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang 

pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya sehingga dapat diberi interpre-

tasi demikian bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa 

juga. Jadi, dalam praktik, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah 

sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau 

tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena 

itu mungkin dan disini dalam praktik begitu, pula ada konflik antara 

kekuasaan sesuatu Undang Undang dan Undang- Undang Dasar. Maka, 

menurut pendapat saya sistim itu tidak baik buat Negara lndonesia yang 

akan kita bentuk!”159 

                                                           
157Ibid. hlm. 183.  
158Ibid. hlm. 299. 
159Ibid. hlm. 305-306. 
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Tentang kesiapan ahli hukum Indonesia, Soepomo mengemukakan,  bahwa: 

 

“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan 

bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai 

pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di 

Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan Mahkamah 

Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneelhof, -sesuatu 

pengadilan spesifik- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus 

mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus 

menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang 

muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu.”160 

Akhir dari perdebatan antara Soepomo dan M. Yamin berakhir 161 Tetapi tidak 

ada pembahasan lanjutan. Kesepakatan Draf UUD hasil BPUPKI yang kemudian 

disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Rapat Besar 

PPKI yang dipimpin Ir. Soekarno, tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan judicial 

review tidak dimuat dalam UUD. 

Upaya mewujudkan ide judicial review dilakukan pada tahun 70-an 

bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang kekuasan kehakiman. Upaya ini 

pun tidak sepenuhnya terlaksana karena Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  hanya memberikan 

kewenangan kepada Mahkamah Agung menguji peraturan perundangan di bawah 

undang-undang. 

Setelah lebih dari setengah abad sejak perdebatan dalam BPUPKI dan PPKI, 

gagasan judicial review dari Muhammad Yamin dapat direalisasikan melalui 

amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tidak hanya menguji 

undang-undang, hasil amandemen UUD 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi 

untuk mengawal sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar, serta menyelesaikan 

                                                           
160Ibid. hlm. 306. 
161Perbedaan pendapat antara Soepomo dan M. Yamin berakhir setelah Ketua Sidang K.R.T. Radjiman 

Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI) meminta anggota BPUPKI untuk dilakukan pemungutan suara atas usulan M. 

Yamin. Sebelum dilakukan pemungutan suara M. Yamin minta pembahasan ditunda seperti beberapa pembahasan 

materi rancangan UUD. Perdebatan tersebut berakhir dengan perumusan konsep judicial review tidak dimasukkan 

dalam UUD 1945.  Salafroedin Bahar, dkk, op.cit. 308. Baca juga Imam Subechi, Op.cit hlm.100  
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perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan 

politik.162 

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka 

sebagai penegak hukum (konstitusi) dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berfungsi 

sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) agar konstitusi (UUD NRI 

Tahun 1945) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak 

rakyat dan cita-cita demokrasi. Konsekuensi dari fungsi tersebut MK juga berfungsi 

sebagai penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution). 163 

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara 

berdasarkan prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karenanya 

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of 

the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the 

citizenís constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of human rights). 

Dalam menjalankan kewenangannnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan diri 

sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy) dengan mengacu 

kepada prinsip menegakkan keadilan substantif.164 

Pijakan yuridis Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi lebih konkrit lagi 

ketika disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi165 pada 13 Agustus 2003. Perkembangan kemudian memperlihatkan 

dinamika lebih kuat lagi dalam mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 

kemudian mengatur secara teknis penyelenggaraan beracara melalui “Peraturan 

Mahkamah Konstitusi (PMK)” untuk menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan 

wewenangnya.166 

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggariskan wewenang 

Mahkamah Konstitusi adalah: 

                                                           
162A.Muhammad Asrun, Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi), (Jakarta,  

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik 2015) hlm 16. 
163MKRI, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif : Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010. 

Jakarta, 29 Desember 2009 
164Ibid. 
165Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN RI Tahun 

2003 Nomor  98, TLN RI Nomor 4316 

166A.Muhammad Asrun, Keadilan Substantif…op.cit. hlm.16-17 
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1).  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a.  menguji undang-undang terhadap UUD,  

b.  memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD, 

c.  memutus pembubaran partai politik, dan  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

2).  Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

3)  Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki 

kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus 

B. Wewenang dan Kewajiban MK 

B1.  Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar  

Pada awalnya, berdasarkan Pasal 50 UU No.24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi 

hanya diberi wewenang untuk menguji undang-undang yang diundangkan setelah 

perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi 

membuat terobosan, yaitu: 

- Pada tahun 2003, menyimpangi ketentuan Pasal 50 (Putusan Nomor: 

004/PUU-I/2003).  

Dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, 6 

(enam) Hakim Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa Pasal 50 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945, 

dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dengan demikian 

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

diundangkan sebelum perubahan UUD 1945.167 

- Tahun 2004, melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, MK menyatakan 

Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pertimbangan hukum MK adalah : 

                                                           
167Baca Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 
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“......  

(e)  Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang 

pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum 

akan terdapat tolok ukur ganda: pertama, yang diberlakukan terhadap 

undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 

1945; dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang 

diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945; 

(f)  Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) 

UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk 

melaksanakan undang-undang dasar dan tidak membuat aturan baru 

apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. 

Untuk melaksanakan ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimaksud, 

pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan 

hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-

hal yang secara tegas telah ditentukan oleh undang-undang dasar. 

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan 

bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui 

dan diterima secara universal;”168 

Perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan 

oleh Mahkamah Konstitusi telah mengubah penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) 

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi pada awalnya hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat” terkait gugatan warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya 

dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 

bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 

1945.  

                                                           
168Pertimbanan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 

tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 4 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 
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Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangannya dengan 

menguji dan memutuskan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 

1945 secara bersyarat169 (conditionally constitutional) atau bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional)170. Jika dikaji lebih lanjut, selain putusan yang menyatakan tidak 

berlaku (Legally Null and Void), conditionally constititional, dan conditionally 

unconstititional terapat model putusan yang putusan yang menunda pemberlakuan 

putusannya (limited constitutional) dan model putusan yang merumuskan norma 

baru.171 

Sejak 2003 hinga Februari 2020, MK telah menerima 1337 perkara pengujian 

undang-undang yang diregistrasi. Dari perkara yang masuk, MK telah memutus 

1302 perkara yang terdiri dari  Putusan yang dikabulkan: 265 perkara, ditolak: 468 

perkara, Tidak Diterima: 413 perkara, Tarik Kembali: 124 perkara, Gugur: 23 

perkara , dan Tidak Berwenang: 9 perkara. 

 

Tabel : Rekapitulasi Pengujian Undang-undang172 

 

Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Masuk/ 

registrasi 
Amar Putusan Putus 

2003 0 24 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 3 

Tarik Kembali : 1 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

4 

2004 20 27 
Kabul : 11 - Tolak : 8 

Tidak Diterima : 12 
35 

                                                           
169Putusan konstitusional bersyarat ditemukan antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-

VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. 
170Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali muncul dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009. 
171 Baca  MK RI, Model dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang 

(Studi Putusan Tahun 2003-2012),  2013. 

172 MK, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU# 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Masuk/ 

registrasi 
Amar Putusan Putus 

Tarik Kembali : 4 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

2005 12 25 

Kabul : 10 - Tolak : 14 

Tidak Diterima : 4 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

28 

2006 9 27 

Kabul : 8 - Tolak : 8 

Tidak Diterima : 11 

Tarik Kembali : 2 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

29 

2007 7 30 

Kabul : 4 - Tolak : 11 

Tidak Diterima : 7 

Tarik Kembali : 5 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

27 

2008 10 36 

Kabul : 10 - Tolak : 12 

Tidak Diterima : 7 

Tarik Kembali : 5 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

34 

2009 12 78 

Kabul : 15 - Tolak : 18 

Tidak Diterima : 11 

Tarik Kembali : 7 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

51 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Masuk/ 

registrasi 
Amar Putusan Putus 

2010 39 81 

Kabul : 18 - Tolak : 22 

Tidak Diterima : 16 

Tarik Kembali : 5 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

61 

2011 59 86 

Kabul : 21 - Tolak : 29 

Tidak Diterima : 35 

Tarik Kembali : 9 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

94 

2012 51 118 

Kabul : 30 - Tolak : 31 

Tidak Diterima : 28 

Tarik Kembali : 5 

Gugur : 2 

Tidak Berwenang : 1  

97 

2013 72 109 

Kabul : 22 - Tolak : 52 

Tidak Diterima : 22 

Tarik Kembali : 12 

Gugur : 1 

Tidak Berwenang : 1  

110 

2014 71 140 

Kabul : 29 -  Tolak : 41 

Tidak Diterima : 37 

Tarik Kembali : 17 

Gugur : 6 

Tidak Berwenang : 1  

131 

2015 80 140 

Kabul : 25  - Tolak : 50 

Tidak Diterima : 61 

Tarik Kembali : 15 

157 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Masuk/ 

registrasi 
Amar Putusan Putus 

Gugur : 4 

Tidak Berwenang : 2  

2016 63 111 

Kabul : 19 - Tolak : 34 

Tidak Diterima : 30 

Tarik Kembali : 9 

Gugur : 3 

Tidak Berwenang : 1  

96 

2017 78 102 

Kabul : 22 - Tolak : 48 

Tidak Diterima : 44 

Tarik Kembali : 12 

Gugur : 4 

Tidak Berwenang : 1  

131 

2018 49 102 

Kabul : 15 - Tolak : 42 

Tidak Diterima : 47 

Tarik Kembali : 7 

Gugur : 1 

Tidak Berwenang : 2  

114 

2019 37 85 

Kabul : 4 - Tolak : 46 

Tidak Diterima : 32 

Tarik Kembali : 8 

Gugur : 2 

Tidak Berwenang : 0  

92 

2020 30 13 

Kabul : 2 - Tolak : 2 

Tidak Diterima : 6 

Tarik Kembali : 1 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

11 

Jumlah 699 1337 
Kabul : 265 - Tolak : 

468 
1302 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Masuk/ 

registrasi 
Amar Putusan Putus 

Tidak Diterima : 413 

Tarik Kembali : 124 

Gugur : 23 

Tidak Berwenang : 9  

 

B.2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang 

Kewenangannya Diberikan UUD 

Salah satu berfungsi Konstitusi  adalah sebagai garda bagi kelangsungan demokrasi 

(the guardian of democracy). Konstitusi harus dapat membuat jaminan bagi 

pelaksanaan pemisahan kekuatan negara dengan proses check and balance 

diantara kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif dan kekuatan eksekutif. 

Fenomena executive heavy di era Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno harus 

dijamin tidak akan terulang melalui pengaturan distribusi kekuasaan secara 

berimbang dan proposional diantara ketiga cabang kekuasaan negara didalam 

konstitusi. Konstitusi tanpa pengaturan check and balance akan melahirkan 

kediktatoran konstitutional, yang pada akhirnya mengubur prinsip negara hukum 

yang demokratis.173 

Pasca amandemen UUD 1945, Pengatura perimbangna antar lembaga 

kewenangan memungkinkan terjadi sengketa kewenangan antarlembaga negara 

oleh karena itu dibutuhkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus 

sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Dalam hal ini Jimly 

Assydduqie, berpendapat bahwa: 

“Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip 

checks and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat 

tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya 

mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam 

melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam 

menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam 

itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final 

                                                           
173 A.Muhammad Asrun, Keadilan subtantif.  18=19 
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atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam 

UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian 

dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang 

dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi”.174 

Menurut I Dewa Gede Palguna, sudah seharusnya memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, 

karena lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the 

guardian of constitution). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, 

walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya.175 

Pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan 

mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara didasarkan pada 

alasan:176 

Bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya ketentuan 

sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antar 

lemabaganegara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi 

perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, 

sehiongga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi 

kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. 

Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netaral untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UD NRI Tahun 1945, Pasal 

10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 

disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

                                                           
174Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta: Konpress, 2005)., hlm. 2. 
175I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I 

Dewa Gede Palguna, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hlm. 17. 
176Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia, Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan 

Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 

2006), hlm. 28. 
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Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final.  

Berkaitan dengan objectum litis dan subjectum litis ketentuan Pasal 24C ayat 

(1) UD NRI Tahun 1945 yang intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk......., 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar,...., Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

004/SKLN-IV/2006177  memberikan pertimbangan bahwa hakikat yang dimaksud 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah “sengketa kewenangan” atau tentang “apa yang 

disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”. Hakikat Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 adalah memang “sengketa kewenangan” atau tentang “apa yang 

disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”.  

Secara jelas Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 

004/SKLN-IV/2006,178 adalah sebagai berikut: 

.... rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar“ haruslah dipahami bahwa yang 

merupakan inti dalam rumusan tersebut adalah persoalan “kewenangan”. 

Dengan demikian, menurut rumusan tersebut di atas, objectum litis dari 

sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah “kewenangan tentang 

hal apa”. Sedangkan, tentang “siapa pemegang kewenangan” tersebut atau 

siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan undang-undang 

dasar. Adanya kata “lembaga negara“ dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 

harus dimaknai tidak terpisahkan dengan “kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar”. Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus 

mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan 

lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam 

menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan 

sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara 

langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan 

lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada 

lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan 

                                                           
177Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 hlm. 87 -88 

178Ibid. 
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demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing 

Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;  

Penempatan kata “sengketa kewenangan“ sebelum kata “lembaga negara“ 

mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang “sengketa kewenangan” atau 

tentang “apa yang disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang 

bersengketa”. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi, “…sengketa lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dalam rumusan 

yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak 

yang bersengketa, yaitu lembaga negara dan tidak menjadi penting tentang 

objek sengketanya. ......;  

Subjectum litis dari senketa Kewenangan Lembaha negara, MahkamH 

Konstitusi berpendapat bahwa: 

Menimbang bahwa kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan 

dirumuskannya anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara implisit memang terkandung 

pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, pengertian 

lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang 

dapat dibedakan antara “lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar” dan “lembaga negara yang kewenangannya 

bukan dari Undang-Undang Dasar”. Dalam Putusan Perkara Nomor 

005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan 

lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);  

Menimbang bahwa kata “lembaga negara” terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga mana yang 

dimaksud  oleh Pasal 24C ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang 

dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
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Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah 

adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 

1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga 

negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka yang 

pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan 

tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga 

apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan 

sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat 

kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait 

dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga 

yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara 

menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut 

mempermasalahkan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan 

oleh UUD 1945;  

Menimbang bahwa rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud 

bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar saja 

yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai 

wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi 

dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan 

Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak 

mempunyai objectum litis “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar”, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah 

yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan 

tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan 

Mahkamah; 179 

Tentang lembaga negara yang memiliki legal standing sebagai pemohon untuk 

dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam 

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, adalah: 

(1)  Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam 

perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: 

                                                           
179Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 hlm. 88 - 89  
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a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

d. Presiden; 

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);  

f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau 

g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 

(2)  Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. 

(3)  Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai 

pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis 

peradilan (yustisial). 

 

Jika diurai lebih lanjut, menurut Jimly Asshidiqie setidaknya terdapat 34 

Lembaga Negara yang disebut secara eksplisit maupun secara tidak langsung 

disebut dalam UUD 1945 tetapi kewenangannya  dirujuk akan diatur lebih lanjut, 

atau lembaga negara yang diatur secara jelas kewenangannya dalam UUD 1945 

maupun yang sekedar disebut saja180, yaitu:  

1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 

yang berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat, Pasal 3 

yang terdiri dari 3 ayat”; 

2)  Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai 

dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan 

Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal; 

3)  Wakil Presiden dalam Bab III UUD 1945; 

4)  Menteri dan Kementrian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 

1945; 

5)  Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumvirat  bersama-sama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas 

kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang 

                                                           
180Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 99. Bandingkan  MK, Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi 162  
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bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden; sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945  

6)  Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama Menteri Luar 

Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 UUD 1945; 

7)  Menteri Pertahanan bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri 

Dalam Negeri ditentukan sebagai Menteri triumvirat menurut Pasal 8 

ayat (3) UUD 1945.181  

8)  Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III  

9)  Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) (Kewenangan 

tidak disebut secara eksplisi dalam UUD 1945); 

10)  Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) (Kewenangan tidak 

disebut secara eksplisi dalam UUD 1945); 

11)  Pemerintahan Daerah Provinsi 423 sebagai di maksud oleh Pasal 18 ayat 

(2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945, yang mencakup 

gubernur/Kepala Pemerintahan daerah provinsi dan DPRD yang 

merupakan subjek hukum sendiri.   

12)  Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945; 

13)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 

14)  Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945, mencakup 

Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten  dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten yang merupakan subjek hukum sendiri. 

15)  Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

16)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 

17)  Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), 

ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945 mencakup Walikota 

                                                           
181 Ketiganya (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) perlu disebut secara sendiri-

sendiri karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa Kewenangan Konstitusional diantara sesama mereka, atau antara 

mereka dan menteri lain atau Lembaga Negera lainnya. 
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Kepala Pemerintah Daerah Kota dan DPRD yang merupakan subjek 

hukum sendiri 

18)  Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

19)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (3) UUD 1945; 

20)  Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat(1) UUD 1945, diatur dengan 

undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan 

diistimewakan, satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau 

istimewa kini diatur tersendiri oleh UUD 1945. misalnya, Aceh 

Darusallam dan Papua, serta pemerintahan daerah khusus Ibukota 

Jakarta. Ketentuan Mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu 

diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu pemerintahan daerah ini 

perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang 

keberadaannya diakui dan dihormati oleh Negara. 

21)  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 

yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B; 

22)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri 

atas Pasal 22C dan Pasal 22D; 

23)  Komisi Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 

1945 (nama atidak disebut secara explisit dalam UUD 1945) UUD 

1945yang menentukan bahwa Pemilihan Umum harus diselenggarakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan 

Mandiri. Nama “komisi pemilihan umum (huruf k kesil, p kecil dan u 

kecil)” bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh 

Undang-Undang; 

24)  Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu “Negara 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. 

Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan 

bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral 

sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan 

nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang 

berdasarkan kenyataan dan diwarisi dari sejarah di masa lalu; 
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25)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab 

VIIIA; 

26)  Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 

24 dan Pasal 24A UUD 1945; 

27)  Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab 

IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945; 

28)  Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 

sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam 

Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945; 

29)  Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, 

yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada 

Pasal 30 UUD 1945; 

30)  Angakatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

31)  Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

32)  Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

33)  Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam 

Bab XII Pasal 30 UUD 1945; 

34)  Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti 

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi ,” badan-badan lain yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

Undang-undang”. 424 

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat 

(3) UUD 1945 menentukan, “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang” dapat menjadi pintu bagi 

lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 

Kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga 

tersebut dapat dibentuk dengan atau dalam undang-undang sepanjang 

menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan dikategorikan 

miliki constitutional importance. 182  

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, selain 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian 

                                                           
182 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan ... op. cit., hlm. 58-60. 
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Negara yang sudah diatur dalam UUD 1945 dimungkinkan menjadi pihak dalam 

Senketa Kewenangan Lembaga Negara seperti  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(KOMNAS-HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-

lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, Pegawai negeri sipil yang menjalankan 

fungsi sebagai Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS). 

Selain itu, merujuk pada tafsir Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak 

menyebutkan secara eksplisit nama Komisi Penyelenggara Pemilu .  KPU, Bawaslu 

dam DKPP dapat menjadi pihak dalam SKLN di Mahkamah Konstitusi sepanjang 

dikategorikan miliki constitutional importance.  

Dalam Ketentuan Pemilihan Umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan Mandiri, Nama “komisi pemilihan 

umum (huruf k kesil, p kecil dan u kecil)” bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 

1945, melainkan oleh Undang-Undang; 

Sejak 2003 hingga Mei 2019, MK telah menerima 37 permohonan/perkara. 

Dari perkara tersebut, 25 telah diputus. Perkara yang dikabulkan sebanyak 1, 

ditolak sebanyak 3 perkara, Tidak Diterima sebanyak 16 perkara, dan yang Tarik 

Kembali sebanyak 5 perkara. 183 

 

Tabel : Rekapitulasi SKLN 

Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

2003 0 0 

Kabul : 0- Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

2004 0 1 

Kabul : 0 - Tolak : 1 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

1 

                                                           
183MKRI, Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4 diakses pada 12 Mei 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

2005 0 1 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

2006 1 4 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 2 

Tarik Kembali : 1 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

3 

2007 2 2 

Kabul : 0 - Tolak : 1 

Tidak Diterima : 1 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

2 

2008 2 3 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 2 

Tarik Kembali : 2 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

4 

2009 1 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 1 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

1 

2010 0 1 
Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 
0 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

2011 1 6 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 4 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

4 

2012 3 3 

Kabul : 1 - Tolak : 1 

Tidak Diterima : 3 

Tarik Kembali : 1 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

6 

2013 0 3 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 2 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

2 

2014 1 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 1 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

1 

2015 0 1 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 1 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

1 



144 
 

Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

2016 0 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

2017 0 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

2018 0 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

2019 0 1 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 1  

1 

2020 0 0 

Kabul : 0 - Tolak : 0 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0  

0 

Jumlah 11 26 

Kabul : 1 - Tolak : 3 

Tidak Diterima : 16 

Tarik Kembali : 5 

26 
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Tahun 

Dalam 

Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 1  

 

B.3. Memutus Pembubaran Partai Politik 

Sejalan dengan proses demokratisasi di Indonesia, pembentukan dan pembubaran 

partai politik tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Pembentukan dana 

pembubaran partai politik harus berdasarkan Konstutisu dan peraturan 

perundang-undangan. Salah satu perkembangan konstitusi di Indonesia adalah 

pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah 

tetapi oleh melalui putusan pengadilan. UUD NRI Tahun 1945 memberi wewenang 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pembubaran parata 

politik. 

Sejarah mencatat bahwa terdapat perbedaan kebijakan hukum pembubaran 

partai politik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,  Presiden Suharto, dan 

masa reformasi.  

a) Pembubaran Partai Pada Masa Pemerintahan Sukarno 

Pada 13 Desember 1959, Presiden Sukarno mengkeluarkan Penetapan Presiden 

(Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan 

Kepartaian184 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, 

Pengawasan Dan Pembubaran Partai-Partai185 yang diubah berdasarkan Perpres 

Nomor 25 Tahun 1960. 

Pasal 8 Penpres Nomor 7 Tahun 1959 menyebutkan bahwa  Presiden 

berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata-usaha, keuangan 

dan kekayaan partai-partai.  

                                                           
184Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Perpres 

Nomor 7 Tahun 1959. 
185Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 

tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 1960. 
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Tentang Pembubaran Partai, Pasal 9 ayat (1) Penpres Nomor 7 Tahun 1959 

menentukan, bahwa “Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat 

melarang dan/atau membubarkan partai yang: 1....” 

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 merupakan tindak lanjut Penpres 

Nomor 7 Tahun 1959.  Pasal 6 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 menemtukan 

bahwa: 

Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan yang 

dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, 

maka Presiden menyatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan 

menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai 

alat pembuktian untuk meneguhkan persangkaan tersebut. 

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 menyebutkan  

 

(1)  Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas tentang 

persangkaan tersebut pada pasal 6. 

(2)  Untuk pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mahkamah Agung 

dapat mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli di bawah sumpah. 

(3)  Setelah pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai, Mahkamah 

Agung memberitahukan pendapatnya kepada Presiden. 

Dalam menjalankan peraturan di atas, Presiden Sukarno mengeluarkan: 

-  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang 

Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. 

Partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai 

Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.  

-  Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-

partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960, partai-partai yang 

ditolak pengakuannya adalah PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional 

Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo.  

- Keppres 440 Tahun 1961 diakui pula Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 

dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). 

- Pada 17 Agustus 1960, diterbitkan Keppres Nomor 200/1960 dan 

Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang memerintahkan kepada Partai 

Masjumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri 

karena terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Jika hal itu tidak 
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dipenuhi, akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan 

Masjumi dan PSI membubarkan partai mereka.186 

b)  Pembubaran Partai Pada Masa transisi Pemerintahan Sukarno ke 

Suharto 

Pada masa akhir pemerintahan orde lama menuju masa pemerinahan Orde baru, 

pembubaran partai politik terjadi pada 1966 terhadap Partai Komunis Indonesia. 

Pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS 

Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, 

Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik 

Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 

Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-

Leninisme.187 

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menguatkan langkah kepijakan Presiden 

yang membubarkan Partai komunis. Pasal 1 TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 

menyebutkan:  

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar 

Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa 

pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian 

organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi 

yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai 

organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia 

bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya 

tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan 

tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS. 

c) Pembubaran Partai Pada Masa Pemerintahan Suharto 

Pada masa Orde Baru, tidak terjadi pembubaran partai politik tetapi muncul 

berbagai kebijakan diluar hukum dan penyederhaan partai politik. Partai-partai 

politik mendapatkan berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan 

Orde Baru. Terhadap PNI misalnya, pada April 1966 dipaksa menyelenggarakan 

kongres. Aspirasi pendirian partai politik berbasis masa Islam seperti Masjumi, 

diwadahi dengan dua syarat, yaitu; pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk 

                                                           
186Mahkamah Konstitusi.. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.  
187 MPR RI, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 
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dalam kepengurusan partai; dan kedua, Masjumi harus mengganti nama sehingga 

terkesan sebagai partai baru. Terbentuklah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). 

Namun, ketika Mohammad Roem terpilih menjadi ketua umum, partai ini tidak 

diakui dan dipaksa mengganti ketua umumnya.  Kebijakan penyederhanaan partai 

politik di awal masa Orde Baru menghasilkan 10 peserta pemilu 1971, yaitu; PNI, 

NU, Parmusi, Golkar, Partai Katolik, PSII, Murba, Partai Kristen Indonesia, Perti, 

dan IPKI.188 

d)  Pembubaran Partai Pada Masa Reformasi Sebelum Amandemen 

UUD 1945 

Pada tahun 1999, dikeluarkan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 

Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Agung diberi wewenang pembubaran 

partai politik. Wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik.537 

Ketentuan ini diatur pada Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 1999.. 

dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 

disebutkan bahwa pada Tahun 2000 dan 2001 terdapat 2 gugatan pembubaran 

Partai Golkar ke MA, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 

02.G/WPP/2001. Namun kedua gugatan tersebut diputus ditolak.189 

e)  Pembubaran Partai Pada Masa Reformasi Pasca Amandemen UUD 

1945 

Dalam proses perubahan UUD 1945, dilakukan perubahan pada Bab Kekuasaan 

Kehakiman. Dibentuk Mahkamah Konstitusi yang salah satunya diberi wewenang 

pembubaran partai politik  Hingga saat ini belum ada permohonan perkara 

pembubaran partai politik yang diterima oleh MK.  

4.  Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu 

Penyelesain perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baru muncul pada pemilu 

1999. Pemilu pada masa orde lama dan orde baru tidak ada praktik penyelesaian 

perselisihan hasil Pemilu. Pada Pemilu 1955 tidak terdapat sengketa, aturan Pemilu 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh peserta maupun pendukungnya. 

Masa orde baru, pada Pemilu 1971 tidak sengketa hasil Pemilu.  penyelenggaraan 

                                                           
188Mahkamah Konstitusi.. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.   
189Ibid 
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pemilu 1971 berada di bawah arahan Presiden. Menteri dalam negeri ditunjuk 

sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU)   

Pemilu selanjutnya, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, 

dan Pemilu 1997 tidak ada sengketa hasil pemilu. Pada masa orde baru ini, pasca 

kebijakan fusi partai politik, pemilu hanya diikuti dua partai dan satu golongan juga 

tidak memunculkan sengketa Pemilu. 190 

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 muncul 

sengketa pemilu yang dipermasalahkan oleh 27 (dua puluh tujuh) partai politik dari 

48 (empat puluh delapan) partai politik kontestan Pemilu. Hasil penghitungan suara 

yang dilakukan oleh KPU ditolak oleh 27 partai dengan alasan tidak dilakukan 

sesuai asas jujur dan adil. Sengketa tersebut juga dibawa ke Mahkamah Agung 

sebagai satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman saat itu. Akan tetapi,  oleh 

Mahkamah Agung gugatan tersebut ditolak dikarenakan Mahkamah Agung 

berpendapat yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil Pemilu adalah 

Panwaslu.191 

Pasca Amandemen UUD 1945, perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah 

Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil 

pemilu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

menyelengarakan sidang  perselisihan hasil pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 

2014, pemilu 2019.  

Pada Pemilu 2004, MK menerima dan memutus perkara PHPU baik untuk 

pemilu legislatif yang diajukan partai politik maupun calon anggota DPD. Sebanyak 

23 perkara (252 kasus) diajukan oleh partai politik dan 21 perkara diajukan calon 

anggota DPD. Dari 23 perkara (252 kasus) permohonan yang diajukan partai politik 

dan telah diputus, sebanyak 38 kasus dikabulkan, 131 kasus di tolak, 74 tidak di 

terima dan 9 perkara ditarik kembali. Sedangkan yang diajukan calon anggota DPD 

sebanyak dari 21 perkara permohonan sebanyak 3 di kabulkan, 3 di tolak, dan 15 

tidak diterima. 

Dalam perkara Perselisihan Hasil pemilu 2009, menurut Laporan Tahunan 

MK tahun 2009 hlm 14, dan 21-22, terdapat 71 perkara (656 kasus) yang 

diregistrasi dan MK telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 25 

                                                           
190Mahkamah Konstitusi.. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. hlm 220. 
191 Ibid 
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perkara dikabulkan, 38 perkara ditolak, 8 perkara tidak dapat diterima. Dalam 

perkara ini MK sebelum menyatakan putusan akhir juga menetapkan putusan sela 

dan memutuskan putusan terkait dengan Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008 

terhadap 13 kasus. 

Dari kasus yang diperikasa, MK telah menjatuhkan putusan berdasarkan 

kasus terdiri atas: 71 dikabulkan, 416 ditolak, 114 tidak diterima, 24 ditarik 

kembali, 18 putusan sela, dan 13 kasus terkait Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008. 

Dari 71 perkara tersebut terdiri dari:  

-  sengketa PHPU presiden/wakil presiden :  2 perkara dengan putusan 

kedua perkara ditolak permohonannya. 

- PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD (diajukan partai politik) sebanyak: 

42  perkara yang diajukan 42 partai politik dari 44 partai politik peserta 

pemilu, artinya hanya 2 partai politik lokal Aceh saja yang tidak 

mengajukan permohonan keberatan, yakni Partai Aceh Aman Sejahtera 

dan Partai Rakyat Aceh. 

Berkaitan dengan jumlah kasus PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 

terdapat perbedaan data antara data dalam buku “Enam Tahun 

Mahkamah Konstitusi” dan buku “Laporan Tahunan MK 2009” 

Dalam buku “Enam Tahun Mahkamah Konstitusi” halaman 282 

disebutkan terdapat 42 perkara (622 kasus) dengan rincian:   

- 68 kasus yang dikabulkan,  

- 398 kasus yang ditolak,  

- 107 kasus yang tidak diterima,  

- 27 kasus penarikan kembali.  

- 13 kasus putusan Pasal 205 UU No.10 Tahun 2008, dan  

- 9 kasus putusan sela.192  

Sementara itu, dalam buku “Laporan Tahunan MK 2009”  disebutkan:  

(626 kasus) dengan amar putusan:  

-  68 kasus dikabulkan permohonannya,  

-  398 kasus ditolak,  

                                                           
192 MKRI, Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas 

Mahkamah Konstitusi, 2003 – 2009, Jakarta, 2009. Hlm. 282. 
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-  107 kasus tidak diterima, dan  

-  27 kasus ditarik kembali,  

-  13 putusan terkait Pasal 205 UU Nomor 10 Tahu 2008.  

- 6 kasus kasus diputus dengan memerintahkan Komisi Pemilihan 

Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU dan/atau 

KPUD) untuk melakukan penghitungan suara ulang dan  

- 10 kasus yang putusannya memerintahkan KPU dan/atau KPUD 

untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.193 

- PHPU Anggota DPD sebanyak 27 perkara (28 kasus) dengan amar 

putusan 4 kasus kemudian diputus dikabulkan permohonannya, 17 

kasus ditolak, 7 kasus tidak diterima. Untuk putusan sela yang 

dijatuhkan dalam PHPU Legislatif 2009 semuannya sudah diputus dalam 

putusan akhir. 

 

Tabel Rekapitulasi Perkara PHPU 2014194 

 

Perkara 

Tahun 2014 

Jumlah 

Perkara 

Diregistrasi 

/ Kasus 

Jumlah 

Perkara 

Diputus 

Amar Putusan 
Jumlah Kasus 

yang Diputus 

LEGISLATIF 42 / 42 42 

Kabul : 68 

Tolak : 398 

Tidak Diterima : 107 

Tarik Kembali : 27 

Gugur :  

Tidak Berwenang :  

Sela : 6 

627 

PILPRES 2 / 2 2 
Kabul : 0 

Tolak : 2 
2 

                                                           
193 MKRI, “Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 

RI 2009, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 14, 21, dan 22. 
194 MK, Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dan 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4 diakses pada 12 Mei 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4
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Perkara 

Tahun 2014 

Jumlah 

Perkara 

Diregistrasi 

/ Kasus 

Jumlah 

Perkara 

Diputus 

Amar Putusan 
Jumlah Kasus 

yang Diputus 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur :  

Tidak Berwenang :  

Sela : 0 

DPD 27 / 27 27 

Kabul : 2 

Tolak : 16 

Tidak Diterima : 7 

Tarik Kembali : 0 

Gugur :  

Tidak Berwenang :  

Sela : 3 

28 

    

 

 

Tabel Rekapitulasi Perkara PHPU 2019195 

 

Perkara 

Tahun 2019 

Jumlah 

Perkara 

Diregistrasi 

/ Kasus 

Jumlah 

Perkara 

Diputus 

Amar Putusan 

Jumlah 

Kasus yang 

Diputus 

LEGISLATIF 251 / 251 251 

Kabul : 12 

Tolak : 97 

Tidak Diterima : 100 

Tarik Kembali : 10 

Gugur : 32 

251 

                                                           
195 MK, Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dan 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4 diakses pada 12 Mei 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4
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Perkara 

Tahun 2019 

Jumlah 

Perkara 

Diregistrasi 

/ Kasus 

Jumlah 

Perkara 

Diputus 

Amar Putusan 

Jumlah 

Kasus yang 

Diputus 

Tidak Berwenang : 0 

Sela : 0 

PILPRES 1 / 1 1 

Kabul : 0 

Tolak : 1 

Tidak Diterima : 0 

Tarik Kembali : 0 

Gugur :  

Tidak Berwenang :  

Sela : 0 

1 

DPD 10 / 10 10 

Kabul : 0 

Tolak : 6 

Tidak Diterima : 4 

Tarik Kembali : 0 

Gugur : 0 

Tidak Berwenang : 0 

Sela : 0 

10 

 

5. Memberi Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran 

Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 

Salah satu meteri penting hasil perubahan UUD 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

adalah pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga 

dikenal dengan istilah impeachment atau pemakzulan196.  Pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden merupakan suatu proses tuntutan atau dakwaan dalam 

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah mendapat putusan dari 

Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan pelanggaran hukum yang telah 

ditentukan undang-undang dasar.  

                                                           
196Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul/mak·zul/v berarti “berhenti memegang jabatan; 

turun takhta”; memakzulkan/me·mak·zul·kan/v, berbarti: (1)menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan; 

(2) meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja; pemakzulan/pe·mak·zul·an/n berbarti: 

proses, cara, perbuatan memakzulkan. https://kbbi.web.id/makzul  

https://kbbi.web.id/makzul
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Setiap negara yang mengadopsi pemakzulan atau impeachment, memiliki 

praktik yang berbeda-beda. Pada umumnya mekanisme impeachment melibatkan 

lembaga yudikatif. Keterlibatan Mahkah Konstitusi dalam proses impeachmet di 

setiap negara juga berbeda-beda. Sejumlah negara ada yang menempatkan peranan 

MK sebagai bagian akhir setelah semua tahapan proses impeachmet, seperti di 

Austria, Jerman dan Korea Selatan. Sedangkan beberapa negara, seperti di 

Lithuania dan Indonesia, menempatkan peranan Mahkamah Konstitusi sebagai 

jembatan yang memberikan landasan pertimbangan hukum kepada proses 

selanjutnya di lembaga politik (parlemen).197  

Mekanisme impeachment adalah satu diantara mekanisme pengawasan serta 

perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru. Proses 

impeachment di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. 

Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan 

proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang 

tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses di DPR selesai, dimana 

Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-impeach 

maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. 

Sebelum akhirnya proses impeachment ditangani oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil 

Presiden.198 

Istilah impeachment, menurut Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai 

“A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted 

by a written accusation called ‘articles of impeachment”.199  Impeachment diartikan 

sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang 

dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Suatu proses 

impeachment dimulai dengan adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama 

dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi artikel impeachment 

                                                           
197 Baca lebih lanjut Jimly Asshiddiqie dalam Pengantar Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer 

Stiftung, Jakarta, 2005 
198 Jimly Asshiddiqie,  Pengantar Laporan Penelitian : “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 

Jakarta, 2005 hlm. 22.  
199 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and 

English Jurisprudence, Ancient and Modern (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hlm. 516.  
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adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu 

proses impeachment.200  

Menurut Richard A. Posner dalam buku The Investigation, Impeachment, and 

Trial of President Clinton, secara historis impeachment berasal dari abad ke-14 di 

Inggris. Parlemen menggunakan lembaga impeachment untuk memproses pejabat-

pejabat tinggi dan individu-individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus 

korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. 

Dalam praktik, The House of Commons bertindak sebagai a grand jury yang 

memutuskan apakah akan meng-impeach seorang pejabat. Apabila pejabat itu di-

impeach, maka The House of Lords akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, 

maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, 

termasuk memecat dari jabatannya.201   

Di Amerika Serikat, pengaturan impeachment terdapat dalam Article 2 

Section 4 yang menyatakan, “The President, Vice President, and all civil officers of the 

United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of 

treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”. Pasal inilah yang 

kemudian mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan 

impeachment termasuk Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945.202  

Pemberhentian Presiden dan Wakil Prsiden yang juga dikenal dengan 

impeachment diatur pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945 

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, bahwa: 

                                                           
200 Luhut M.P. Pangaribuan, “’Impeachment’, Pranata untuk Memproses Presiden”, Kompas, edisi Senin, 19 

Februari 2001 dalam  MKRI dan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian : “Mekanisme Impeachment dan 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer 

Stiftung, Jakarta, 2005 hlm. 22. 
201Ibid. 
202MKRI dan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian : “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 

Jakarta, 2005 hlm. 22. 
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(1)  Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 

hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden.  

(2)  Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

(3)  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 

Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan 

sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

yang hadir dalam siding paripurna yang dihadiri oleh 

sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4)  Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 

dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan 

Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 

(5)  Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan 

sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

(6)  Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga 
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puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul 

tersebut. 

(7)  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 

3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

 

Ketentuan Pasal 7A dan 7B tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 C 

ayat (2) tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Dari tahapan proses impeachment yang diatur dalam konstitusi, pada intinya 

dapat disimpulkan bahwa : 

Pertama, impeachment atau proses pemberhentian dalam masa jabatannya 

hanya dikhususkan bagi Presiden dan Wakil Presiden.  

Kedua, alasan pemberhentian tersebut apabila terbukti; [a] melakukan 

pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; [b] tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

Ketiga, proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ini melibatkan 

3 lembaga yaitu, DPR, MK dan MPR.  

Keempat, keputusan kata akhir untuk memutus pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden berada pada kewenangan MPR. Sedangkan peranan MK 

adalah melayani permintaan atau usulan dari DPR untuk memberikan landasan 

hukum bagi proses pemberhentian tersebut.203 

Sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus 

pembubaran Partai Politik. 

6.  Kewenangan Tambahan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota 

                                                           
203 Baca Komisi Hukum Nasional, Laporan Penelitian Evaluasi Terhadap Reformasi Kekuasaan Kehakiman, 

Jakarta, 2010, hlm 91  
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Penyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala daerah mengalami dinamika baik 

dalam perdebatan akademis, proses legislasi maupuan praktik peradilan. Hal ini 

disebabkan pergeseran paradigma tentang penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah yang dilakukan secara demokrasi sebagai rezim pemilu atau rezim 

pemerintahan daerah. Bahkan Mahkamah Konstitusi ikut andil dalam perdebatan 

paradigma tersebut melalui dua putusan yaitu  Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 

dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. 

Dalam Putusan No. 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi 

membatalkan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD dan menjadi dasar 

pergeseran paradigma yang semula Pikada seagai rezim pemerintah daerah menjadi 

Rezim Pemilihan Umum. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-

073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemerintahan daerah dan 

kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan menjadi kewenangan 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibanwahnya.  Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 mengubah paradaigma. Selama kurang lebih 

6 tahun yaitu tahun 2008-2014 dilakukan Pemilihan umum kepala daerah 

(Pemilukada).  

Pada tahun 2013, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

97/PUU-XI/2013, paradigma pemilihan kepala daerah sebagai rezim pemilu 

nasional dikembalikan menjadi rezim pemerintah daerah. Penyelesaian sengketa 

perselisihan hasil pemilkada bukan lagi manjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi 

melainkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan perdilan di bawahnya atau 

melalui pengadilan khusus.  

Akan tetapi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi 

memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus. 

Berkaitan perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sejak 2003 hingga 

Mei 2018, MK menerima 1016 perkara, sebanyak 982 perkara telah diputus yang 

terdiri dari Kabul : 76, Tolak : 474, Tidak Diterima : 400, Tarik Kembali : 27, 

Gugur:5204 

                                                           
204 MK, Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4, diakses pada 12 Mei 2019. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4
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Tabel; Rekapitulasi PHPU Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi 

Tahun 

Dalam Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

2008 0 27 

Kabul : 3 

Tolak : 12 

Tidak Diterima : 3 

Tarik Kembali : 0 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

18 

2009 9 3 

Kabul : 1 

Tolak : 10 

Tidak Diterima : 1 

Tarik Kembali : 0 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

12 

2010 0 230 

Kabul : 26 

Tolak : 149 

Tidak Diterima : 45 

Tarik Kembali : 4 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

224 

2011 6 132 

Kabul : 13 

Tolak : 87 

Tidak Diterima : 29 

Tarik Kembali : 2 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

131 

2012 7 105 

Kabul : 11 

Tolak : 57 

Tidak Diterima : 27 

Tarik Kembali : 8 

104 
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Tahun 

Dalam Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 1  

2013 8 192 

Kabul : 14 

Tolak : 132 

Tidak Diterima : 42 

Tarik Kembali : 6 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 2  

196 

2014 4 9 

Kabul : 0 

Tolak : 9 

Tidak Diterima : 4 

Tarik Kembali : 0 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

13 

2016 0 152 

Kabul : 3 

Tolak : 5 

Tidak Diterima : 138 

Tarik Kembali : 6 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

152 

2017 0 60 

Kabul : 3 

Tolak : 7 

Tidak Diterima : 50 

Tarik Kembali : 0 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 0  

60 

2018 0 72 

Kabul : 2 

Tolak : 6 

Tidak Diterima : 61 

Tarik Kembali : 1 

72 
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Tahun 

Dalam Proses 

Yang 

lalu 

Diregistrasi Amar Putusan 
Jumlah 

Putusan 

Tidak Berwenang :  

Gugur : 2  

Jumlah 34 982 

Kabul : 76 

Tolak : 474 

Tidak Diterima : 400 

Tarik Kembali : 27 

Tidak Berwenang : 0 

Gugur : 5  

982 

 

C. Produk Hukum Mahkamah Konstitusi 

Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, 

Mahkamah Konsitusi menghasilkan produk hokum. Produk Hukum 

Mahkamah, terdiri atas: 

a.  Putusan Mahkamah; 

b.  Ketetapan Mahkamah; 

c.  Peraturan Mahkamah; 

d.  Peraturan Ketua Mahkamah; dan 

e.  Keputusan Ketua Mahkamah. 

Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah merupakan pernyataan 

Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 

dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk: 

a.  menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang   

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

c.  memutus pembubaran partai politik; 

d.  memutus perselisihan tentang basil pemilihan umum; dan 

e.  memberikan  putusan  atas pendapat DPR bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 
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hukum berupa penghianatan 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 UUD 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah vonis majelis hakim untuk 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh Pemohon dan telah 

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK/e-BRPK), 

diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta  

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.   

Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah dilakukan oleh 

Majelis Hakim. clibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional 

Kepaniteraan. Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah dibaca oleh Hakim 

Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah. Hakim 

Pembaca Akhir terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua 

Mahkarnah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Kepaniteraan yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera. Putusan 

dan/atau Ketetapan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim 

setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir. 

Tentang Akses Terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah Pasal 9 

PMK 3/2020 menentukan bahwa Masyarakat mempunyai akses untuk 

mendapatkan Putusan dan Ketetapan Mahkamah. melalui laman 

Mahkamah, dan/atau Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau media 

massa cetak. Pemuatan  Putusan  Mahkamah  dalam  Berita  Negara  

Republik  Indonesia dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang 

yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak putusan diucapkan. Pemuatan  Putusan  Mahkamah  

dalam  media  massa  cetak  dapat dilakukan untuk putusan yang 

mengabulkan permohonan,   dalam  waktu  paling  lama 1 (satu)   hari   

sejak  putusan diucapkan. 

Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial 

maupun non-yudisial. Materi muatan Peraturan Mahkamah, meliputi:  

a.   materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang 

Mahkamah; 
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b. materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.    

Peraturan Ketua Mahkamah merupakan  peraturan  tertulis  yang 

berisi pedoman teknis yudisial yang memuat aturan yang mengikat bagi 

pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah. 

Materi muatan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 PMK 3/2020, berisi pedoman pelaksanaan tugas teknis 

administratif peradilan. . 

Masyarakat   mempunyai   akses   untuk   mendapatkan   Peraturan 

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi melalui 

laman Mahkamah.   

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang 

berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam 

bidang non-yudisial. Materi muatan Keputusan Ketua Mahkamah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PMK 3/2020, berisi materi untuk 

menindaklanjuti hal-hal di bidang non-yudisial untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.205 

D.Kebijakan Hukum dan Politik dalam Putusan MK 

D. 1. Peletak Dasar Pembaruan Hukum dan Politik206 

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan memutus substansi 

permohonan yang berkaitan dengan pemohon. Sebagai negative legislator, 

Mahkamah Konstituisi mempunyai keterbatasan karena tidak dapat membuat 

norma baru. Pada sisi lain, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang 

melakukan judicial review, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi kontrol 

pembentuk undang-undang (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif). Dalam 

posisi demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya 

mengabulkan, menerima, atau tidak dapat diterima permohonan tetapi juga 

meletakkan dasar bagi pembentukan hukum dalam proses legislasi. 

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan landasan bagai 

pembentukan hokum dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, antara lain:  

1) politik hukum bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada seperti Pemilu 

DPR-DPD-DPRD-Presiden Serentak  (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013), 

                                                           
205Pasal 18 PMK 3/2020  
206Andi M Asrun, Keadilan Subtantif .....  Bab Penutup 
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Kewenangan  Mengadili   Sengketa   Hasil  Pilkada (Putusan Nomor 072-

073/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013), Pasangan 

Calon Independen (Putusan Nomor  5/PUU-V/2007, Putusan No. 

60/PUU-XIII/2015), Pasangan Calon Tunggal (Putusan Nomor 100/PUU-

XII/2015), E-voting (Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009), Pengisian 

Anggota DPR di Luar Daftar Calon Tetap (Putusan Nomor 27/PUU-

VIII/2010), Verifikasi Partai Politik (Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, 

Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011, Nomor 52/PUU-X/2012), hak Pilih 

warga negara Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 Putusan Nomor 

85/PUU-X/2012) 

2) Formulasi hubungan politik hukum pidana dengan perlindungan HAM 

dalam menduduki jabatan publik (pemulihan hak politik ex anggota 

organisasi terlarang (Putusan No. 011-017/PUU-I/2003), hak mantan 

narapidana menduduki jabatan publik (perkara Nomor 14-17/PUU-

V/2007 - putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) 

dan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009-  Putusan tidak konstitusional 

bersyarat (conditionally unconstitutional)). 

D.2. Keadilan Substantif Mahkamah Konstitusi  

Perkembangan praktik peradilan Mahkamah Konstitusi menuju pada paradigma 

penegakan keadilan substantif. Dalam Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 

ini, Mahkamah Konstitusi membuat terobosan hukum dalam penyelesaian sengketa 

pemilu kepala daerah yaitu antara lain:  

1) Menemukan keadilan substansial (substantive justice) bukan keadilan 

prosedural (procedural justice) semata-mata dalam memutus sengketa 

pemilu kepala daerah 

2) Menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri 

dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan 

masif. 

3) Pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil 

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula 

dinilai untuk menegakkan keadilan. 
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4)  Melakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 207 

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konsitusi sebagai dasar pengambilan 

putusan adalah sebagai berikut: Pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah 

Konstitusi dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan 

segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling 

fundamental di dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk 

mengawal tegaknya demokrasi. Dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu 

harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada; Di 

dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas 

negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan 

pergulatan kekuatan kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan 

sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh 

secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh 

pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-

prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan. 

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh 

membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan 

mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta 

hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat 

(4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara 

demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 208 

Tentang penhakan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukum Putusan menyatakan bahwa penegakan keadilan substantif 

bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi Undang-Undang.  

Selama bunyi Undang-Undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah akan 

menjadikannya sebagai dasar pengambilan putusan. Sebaliknya, jika penerapan 

bunyi Undang-Undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah dapat 

                                                           
207 Baca lebih lanjut Andi M Asrun, Keadilan Subtantif ..... BAB III  Hak Politik Warga Negara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilukada tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistemik Dan Masif (Putusan Nomor 

41/PHPU.DVI/2008 ). 
208 Disarikan dari Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 
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mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum 

progresif atau hokum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

Secara lengkap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan  

bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah atas penegakan keadilan substantive 

bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi Undang-Undang. 

Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah dapat keluar atau 

mengabaikan bunyi Undang-Undang, tetapi tidak harus selalu mengabaikan 

atau keluar dari bunyi Undang-Undang. Selama bunyi Undang-Undang 

memberi rasa keadilan, maka Mahkamah akan menjadikannya sebagai dasar 

pengambilan putusan. Sebaliknya, jika penerapan bunyi Undang-Undang 

tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah dapat mengabaikannya 

untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau 

hokum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi;  

bahwa berkenaan dengan paradigma tersebut, maka dalam menangani 

sengketa hasil pemilu Mahkamah tidak hanya menilai kebenaran kuantitatif 

dalam penetapan hasil Pemilu, seperti menghitung kebenaran penetapan 

jumlah suara yang diperoleh partai politik atau peserta Pemilu, melainkan 

sekaligus menilai proses pelaksanaan Pemilu untuk mencari kebenaran 

secara kualitatif. Oleh sebab itu, jika dalam proses Pemilu terjadi 

pelanggaran, baik administratif maupun pidana, yang memengaruhi hasil 

Pemilu secara signifikan, tanpa harus memastikan penetapan jumlah 

(kuantitatif) yang salah dalam penetapannya, maka Mahkamah dapat 

menentukan putusan atau sanksi tersendiri demi tegaknya keadilan, 

sekaligus untuk pembelajaran dan pendidikan agar pada Pemilu-Pemilu 

berikutnya pelanggaran semacam itu tidak terjadi lagi. Meskipun demikian, 

agar dalam menegakkan keadilan tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas 

dan diterima oleh common sense publik, maka kesalahan kualitatif proses 

pemilu yang dapat dijatuhi sanksi (condemnatoir) oleh Mahkamah adalah 

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.209 

D.3. Kontrol Terhadap Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada  

Dalam sengketa perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam 

memeriksa dan memutusa perkara menekankan pada upaya menemukan keadilan 

                                                           
209 Putusan Pilres 2009 Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 hlm. 325 326 



167 
 

substansial (substantive justice) bukan keadilan prosedural (procedural justice) 

semata-mata. Menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan 

diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif. 

Pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara 

yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan 

keadilan. 

D.3.1. Putusan Diskualifikasi, Hitung Ulang, Pemungutan Suara Ulang 

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membuat putusan diselain 3 (tiga) 

bentuk putusan yang ada (mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima 

permohonan), yaitu antara lain:  

1) Memerintahkan melakukan penghitungan dan/atau pemungutan suara 

ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2) Pendiskulifikasian Salah Satu Pasangan Calon Karena Pelanggaran 

Administratif dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam 

Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 

3) Pemungutan dan penghitungan ulang.  

D.3.2. Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif  

Selain itu,  Mahkamah Konsitusi memandang perlu menciptakan terobosan 

guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik 

pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif karena pelanggaran justru 

terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya 

sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di 

daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika 

dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. 

Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah 

ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah 

terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang diadili 

karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang 

melanggar prosedur hukum dan keadilan;  

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut 

Mahkamah Konstitusi membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:  

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat 

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti 

pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat 

peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan 
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perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah 

tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan 

suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal 

ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.  

2. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh 

terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan 

oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. 

Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau 

Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi 

secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah 

ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran 

yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada 

seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah 

yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak 

dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan 

suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota.  

3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan 

dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan 

syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar 

untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya 

yang tidak memenuhi syarat sejak awal; 

Tentang Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa : 

1. Pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran 

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan 

oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain.  

2. Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau 

administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil 

pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh 

terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak 

menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.  

3. Setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil 

langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau 
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Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam 

konteks pidana atau administratif.  

D.3.3. Perluasan Legal Standing dalam Perkara Perselisiahan Hasil 

Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 

konstitusi dan pemberi keadilan, Mahkamah Konsitutsi tidak hanya sebagai 

“tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Dalam konteks, 

pelanggaran pemilukada, Mahkamah Konsititusi membuat terobosan dengan 

memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah 

secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, 

nomokrasi, dan demokrasi.  

Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon 

yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan 

Calon, maka menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif 

dengan memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon 

yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum karena alasan-alasan melanggar norma-norma konstitusi, 

nomokrasi, dan demokrasi.  

Hal ini didasarkan pada fakta selama memeriksa perkara Pemilukada, 

Mahkamah Konstitusi menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi 

terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk 

meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan atau untuk 

memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi 

pelanggaran seperti ini telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan 

bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.  

E. Perluasan Putusan 

E.1 Conditionally Constitutional dan Conditionally 

Unconstitutional 

Sebagai lembaga yang memiliki hak menguji (toetsingrecht) terhadap undang-

undang yang dibut DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi berupaya tetap 

berupaya berada pada kedudukannya sebagai negative legislator dimana pada 

dasarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat membentuk norma sebagai pengganti 

dari norma yang dibatalkan. Akan tetapi apabila pasal tersebut dibatalkan atau 



170 
 

dinyatakan inkonstitusional maka akan terjadi kekosongan hukum. Oleh karena 

itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembangkan model putusan 

konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau tidak konstitusional 

bersyarat (conditionally unconstitutional).  

Varian putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan konstitusional 

bersyarat (conditionally constitutional) atau tidak konstitusional bersyarat 

(conditionally unconstitutional) tersebut tetap memiliki pijakan hukum, yaitu 

berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK, di mana Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, MK sekaligus 

menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik 

secara keseluruhan atau sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum 

(legally null and void).210 Bahwa “... putusan konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional) dan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional) pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum 

tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua 

model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpetative 

decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-

undang atau undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan 

bertentangan dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 211 

Model putusan bersyarat tersebut sesungguhnya lahir untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap suatu kondisi atau kebutuhan praktik diakibatkan 

adanya kevakuman hukum karena ketidakjelasan penjelasan undang-undang 

ataupun berdasarkan kebutuhan diperlukan untuk memberi keadilan dan 

kepastian hukum bagi seorang warga negara, tetapi secara keseluruhan norma 

hukum yang diuji konstitusionalnya tersebut tetap memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Rumusan putusan yang memuat norma hukum yang baru tersebut 

bersifat sementara.  

Kajian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini diarapkan akan memberi 

kemanfaatan baik untuk kalangan praktisi maupun kalangan akademisi, termasuk 

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “tafsir konstitusional ataupun 

inkonstisional suatu norma undang-undang terhadap UUD.” Putusan bersifat tafsir 

                                                           
210 Baca Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4, hlm. 657-708, Syukri Asy’ari et.al., “Model dan Implementasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). 
211 Ibid. 
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itu telah memberikan jalan keluar terhadap kevakuman hukum untuk kepentingan 

praktis ataupun untuk kepentingan memberikan keadilan dalam rangka 

kepentingan warga negara. Putusn bersifat tafsir ini secara asasi tidak merubah 

norma peraturan perundang-undangan, tetapi ia melakukan penyesuaian terhadap 

suatu kebutuhan praktik demi keadilan dan kepastian kepada perseorangan atau 

institusi tertentu sekalipun dapat berlaku secara umum (erga omnes). 

E.2. Putusan Bersifat “Self-Executing” 

Putusan bersifat tafsir dari Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai upaya 

Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan konstitusi kepada seorang warga 

negara akibat ketidakjelasan norma hukum. Putusan dengan varian seperti itu telah 

memberikan kepastian hukum dan sekaligus sejalan dengan doktrin “judge-made 

law”.  

Selain putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan 

putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional),  Mahkamah 

Konstitusi telah menapakkan “palu kewenangannya” menjadi positive legislator 

atau setidaknya semi positive legislator atau sebagai temporary legislator.212 Hal ini 

berbeda dengan kedudukan dasar Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator 

untuk mengimbangi kekuasaan legislatif  (pembentuk undang-undang) sebagai 

positive legislator.   

Putusan MK yang menyimpangi doktrin negative legislator dapat ditemukan, 

antara lain, Putusan “KTP Pemilu” (2009) yang membuat teknis peraturan dalam 

penggunaan KTP dan Paspor untuk memilih dalam Pemilu; Putusan “Anak Luar 

Kawin” (2010) yang menambah frasa pasal di dalam UU Perkawinan; Putusan “Masa 

Jabatan Jaksa Agung” (2010) yang mengisi kekosongan ketentuan di dalam UU 

Kejaksaan; dan Putusan “Pertanggungjawaban Pidana Anak” (2010) yang menaikan 

minimum batas usia dari delapan tahun menjadi dua belas tahun.213 

  

                                                           
212Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai temporary legislator. Artinya, perubahan atas norma dan 

pasal di dalam undang-undang hanya bersifat sementara, sambil menunggu DPR dan Pemerintah merevisi atau 

mengubah undang-undang yang telah diuji berdasarkan Putusan MK. Pan Mohamad Faiz, “Relevansi Doktrin 

Negative Legislator”, Artikel dimuat dalam Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 108 Februari 2016, hlm. 6-7 
213  Ibid. 
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BAB IV 

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA 

PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

A.   Asas-Asas Peradilan 

Asas hukum merupakan jantung peraturan hukum, karena asas hukum menjadi 

landasan lahirnya suatu peraturan hokum atau merupakan ratio legis dari 

peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar 

kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-

tuntutan etis.214 Fungsi asas-asas hukum  adalah : 

1)  asas-asas hukum sebagai pedoman (richtlijnen) bagi pembentukan hukum 

(positiveringsarbied).  

2)  Hakim sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus 

melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, 

dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan 

penetapan (precisering)  putusannya. 

3)  Hakim perlu mempergunakan rechtsbeginselen apabila ia perlu 

mengadakan analogi.  

4)  Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, 

apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya.215 

Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam 

memeriksa dan memutus perkara tunduk dan berpedoman pada asas-asas 

peradilan. Sebagai peradilan konstitusi, persidangan Mahkamah Konstitusi 

memiliki kekhususan hukum acara yang berbeda dengan peradilan perdata dan 

peradilan pidana. peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Karena 

sifat khusus dari peradilan Asas-asas hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi 

adalah (1)persidangan terbuka untuk umum; (2)independen dan imparsial; 

(3)peradilan cepat, sederhana, dan murah; (4)hak untuk didengar secara seimbang 

                                                           
214 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 85 – 86. Secara umum asas hukum dapat 

dipilah menjadi asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang 

menjadi dasar penyusunan peraturan hukum, dan asas-asas ini bersifat moral. Asas hukum subjektif adalah prinsip-

prinsip yang menyatakan kedudukan subjek dihadapan hukum, dan asas-asas ini bersifat moral dan rasional. Asas 

hukum subjektiuf berupa hak-hak  yang ada pada manusia dn menjadi titik tolak pembentukan hukum. M 

Sastrapraredja, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th, Aquinas,  Yogyakarta: Kanisius, 2002 
215 Empat fungsi asas hukum merupakan pendapat O. Notohamidjojo dikutip dalam BPHN, Naskah Akademis 

RUU tentang Hukum Acara Perdata, hlm. 10. 
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(audi et alteram partem) ; (5)hakim pasif inisiatif dan aktif persidangan; (6) ius curia 

novit; (7) asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa); (8) putusan bersifat 

erga omnes 

A.1.  Persidangan Terbuka Untuk Umum 

Asas persidangan terbuka untuk umum merupakan asas yang diakui secara 

universal dan menjadi ketentuan Pasal 14  International Covenant On Civil And 

Political Rights-ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 

Secara lengkap Article 14.1 menyebutkan bahwa  

All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination 

of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at 

law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, 

independent and impartial tribunal established by law. The press and the 

public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public 

order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the 

interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly 

necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity 

would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a 

criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest 

of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial 

disputes or the guardianship of children. 216 

Pasal 14 ICCPR mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam proses 

peradilan yaitu hak persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan 

peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang 

kompeten, bebas dan tidak berpihak. Akan atapi asas sidang terbuka untuk umum 

dapat dikecualikan dengan alasan tertentu.  

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman,217 Asas sidang terbuka untuk umum diatur pada Pasal 13 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 

umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah 

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. (Pasal 13 ayat (2)). Jika, sidang Mahkamah Konstitusi dan pembacaan 

                                                           
216 Indonesia mengesahkan International Covenant On Civil And Political Rights berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, LN Tahun 

2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558. 
217 Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009 (LNRI Tahun 

2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076) 
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putusan tidak terbuka untuk umum mengakibatkan putusan batal demi hukum 

(Pasal 13 ayat (3)).  

Asas sidang terbuka untuk umum juga berlaku bagi persidangan di 

Mahkamah Konstitusi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 

2003  yang menyatakan bahwa: “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, 

kecuali rapat permusyawaratan hakim”. Pasal 28 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003  

menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

Asas pesidangan terbuka untuk umum berkaitan erat dengan impartial 

hakim, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas peradilan. Asas sidang terbuka 

untuk umum merupakan asas yang memberikan ruang bagi publik untuk 

melakukan pengawasan. Publik dapat menilai kinerja para hakim dalam memutus 

sengketa konstitusional.218 Dengan adanya jaminan atas hak publik untuk 

mengakses persidangan dan putusan pengadilan, maka publik dapat mengawasi 

proses pengambilan putusan sehingga dapat mencegah hakim dari penyalah-

gunaan wewenang. Pengawasan oleh publik ini mendorong hakim untuk tidak 

memihak (impartial), lebih berhati-hati dalam pengambilan putusan, dan dapat 

meningkatkan kualitas putusannya. Pada akhirnya, akuntabilitas hakim dan 

pengadilan akan berdampak pada terciptanya badan peradilan yang independen, 

tranparan, dan akuntabel.219 

Persidangan terbuka untuk umum merupakan asas yang lahir dari 

kebutuhan social control, maka dalam hukum acara terdapat pengecualian terhadap 

asas tersebut. Mahkamah Kosntitusi dapat menentukan pengecualian melalui 

sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup jika dipandang ada alasan ada 

alasan yang sangat penting terutama menghindari tekanan yang merugikan 

independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan/atau 

menetapkan pemeriksaan persidangan secara tertutup harus dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum. 220 

ICCPR memberikan jaminan terhadap pengecualian pesidangan untuk umum 

dan pembatasan media dan khalayak ramai mengikuti persidangan. Pasal 14.1 

ICCPR sebegaimana diuraikan di atas memberikan jaminan pengecualian karena 

                                                           
218 Andi Asrun, Keadilan Substantif...Op.cit. hlm. 22. 
219 Imam Subechi, Hak Uji Meteriil, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 266. 
220 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal : 64 – 65 
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alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat 

yang demokratis, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat 

pengadilan dalam suatu keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan 

kepentingan keadilan itu sendiri. 

A.2. Independen dan Imparsial 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakima untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bawah “Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsunya berkewajiban 

menjaga kemandirian peradilan. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. 

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) menguraikan bahwa: Yang dimaksud dengan 

"kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari 

segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. 

Untuk menjamin independen dan imparsial nya hakim konstitusi, Pasal 3 

ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Segala campur tangan dalam 

urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali 

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sifat mandiri dan merdeka berkaitan dengan sikap imparsial (tidak 

memihak). Sikap independen dan imparsial yang harus dimiliki hakim bertujuan 

agar menciptakan peradilan yang netral dan bebas dari campur tangan pihak 

manapun sekaligus sebagai upaya pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain. 

Independensi dalam menjalankan fungsi judisial, hakim tidak hanya idependen dari 

kekuasaan negara lain tetapi juga mencakup independensi dari tekanan 

masyarakat, independen dari teman dari pengaruh rekan sejawat.  

Asas independen dan imparsial peradilan merupakan asas yang harus 

dipegang oleh hakim konstitusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak 
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asasi manusi. Peradilan yang independent dan imparsial diatur dalam Instrumen 

hukum internasional dan regional, antara lain:  Universal Declaration of Human 

Rights (article 10), International Convenan on Civil dan Political Rights (ICCPR) 

(article 14), United Nations Basic Principles on Independence of the Judiciary, 

International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, 

New Delhi 1982, Universal Declaration on the Independece of Justice Montreal 1983, 

The Universal Charter of the Judge 1999, Bangalore Principles of Judicial Conduct 

2002, International Standards of Judicial Independence 2008, Beijing Statement of 

Principles on Judicial Independence, 1995, American Bar Association (ABA) Model 

Code of Judicial Conduct, 2000 

The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyebutkan: “Everyone is 

entitled in full equality to a fair, and public hearing by an independent and impartial 

tribunal” (Art. 10).  

Sementara itu, The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

1966 menyebutkan, bahwa: “everyone shall be entitled to a fair and public hearing 

by a competent, independent and impartial tribunal established by law” (art. 14 (1)). 

The Universal Charter of The Judge 1999 menegaskan bahwa Hakim 

menjalankan pekerjaannya wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan 

pengadilan yang adil, bebas dan tidak memihak. Independensi hakim sangat 

diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang tidak memihak dan semua lembaga 

dan otoritas harus menghormati, melindungi dan mempertahankan kemerdekaan 

itu. Artikel 1  The Universal Charter of The Judge (Taiwan) on November 17, 1999; 

secara lengkap menyebutkan bahwa  

Judges shall in all their work ensure the rights of everyone to a fair trial. They 

shall promote the right of individuals to a fair and public hearing within a 

reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law, 

in the determination of their civil rights and obligations or of any criminal charge 

against them. The independence of the judge is indispensable to impartial 

justice under the law. It is indivisible. All institutions and authorities, whet her 

national or international, must respect, protect and defend that 

independence.221 

Penerapan asas independen dan imparsial diuraikan lebih lanjut dalam Kode 

Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang 

                                                           
221 Central Council of the International Association of Judges in Taipei, The Universal Charter of The Judge 

(Taiwan) on November 17, 1999. Baca antara lain Imam Subechi, Hak uji materiil... op.cit., hal  42-43. 
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Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, pada Pinsip 

pertama tentang Independensi Menegaskan bahwa: 

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita 

negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. 

Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses 

pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat 

dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, 

bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud 

dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun 

sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim 

berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak 

langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan 

balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah 

atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan 

imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau 

bentuk lainnya.” 

Penerapan dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas 

dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa 

bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan 

apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum. 

2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media 

massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. 

3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga 

eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 

4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari 

pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. 

5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan 

independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan 

maupun kelembagaan. 

6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta 

memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap peradilan. 
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7. Sedangkan prinsip imparsial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi 

sebagai berikut. 

Prinsip kedua tentang Ketidakberpihakan dalam Deklarasi Kode Etik dan 

Perilaku Hakim Konstitusi ditegaskan bahwa: 

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi 

hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap 

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap 

netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan 

antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus 

tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap 

pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar 

diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara 

dan oleh masyarakat luas pada umumnya.” 

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (prejudice), 

melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak. 

2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap 

ketakberpihakan hakim dan peradilan. 

3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat 

mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara 

dan mengambil keputusan atas suatu perkara. 

4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, 

sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang 

bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya 

dimaksudkan untuk memperjelas putusan. 

5. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum – harus 

mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim 

tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak 

karena alasan-alasan di bawah ini: 

6. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu 

pihak; dan/atau 
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7. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan 

langsung terhadap putusan; 

A.3. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah 

Literatur hukum mengenal maxim “justice delayed is justice denied” (Keadilan 

tertunda adalah keadilan ditolak).   Makna  justice delayed is justice denied  telah 

diartikulasikan dalam berbagai cara selama ribuan tahun. 222 Gagasan ini 

menyatakan bahwa bagi seseorang pencari keadilan, waktu untuk penyelesaian 

masalah mereka sangat penting dan merupakan perlakuan 'tidak adil' bagi mereka 

di mana penyelesaian suatu perselisihan memakan waktu 'terlalu lama”.223 

Perkembangan peradilan mengenal asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

atau juga disebut constante justitie atau speedy trial.  Di Indonesia, asas sederhana, 

cepat, dan biaya ringan diatur pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan harus 

dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sementara itu, Pasal 4 

ayat (2) menegaskan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) menguraikan bahwa: 

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif 

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat. 

Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan 

ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan  menjadi asas hukum acara 

peradilan Mahkamah Konstitusi. Salah satu praktik di Mahkamah Konstitusi 

                                                           
222 William E Gladstone, Mantan Negarawan Inggris dan Perdana Menteri pada akhir 1800-an, terkenal 

mengatakan 'keadilan ditunda adalah keadilan ditolak'. Namun dia bukan yang pertama. Gagasan justice delayed is 

justice denied  pertama kali diungkapkan dalam alkitabi abad ke-1 SM - abad ke-2 M di mana dinyatakan ' ‘Our Rabbis 

taught: ...[t]he sword comes into the world, because of justice delayed and justice denied...’. Kemudian  Magna Carta 

tahun 1215, article 40 diantaranya berbunyi, to no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice.; 

Martin Luther King Jr juga mengatakan ‘justice too long delayed is justice denied dalam tulisnnya “Letter from 

Birmingham Jail “(Agustus 1963). Baca  Sourdin, T. M., & Burstyner, N. (2014). Justice delayed is justice denied. 

Victoria University Law and Justice Journal, 4(1), 46 - 60. 

223 Ibid. 
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adalah membuat terobosan besar dengan menyediakan sarana sidang jarak jauh 

melalui fasilitas video conference. Hal ini merupakan bagian dari upaya MK 

mewujudkan persidangan yang efisien. 224 

A.4. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (Audi Et Alteram Partem)    

Setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mengajukan 

pembuktian guna menguatkan dalil masing-masing. Setiap Pihak berhak 

menyatakan pendapatnya di muka persidangan.225 Hak dari para pihak untuk 

didengar secara seimbang didasrkan pada asas audi et alteram partem. Pengadilan 

(Hakim) harus mendengar para pihak secara seimbang. 

Audi et alteram partem berasal dari bahasa Latin yang berarti: “dengarkan sisi 

lain”. Kalimat ini merupakan sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga 

keadilan. Agar persidangan berjalan seimbang maka Hakim harus menerapkan asas 

audi et alteram partem yang artinya “mendengarkan dua belah pihak” atau 

mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum 

menjatuhkan suatu putusan. Penerapan asas kesamaan ini mulai diterapkan sejak 

tahap jawab menjawab, pembuktian maupun dalam menyampaikan kesimpulan.226  

Perkataan audi et alteram partem sering disebut juga "audiatur at alters pars", yang 

sama pengertiannya dengan "Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede" atau "man 

soli sie horen alle beide ".227 hakim tidak boleh menerima keternngan dari salah satu 

pihak.  

Asas audi et alteram partem dimuat dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4) huruf 

c UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah 

berdasarkan UU 8 tahun 2011. Pasal 41 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan  

Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk 

memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara 

tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. 

                                                           
224 Andi Asrun, Keadilan Substantif 
225 Andi Asrun, Keadilan Substantif 
226 Imam Subechi, Op.cit., hlm 266. 
227 Achrnad Ali, “Sekelumit Tlnjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-

Azas Lalnny A Dalam Hukum Acara Perdata”, Hukum dan Pembangunan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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Pasal 41 ayat (4) huruf c UU 24 tahun 2003 bahwa Pemeriksaan persidangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  c. mendengarkan keterangan para 

pihak yang berperkara; 

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak 

hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta 

Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku 

untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang 

sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon 

pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-

undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait 

lain yang tidak secara langsung ikut, diberi kesempatan menyampaikan 

keterangannya dan akan dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai ad informandum.228 

A.5. Hakim Pasif Inisiatif dan Aktif Persidangan 

Hakim bersifat pasif dalam inisiatif dalam kaitannya dengan pengajuan 

permohonan penyelesaian perkara. Sementara itu, hakim bersifat aktif dalam 

persidangan adalah hakim aktif mencari keadilan substantif dalam pemeriksaan 

sidang di Mahkamah Konstitusi. 

Hakim pasif dalam mengajukan permohonan karena inisiatif untuk 

mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. 

Kalau tidak ada permohonan maka tidak ada hakim. wo kein klager ist, ist Richter; 

nemo judex sine actore)229 

Sifat pasif dalam inisiatif didasarkan pada karakteristik peradilan konstitusi 

adalah kental dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan perorangan. 

Sehingga proses persidangan tidak dapat digantungkan pada inisiatif para pihak. 

Mekanisme control constitutional  bergantung  pemohon dengan satu permohonan 

dan dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif dan tidak boleh aktif melakukan 

inisiatif untuk melakukan pengujian tanpa permohonan. 230 

Dalam pemeriksaan sidang, Hakim Konstitusi bersifat aktif. Hakim Konstitusi 

berperan aktif menggali kebenaran materiil untuk meeujudkan keadilan 

                                                           
228 Maruarar Siahaan, Op.cit. hlm75=76 
229 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoneisia, (Yogyakarta; Liberty, 1988. hlm.9. 
230 Andi Asrun, Keadilan Substantif, baca juga Maruaarar Siahaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hlm. 

44-57), Mahkamah Konstitusi.. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Hal : 13 – 30 
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substansiif. Hakim Konstitusi tidak selalu menyerahkan proses pemeriksaan pada 

para pihak. 

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang 

mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius curia 

novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu 

perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan 

alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam 

persidangan.231 

A.6. Ius Curia Novit 

Ius curia novit jika diartikan secara harfiah mengandung arti “pengadilan tahu 

hukum”. Tetapi secara bebas dapat diartikan bahwa ius curia novit adalah asas yang 

memfiksikan bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim) mengetahui hukum dalam 

setiap perkara yang diperiksanya. Konsekuensinya, para pihak yang berperkara 

tidak perlu mengemukakan aturan-aturan hukum dalam gugatan atau jawaban, 

sebab persoalan hukumnya menjadi kewajiban hakim untuk mengetahui dan 

menerapkan.232 

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 

untuk memeriksa dan mengadilinya.  

Latar belakang sejarah dari, “pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas”  didasarkan pada adagium ius curia 

novit, yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (de rechtbank 

kent het recht), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan 

kepadanya. Asas ius curio novit  muncul pada awal era kodifikasi hukum dan 

ditafsirkan secara sempit, yaitu “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 

perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas”. Penafsiran tersebut 

didasarkan keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang 

terkodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh peristiwa 

hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi. Kemudian ditafsirkan secara 

luas, yaitu memberikan wewenang kepada pengadilan (hakim) untuk menemukan 

                                                           
231Baca Maruarar Siahaan, Op.cit. hlm. 76-78 
232Imam Subechi, op.cit hlm 266 
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hukum (rechtsvinding) untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, 

manakala hukum yang terkodifikasi belum mengaturnya. Asas ius curio novit  

memperkukuh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil.233  

Tentang Asas ius curio novit, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 

hukum Putusan Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 menguraikan, bahwa 

“Pada awal era kodifikasi hukum, adagium ius curia novit  dijadikan salah 

satu asas hukum dan dimuat dalam Code Civil, yang merupakan bagian dari 

Code Napoleon di Perancis. Pada mulanya asas itu ditafsirkan secara sempit, 

yaitu “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan 

hukum tidak ada atau kurang jelas”. Penafsiran tersebut didasarkan 

keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang 

terkodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh 

peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi dalam seluruh 

segi kehidupan manusia. Namun kemudian ternyata bahwa hukum yang 

telah terkodifikasi itu tidak pernah lengkap dan selalu tertinggal oleh 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karenanya asas itu 

kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu memberikan wewenang kepada 

pengadilan (hakim) untuk menemukan hukum (rechtsvinding) untuk 

mengadili perkara yang diajukan kepadanya, manakala hukum yang 

terkodifikasi belum mengaturnya. 

Penemuan hukum itu dimaksudkan agar para pencari keadilan (justitiabelen) 

tetap terjamin haknya untuk memperoleh keadilan, walaupun hukum tertulis 

belum mengaturnya. Asas tersebut kemudian diserap dan diterima secara 

universal. 

Di Belanda, asas tersebut dimuat dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving 

(AB), kemudian Indonesia (Nederlandsche Indie) mencantumkan asas 

tersebut dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor 

Nederlandsche Indie (Staatsblad 1847 Nomor 23), yang berbunyi: “De regter, 

die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of 

onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden”.  

Dengan menelusuri sejarahnya, ternyata ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 16 UU a quo, bukan hanya merupakan ketentuan umum (algemene 

                                                           
233Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 
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norm), melainkan merupakan asas yang dianut secara universal dalam 

sistem peradilan. 

......bahwa asas “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas”; sama sekali tidak bertentangan dengan 

jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum, sebaliknya 

asas itu justru memperkukuh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945.” 

Asas ius curio novit  berkaitan dengan sifat hakim aktif dalam pemeriksaan 

persidangan. Hukum Konstitusi untuk menggali perkara dan menemukan keadilan. 

Pasal 5 ayat  (1) UU Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:  Hakim 

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Penerapan asas ius curia novit tetap dalam batasan kewenangan absolut dari 

Mahkamah Kosntitusi. UUD 1945, UU kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah 

Konstitusi memberi batasan kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang 

hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan pelanggaran hukum oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Serta kewenangan tambahan mengadili sengketa hasil 

pilkada.  Sepanjang suatu permohonan perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi 

adalah salah satu obyek dari kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi 

maka mahkakamah Konstitusi harus menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus. 

A.7.  Asas Praduga Keabsahan (Praesumtio Iustae Causa) 

Asas praesumtio iustae causa  juga dikenal dengna isitlah het vermoeden van 

rechtmatigheid atau praduga rechtmatig atau praduga keabsahan merupakan asas 

yang lazim berlaku dalam hukum administrasi negara dan tata negara. Asas ini 

mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa baik berupa peraturan, 

keputusan, maupun tindakan konktit  penguasa selalu dianggap sah menurut 

hukum (rechtmatig) sampai ada pembatalannya.    

Dalam hukum acara Peradilan Tata usaha negara, berdasarkan asas praduga 

rechtmatig (het vermoeden van rechtmatigheid-praesumption iustae causa), 

Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan gugatan tidak menunda 
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pelaksanaan KTUN yang digugat. Akan tetapi, Penggugat dapat menunda 

pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat. Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa  

(1)  Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. 

(2)  Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan  

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa 

Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan 

yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pada asasnya sebelum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha 

Negara yang digugat tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan 

tetapi, dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar 

selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu 

diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan 

permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 

hanya apabila :  

a.  terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan 

diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan 

manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau 

b.  pelaksanaan Keputusan1 Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada 

sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka 

pembangunan.234 

 

Berdasarkan asas Asas praduga keabsahan, tindakan penguasa baik berupa 

produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada 

pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum 

baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan 

tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan 

                                                           
234 Penjelasan Pasal 67 UU Peratun. 
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tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan oleh 

peraturan perundang-undangan.235 

Dalam konteks PHPU, berdasarkan Asas praduga keabsahan maka objek 

senketa PHPU yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum harus dianggap sah 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Sebelum 

adanya putusan MK, maka Komisi Pemilihan Umum yang dimohonkan tetap 

berlaku dan dapat dilaksanakan.  

Dalam praktik pelaksanaan tahapan pemilu, KPU tidak serta merta 

melaksanakan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sesuai 

tahapan Pemilu, Keputusan KPU dilaksanakan setelah tahapan penyelesaain 

sengketa hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi. Jika para pihak yang 

memiliki legal standing keberatan dan mengajukan permohonan keberatan ke 

Mahkamah Konstitusi maka KPU melaksanakan Keputusan setelah ada Putusan 

dari Mahkamah Konstitusi.  

A.8. Putusan Bersifat Erga Omnes 

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan bersifat final dan 

mengikat secara erga omnes.  Sifat erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi 

adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sejak dibacakan dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum tidak 

hanya mengikat para pihak tetapi mengikat secara hukum terhadap seluruh 

komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan 

putusan tersebut.236 

Berbeda dengan peradilan di MA (selain PERATUN) yang bersifat inter partes 

artinya hanya mengikat para pihak bersengketa. Pengelesaian sengketa di 

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah hukum publik. Putusan 

Mahkamah Konstitusi adalah erga omnes yang mempunyai kekuatan mengikat. 

Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para 

pihak yang bersengketa.237 

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa: 

                                                           
235 Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Hal : 13 – 30 
236Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK RI, Op.cit, hlm 4 
237Andi Asrun, Keadilan Substantif 
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“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan 

tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan 

hukum mengikat (final and binding).”238 

Tentang sifat erga omnes, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 

15/PUU-XV/2017, berpendapat bahwa:  

“  ....  sesuai dengan sifat erga omne putusan Mahkamah Konstitusi , oleh 

karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat setara dengan Undang-

Undang, maka norma  hukum baru yang lahir dari putusan itu adalah berlaku 

umum sehingga norma undang-undang lain yang mengandung materi muatan 

yang sama dengan norma Undang-Undang yang  oleh Mahkamah Konstitusi 

telah dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 harus mengacu pada 

putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.239 

B. Persidangan Mahkamah Konsitusi 

Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa 

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 Kewenangan dan satu Kewajiban,  dari berbagai 

Kewenangan tersebut, masing-masing kewenangan dilaksanakan melakui 

persidangan yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri.  

Meski demikian secara umum terdapat tata tertib persidangan yang berlaku 

umum untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam PMK No 1 

Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (PMK tentang Persidangan 

MK) yang menggantikan peraturan lama PMK No 1 Tahun 2018 tentang Persidangan 

Mahkamah Konstitusi.  

Karena dalam PMK ini, tidak menyeebutkan secara spesifik untuk salah satu 

sidang maka PMK No 1/2020 tentang Persidangan MK berlaku untuk semua sidang. 

B.1. Sidang dan Persidangan  

Berdasarkan PMK tentang Persidangan MK yang lama yaitu PMK 1/2020, hukum 

acara di Mahkamah Konstitusi mengenal istilah “persidangan” dan “sidang”, sidang 

yudisial dan sidang non yudisial. 

Istilah sidang yudisial dan sidang non merupakan istilah baru yang dikenalkan 

dalam PMK No 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Istilah 

                                                           
238Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011, Penjelasa Pasal 10 Ayat (1). 
239Baca Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017, hlm 180. 
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tersebut tidak dikenal dalam PMK tentang Persidangan MK sebelumnya yaitu PMK 

1/2018 tentang Persidangan MK. 

Persidangan, memurut Pasal 1 angka 4 PMK No.1/2020 adalah  sidang dan  

Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.. 

Sidang, menurut Pasal 1 angka 5 PMK No.1/2020 adalah sidang panel dan 

sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara. 

Sementara itu, RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim, menurut Pasal 1 

angka 6 PMK 1/2020 adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tertutup 

untuk umum, untuk pengambilan putusan.  (PMK 1/2020 Pasal 1 angka 4, anga 5, 

angka 6). 

B.2. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 

Pasal 40  ayat (1)  UU MK menentukan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka 

untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH).  

RPH merupakan mekanisme Hakim Konstitusi untuk pembahasan perkara dan 

pengambilan putusan. Dalam putusan, RPH, tanggal RPH, dan Hakim Konstitusi yang 

hadir dalam RPH dituangkan pada akhir putusan.   

RPH bersifat tertutup untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim 

Konstitusi atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. RPH diselenggarakan   

untuk: 

-   pembahasan perkara,  

-  pembahasan   surat-surat   terkait dengan perkara,  

-   pengambilan putusan, dan  

-   finalisasi putusan.   

 

Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim 

a)  Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH. 

b) Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan 

c)  Panitera,   Panitera  Muda,  dan  Panitera  Pengganti  menyiapkan materi 

yang akan dibahas. 

d)  Ketua Rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat. 

e)  Panitera  atau  Panitera  Muda  melaporkan   materi  yang  akan dibahas. 
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f) Ketua  Rapat  memberi  kesempatan  kepada  para  Hakim  untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

g) Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat 

hakim yang lain. 

h) Petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas. 

i) Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat. 

j) Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan. 

k) Ketua Rapat menutup rapat. 

l) Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang  terjadi  

dalam  RPH  dan  ditandatangani  oleh  Ketua  dan Panitera atau Panitera 

Muda.  

B.3. Sidang Yudisial Mahkamah Konstitusi  

Pasal 28 UU MK menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, 

dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang 

hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim 

konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 40  ayat (1)  UU MK menentukan bahwa  sidang Mahkamah Konstitusi 

terbuka untuk umum, kecuali RPH. Ketentuan UU MK dijabarkan lebih lanjut dalam 

Peraturan Mahkamah Konsitusi. 

Pasal 2 PMK No. 1/2020 menyebutkan bahwa Jenis sidang Mahkamah terdiri 

atas: 

a. Sidang Yudisial yaitu Sidang Panel  Mahkamah dan  Sidang Pleno  

Mahkamah; 

b.  Sidang Non-Yudisial. 

Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 2 huruf a, Sidang Yudisial Mahkamah 

Konstitusi adalah sidang Panel dan sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Sementara 

itu,  Sidang non-yudisial  adalah  Sidang  Pleno  Khusus  Mahkamah  yang  dihadiri 

oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim. Sidang  Pleno  Khusus  

Mahkamah  diselenggarakan dalam rangka: 

a. pengucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terpilih; 

b. penyampaian laporan tahunan Mahkamah. 

Pengertian Sidang itu sendiri, sesuai PMK 1/2020 Pasal 1 angka 5, adalah 

sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum 
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dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.  Sidang sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 angka 5 tersebut adalah sidang yudisial yang diatur pada Bab II tentang 

Sidang Mahkamah Konstitusi Pasal 2 huruf a. 

Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim 

yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Sidang Panel 

Mahkamah dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi 

permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, 

dan/atau pengesahan alat bukti. (Pasal 3 PMK No. 1/2020) 

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk memeriksa dan 

mendengar keterangan Para Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain dan/atau mengesahkan alat 

bukti, serta pengucapan putusan. Sidang Pleno Mahkamah dihadiri oleh 9 (sembilan) 

Hakim, atau Paling kurang 7 (tujuh) Hakim. (Pasal 2 huruf b jo Pasal 4 PMK No. 

1/2020). 

Sidang yudisial Mahkamah Konstitusi, baik sidang panel maupun sidang pleno 

dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain. 

PMK No. 1/2020 pada Pasal 6 mengatur tata cara sidang secara umum, yaitu sebagai 

berikut: 

1)  Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang; 

2) Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 

3) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang; 

4) Setelah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang; 

5) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang 

dicapai dalam Sidang; 

6) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti 

yang diajukan oleh para pihak; 

7) Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan 

amar putusan;  

8) Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang. 

9) dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang  ditunda, 

Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali. 

B.4.  Sidang Panel Mahkamah Konstitusi 

Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan 

pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Sidang demikian 
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dikenal dengan sidang pemeriksaan pendahuluan.  Dalam pemeriksaan  

Pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon 

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari. (UU MK Pasal 39) 

UU MK tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pemeriksaan pendahuluan 

adalah sidang panel hakim Mahkamah Konstitusi. Tata cara sidang panel diatur 

dalam PMK 1/2020.  Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh paling kurang 

3 (tiga) Hakim. Sidang Panel dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan 

kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok 

permohonan, dan/atau pengesahan alat bukti. (PMK 1/2020 Pasal 3) 

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai 

berikut:  

1)  Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang 

menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang dan menempati 

tempat duduk yang telah ditentukan.  

2) Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain 

kepada Ketua sidang. 

3) Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan 

terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain. 

4) Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan siding dibuka dan 

terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain. 

5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan din. 

6) Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang 

diajukan. 

7) Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, 

yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali 

ditentukan lain oleh Hakim. 

8) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk 

menjelaskan pokok-pokok permohonannya. 

9) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 

menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok 

permohonan. 
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10)  Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada saksi dan/atau ahli untuk 

menyampaikan keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok 

permohonan. 

11) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, atas keterangan saksi 

dan/atau ahli.  

12) Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan 

pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/atau ahli. 

13) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan 

alat/dokumen bukti dalam siding kepada Majelis Hakim melalui petugas 

persidangan. 

14) Ketua Sidang mengesahkan alat/ dokumen bukti dalam sidang.  

15) Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.(PMK 1/2020 

Pasal 7) 

B.5. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 

Sidang Pleno Mahkamah dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) 

Hakim. Sidang Pleno dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan Para 

Pihak, ahli, saksi, Pihak Lain dan/atau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan 

putusan. (PMK 1/2020 Pasal 4) 

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai 

berikut:  

1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani 

daftar hadir sebelum menghadiri sidang. 

2)  Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan ahli 

kepada Ketua sidang. 

3)  Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati 

tempat duduk yang telah ditentukan. 

4)  Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan siding dibuka dan 

terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain. 

5) Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan din. 

6)  Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan/atau ahli yang 

diajukan.  
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7)  Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, 

yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali 

ditentukan lain oleh Hakim.  

8)  Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk memberikan 

keterangan dan/atau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan. 

9)  Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan 

pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli. 

10)  Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan 

pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli yang diajukannya sendiri. 

11) Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan 

alat/dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas 

sidang. 

12) Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang. 

13) Ketua Sidang menutup sidang setelah sidang dinyatakan selesai. (PMK 

1/2020 Pasal 8) 

B.6. Tata Tertib Sidang Yudisial 

Sesuai ketentuan Pasal 9 PMK 1/2020. Tata tertib sidang MK adalah sebagai berikut: 

1)  Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir 

sebelum persidangan dimulai. 

2)  Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang Mengenakan 

pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga. 

3)  Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib 

mengenakan tanda pengenal dari Mahkamah. 

4)  Pengunjung Sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.  

 

Dalam   hal   Para   Pihak,   saksi,   ahli   dan   Pihak   Lain   akan menyampaikan 

pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin 

Ketua Sidang. Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan 

setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang. 

Para  Pihak  menyerahkan berkas  perkara dalam  sidang kepada Majelis Hakim 

melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu. Berkas perkara yang terlambat 

dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah   memperoleh 
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persetujuan Mahkamah. Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, 

Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang. 

Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain yang akan menggunakan media 

elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau  

menggunakan  fasilitas  lain  milik  Mahkamah  yang  diperlukan dalam   sidang   

memberitahukan   kepada   Kepaniteraan   Mahkamah sebelum persidangan dimulai. 

Selain mengatur Para Pihak, tata tertib sidang Mahkamah Konstitusi juga 

memuat aturan bagi pengunjung sindang. Dalam persidangan, larangan-larangan bagi 

Pengunjung Sidang, adalah sebagai berikut: 

a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk 

kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan; 

b. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan 

atau mengganggu jalannya sidang; 

c. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan; 

d. membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang (dikecualikan 

bagi jurnalis.) 

e.  membawa peralatan demonstrasi; 

f. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau 

perlengkapan persidangan; 

g. makan, minum, dan merokok; 

h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong; 

i. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang; 

j. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan 

keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dan 

Pihak Lain; 

k. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu 

persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta 

kewibawaan Mahkamah; 

1. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya 

berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara. 

m. Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang yang terlambat 

hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan 

izin dari Mahkamah.  
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Sementara itu kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung 

Sidang , adalah: 

a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib 

dan sopan dalam persidangan;  

b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri  

ketika  Majelis  Hakim  memasuki  dan  meninggalkan ruang sidang; 

c. memberi   hormat   kepada   Majelis   Hakim   dengan   sikap membungkukkan 

badan setiap memasuki dan meninggalkan  ruang sidang. 

B.7. Tata Cara Sidang Non-Yudisial  

Sidang non-yudisial adalah Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi yang 

diselenggarakan dalam rangka: 

a.  pengucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terpilih; 

b. penyampaian laporan tahunan Mahkamah. 

 

Sidang Plena Khusus Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, 

atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Sidang penyampaian laporan 

tahunan  Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam Sidang Pleno Khusus 

Mahkamah.  

Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah. Dalam hal 

Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh 

Wakil Ketua Mahkamah. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

berhalangan, Sidang Pleno Khusus Mahkamah dipimpin oleh Hakim yang tertua 

usianya. 

Tata cara Sidang Pleno Khusus Mahkamah sebagai berikut: 

a.  Hakim menandatangani daftar hadir; 

b.  Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 

c.   Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali; 

d.  Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang; 

e.   Ketua Sidang menyampaikan Pidato Laporan Tahunan Mahkamah; dan 

f.   Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga  kali. 

Tata cara Sidang Pleno Khusus Mahkamah dapat ditambahkan acara yang 

relevan yang disetujui oleh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

non-yudisial. 
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C. Pihak-Pihak dalam Sidang  

C.1. Para Pihak 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan 

Para Pihak adalah: 

1. Pemohon dan/atau kuasanya,  

2. Termohon dan/atau kuasanya,  

3. Presiden dan/atau yang mewakili,  

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ atau yang mewakili,  

5. Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili,  

6. Dewan Perwakilan Daerah dan/atau yang mewakili,  

7. serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya, 

yang hadir di persidangan.  (PMK 1/2020 Pasal 1 angka 13).  

 

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.  

Sementara itu, Pengunjung Sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah 

untuk mengikuti jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 

(PMK 1/2020 Pasal 1 angka 14 dan angka 15).  

Pengertian masing-masing “Para Pihak” sendiri tidak diatur dalam PMK 1 Tahun 

2020. Hal ini berkaitan dengan objek sengketa dan jenis sidang sesuai wewenang 

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 wewenang dan 1 

kewajiban serta 1 wewenang tambahan untuk memeriksa perselisihan hasil pilkada. 

Setiap wewenang mengadili melibatkan pihak-pihak yang berbeda dan diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri-sendiri. Dalam konteks PHPU dan 

perselisihan hasil pilakada tetapi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

tentang masing-masing jenis sengketa pemilu yaitu: 

1. PMK Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

2. PMK Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

3. PMK Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Presdien dan Wakil Presiden. 

4. PMK Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah. 
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C.2. Kuasa atau yang Mewakili Para Pihak 

Para pihak yang memiliki kepentingan dengan objek sengketa di Mahkamah 

Konstitusi dapat memberi kuasa atau di wakili untuk hadir dalam sidang 

mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan PMK No. 1/2020 Pasal 1 angka 13, 

Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, 

Presiden dan/atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ a tau 

yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, Dewan 

Perwakilan Daerah dan/ atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/ atau 

kuasanya, yang hadir di persidangan. 

Ketentuan tersebut dapat dapat dipilah menjadi Para Pihak dan/atau Kuasanya 

dan Para Pihak : 

1. Para Pihak dan/Kuasanya adalah:  

a. Pemohon dan/atau kuasanya,  

b. Termohon dan/atau kuasanya,  

b. Pihak Terkait dan/atau kuasanya, 

2. Para Pihak dan/atau yang mewakili, yaitu : 

a. Presiden dan/atau yang mewakili, 

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ atau yang mewakili,  

c. Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili,  

d. Dewan Perwakilan Daerah dan/atau yang mewakili,  

Ketentuan PMK tersebut diatas merupakan ketentuan umum yang berlaku 

untuk semua jenis persidangan tidak dimaksudkan untuk sidang tertentu. Sesuai 

wewenang Mahkamah Konstitusi, masing-masing sidang berbeda Para Pihak. Sidang 

Pengujian Undang-Undang para pihaknya berbeda dengan Sidang PHPU atau sengketa 

kewenangan lembaga negara. Dalam sengketa PHPU sendiri dipilah menjadi Sengkte 

PHPU anggota DPR dan DPRD, PHPU anggota DPD, dan PHPU Presiden dan Wakil 

Presiden serta perselisihan hasil Pilkada.  

Dalam PHPU dan PHPKada pihak yang berkepentingan adalah  

a.  Pemohon dan/atau kuasanya,  

b. Termohon dan/atau kuasanya,  

b. Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan/atau 

d.  Bawaslu dan/atau yang mewakili. 

C.3. Meninjau Jaksa Pengacara Negara Mewakili Termohon (KPU) 
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Pada PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2009, salah satu perdebatan menarik 

adalah posisi Jaksa Pengacara Negara (JPN) mewakili Termohon (KPU) dalam sidang 

PHPU 2009. Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan kenberatan atas 

kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili Termohon (KPU). Atas 

keberatan tersebut Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-

VII/2009  (putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden) berpendapat Bahwa 

[3.26] Menimbang bahwa terhadap persoalan Jaksa Pengacara Negara (JPN) 

yang mewakili Termohon (KPU) dalam Perkara a quo, Mahkamah berpendapat 

sebagai berikut: 

1.  bahwa Pasal 43 UU MK menentukan, “Dalam persidangan pemohon 

dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat 

kuasa khusus untuk itu”. Kemudian Pasal 3 ayat (4) PMK 17/2009 

menyatakan “Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh 

kuasa hukumnya masingmasing berdasarkan surat khusus dan/atau 

didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat 

khusus untuk itu”. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada kriteria atau persyaratan tertentu tentang siapa yang dapat bertindak 

sebagai kuasa hukum dalam persidangan Mahkamah, apakah berstatus 

advokat atau bukan yang penting mendapat surat kuasa khusus dari 

pihak-pihak yang berperkara sehingga pada dasarnya siapa saja dapat 

bertindak sebagai kuasa/kuasa hukum. Hal yang demikian sesuai dengan 

sistem peradilan di Indonesia yang tidak menganut system “procureur 

stelling” yang mengharuskan adanya penasihat hukum untuk 

mendampingi para pihak. Dengan frasa “dapat” juga menunjukkan bahwa 

sifatnya fakultatif; 

2. bahwa dalam praktik selama enam tahun, Mahkamah memang 

membebaskan para pihak untuk diwakili siapa saja sebagai kuasa atau 

kuasa hukum, seperti advokat, pembela umum Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia 

(PBHI), biro-biro hokum departemen atau pemerintah daerah, biro atau 

lembaga bantuan hukum pada fakultas hukum dan sebagainya. Terkait 

dengan keberadaan JPN sebagai kuasa hukum KPU dalam persidangan 

Mahkamah, secara empirik sudah terjadi pada sidang-sidang Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 

dan tidak ada protes atau keberatan dari para pemohon; 
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3. bahwa akan tetapi, memang perlu dipertimbangkan oleh KPU dan Jaksa 

Agung selaku penerima kuasa khusus dari KPU dan secara substitutif 

diwakili oleh JPN dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. 

Hal tersebut mengingat bahwa terdapat perbedaan posisi antara KPU 

sebagai penyelenggara Pemilu yang harus mandiri dan netral di satu pihak 

dan Jaksa Agung di lain pihak sebagai institusi yang langsung berada di 

bawah Presiden, karena ada kemungkinan bahwa Presiden incumbent 

justru sebagai pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang 

berhadapan dengan KPU sebagai pihak Termohon; 

4. bahwa lagi pula, ada kemungkinan terjadi sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara yang merupakan kewenangan Mahkamah 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya yang sudah tentu akan 

menyulitkan posisi Jaksa Agung/Jaksa yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai JPN, yakni Jaksa Agung/Jaksa akan mewakili lembaga negara 

yang mana; 

5.  bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah 

keberadaan JPN sebagai kuasa hukum KPU dalam perkara PHPU in casu 

dalam perkara a quo dapat diterima, namun di masa datang hal tersebut 

akan dipertimbangkan kembali demi menjaga independensi dan netralitas 

KPU sebagai penyelenggara Pemilu.240 

D. Error in Persona, Error in Objecto, dan Obscuur Libel 

Permohon dianggap tidak cermat jika tidak didasarkan pada subjek, objek, dan 

uraian permohonan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan. Kesalahan 

formal permohonan dimungkinkan berakibat pada Putusan niet ontvankelijke 

verklaard atau "tidak dapat diterima".  Putusan niet ontvankelijke verklaard atau 

"tidak dapat diterima  kebanyakan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: error 

in persona; error in objecto; permohonan/gugatan obscuur libel; 

permohonan/gugatan Nebis in idem; permohonan/gugatan di luar kewenangan 

(juridiksi absolute). 

Dalam permohanan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dimungkinkan dilakukan eksepsi 

oleh Termohon dan pihak terkait atas permohonan pemohon.  Materi yang sering 

dilakukan eksepsi oleh Termohon dan Pemohon adalah tenggang waktu pengajuan 

                                                           
240 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, hlm. 315- 316 
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permohonan, permohonan error in objecto dan permohonan obscuur libel. Tentang 

para pihak (pemohon, termohon, dan pihak terkait) serta tenggang waktu sacara 

limitatif sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi.  

Berkaitan dengan error in objecto, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, berpendapat bahwa: 

Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a 

quo karena permohonan Pemohon berkaitan dengan hal-hal di luar 

penetapan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2009 dengan alasan yang didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) UU MK juncto Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 201 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2009 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; 

 

Bahwa sebaliknya atas eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, para Pemohon 

dalam kesimpulannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

a.  bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MK menetapkan, “Mahkamah Konstitusi 

memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; 

b.  bahwa Mahkamah telah berkali-kali memutuskan sengketa 

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, Putusan Nomor 

49/PHPU.D-VI/2008 juncto Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 

tentang PHPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Putusan PHPU Provinsi 

Jawa Timur (vide putusan a quo paragraph [3.28]). 

c.  bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasarkan hukum 

dan selain itu pula eksepsi a quo telah menyangkut pokok perkara 

(bodem geschil); 

 

Bahwa sepanjang eksepsi a quo dan alasan-alasan hukum para pihak di atas, 

Mahkamah mempertimbangkan dan menilai sebagai berikut: 
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a.  Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan 

alat bukti dan keyakinan hakim; 

b.  bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, tidak 

hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga 

harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil 

penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat 

hasil penghitungan suara an sich namun juga Mahkamah harus 

melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. 

 

Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, Mahkamah menilai eksepsi 

angka satu di atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya 

harus dikesampingkan.241 

 

Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108-

109/PHPU.B-VII/2009 kembali diikuti dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-

XII/2014242 

Sementara itu, berkaitan dengan eksepsi tentang permohonan kabur (obscuur 

libel), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: suatu permohonan kabur atau 

tidak, dapat dinilai dengan standar hukum tertentu yaitu: 

a.  apabila posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hokum 

(rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan a quo; 

b.  apabila tidak jelas objek yang diperselisihkan, antara lain, tidak 

menyebutkan lokasi kejadian, waktu kejadian, siapa pelakunya, jumlah 

suara, atau sama sekali tidak ada objek sengketa; 

c.  posita dan petitum saling bertentangan; 

d.  petitum tidak terinci secara jelas; 

e.  eksepsi Termohon memasuki pokok permohonan (bodem geschil); 

 

E. Pembuktian  

E.1. Alat Bukti  

                                                           
241Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 hlm, 317-318 

242Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 hal 5578 
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Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, pada bagian ke empat, secara 

singkat mengatur tentang alat bukti dan pembuktian dalam sidang Mahkamah 

Konstitusi. Pasal 36 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menentukan jenis-jenis alat 

bukti, yaitu: 

a.  surat atau tulisan; 

b.  keterangan saksi; 

c.  keterangan ahli; 

d.  keterangan para pihak; 

e.  petunjuk; dan 

f.  alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu. 

Jenis-jenis Alat bukti tersebut baru dapat dijadikan alat bukti serta dianggap 

sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti jika dapat dipertanggungjawabkan 

perolehannya secara hukum. Dalam hal alat bukti yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka tidak dapat dijadikan 

alat bukti yang sah. Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat 

bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai alat-

alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian 

antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. (Pasal 37 UU MK)   

Dalam sengketa PHPU, alat bukti surat atau tulisan adalah alat bukti surat 

yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU anggota DPR, anggota DPR, 

Presiden dan Wakil Presiden  dan anggota DPRD dan Pilkada yang dimohonkan 

kepada Mahkamah.  

Alat bukti berupa surat atau tulisan, berupa, antara lain: 

a.  Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; 

b.  Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu beserta 

lampirannya; 

c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu 

beserta lampirannya; 

d.  Berita  acara  dan  salinan  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  yang 

ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:  

1)  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS)  atau  Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN); 
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2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar 

Negeri (PPLN); 

3) KPU/KIP kabupaten/kota; 

4) KPU/KIP provinsi; dan/atau 

5) KPU; 

e.   Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum 

tetap;   

f. Dokumen tertulis lainnya. 

 

Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang disampaikan dalam 

persidangan. Saksi dapat diajukan dan dihadirkan oleh  Pemohon, Termohon, dan 

Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi dapat memanggil saksi untuk didengar 

keterangannya.  

Alat bukti berupa keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, 

dan Pihak Terkait. Ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. 

Ahli yang diajukan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah 

sebelum memberikan keterangannya. Mahkamah dapat membatasi iumlah saksi 

dan ahli vang diaiukan oleh Pemohon. Termohon, dan Pihak Terkait. Mahkamah   

dapat   memanggil   ahli   untuk   didengar   keterangannya,   selain ahli yang 

diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. 

Alat bukti berupa keterangan pihak lain merupakan keterangan yang 

disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah. Dalam   

Pemeriksaan  Persidangan,  Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang 

perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar 

keterangannya  sebagai  pemberi keterangan  terkait dengan  Permohonan yang 

sedang diperiksa.  

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat  

bukti  berupa  petunjuk  merupakan   hasil   pengamatan   hakim   terhadap   

rangkaian   data,   keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai 

dengan alat bukti lain.  

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah 

Konstitusi. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang 
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merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau 

kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Jika saksi tidak hadir 

tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, 

Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan 

saksi tersebut secara paksa.(Pasal 38 UU MK)   

E.2. Dilema Alat-Alat Bukti 

Dalam proses pemeriksaan sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi telah 

mempersiapkan peraturan tentang prosedur beracara maupun pengaturan alat 

bukti. Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur alat bukti dalam hukum 

acara. Ketentuan tentang klasifikasi alat-alat bukti tersebut kemudian diikuti 

dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 bahwa perolehan alat-

alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Artinya, 

jika alat-alat bukti tersebut didapat melalui tindakan melawan hukum, maka alat-

alat bukti tersebut tidak dapat diajukan ke muka pengadilan. Prasyarat tersebut 

harus ditegaskan kembali, karena fakta di lapangan kesulitan parpol untuk 

mendapatkan copy berita acara perhitungan suara baik di tingkat PPS dan PPK 

dengan berbagai alasan kendalanya. Sekalipun ada 6 kategori alat bukti dalam 

proses persidangan di MK, tetapi copy hasil penghitungan suara sebagai alat bukti 

tulisan merupakan alat bukti yang ampuh untuk membuktkan terjadinya 

kecurangan pemilu. 243  

 Kajian sosiologi peradilan memperlihatkan alat bukti tertulis menjadi titik 

sentral dalam proses peradilan, tidak terkecuali dalam proses peradilan pidana. 

Proses peradilan seperti itu lebihl sering berakhir dengan kebenaran formal. Dalam 

konteks peradilan sengketa pemilu, maka seyogyanya hakim konstitusi tidak 

menitik beratkan proses pembuktian pada alat bukti tertulis, karena kesulitan 

parpol untuk mendapatkan copy basil penghitungan suara. Dalam situasi demikian, 

maka parpol akan memusatkan proses pembuktian pada kesaksian. Untuk 

mendapatkan keadilan subtansif, maka proses peradilan sengketa pemilu harus 

mampu meng-cross check hasil catatan penghitungan KPU dengan kesaksian 

parpol. Argumentasinya adalah bahwa pembuktian penyelahgunaan kartu suara 

ataupun mark-up penghitungan suara hanya dapat dihuk.tikan melalui kesaksian 

perseorangan, tetapi harus tetap diteli ulang dengan hasil penghitungan suara KPU 

                                                           
243A.Muhammad Asrun, “Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagi Saluran Frustasi Sosial”,  Makalah 

dipresentasikan dalam Diskusi Sengketa Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 5 

Juni 2004 
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di daerah yang ditengara terjadi kecurangan pemilu. Lebih dari itu, MK harus berani 

menyatakan pemilu di suatu tempat tidak sah, karena tidak dipenuhi syarat-syarat 

pelaksanaan pemilu. sebagai upaya maksimalisasi pemeriksaan sengketa pemilu, 

MK telah mempersiapkan pemeriksaan jarak jauh untuk mendengarkan saksi-saksi 

di daerah melalui teleconference.  

Pemeriksaan sengketa Pemilu memperlihatkan bahwa issue pelanggaran 

pemilu yang lebih banyak sebatas dugaan kualitatif daripada mengajukan 

pelanggaran pemilu dengan ditunjang bukti-bukti yang dapat di-cross check. 

ironisnya, kasus-kasus pelanggaran pemilu berupa manipulasi penghitungan suara 

tidak terjadi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di many publik secara 

mudah dapat mengawasi penghitungan suara, tetapi lebih banyak terjadi di tingkat 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena sulitnya akses publik untuk mengikuti 

proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran hasil penghitungan 

suara tersebut tentunya harus dibuktikan melalui berita acara penghitungan suara 

di setiap tingkatan wilayah pemilihan. Sekali lagi, ironisnya tidak setiap parpol 

memiliki copy berita acara penghitungan suara disebabkan oleh ketidakhadiran 

saksi-saksi parpol dan sebab-sebab lainnya.244 

Dari sejumlah persidangan di MKRI, muncul kesan yang kuat bahwa partai-

partai politik dan /atau peserta pemilu dan pilkada tidak mempersiapkan diri untuk 

menghadapai persoalan sengketa hasil pemilu. Dua hal yang melandasi dugaan 

tersebut. Pertama, hamper semua partai politikdan peserta pemilu/pilkada tidak 

secara ketat menyaksikan proses penghitungan suara terutama di tingkat TPS, PPS, 

dan PPK. Kendala tidak meratanya penyebaran saksi kadang juga didasarkan pada 

situasi geografis daerah. Untuk daerah terpencil, hamper dipastikan saksi parpol 

sangat sulit menjangkaunya, kecuali beberapa parpol tertentu seperti Partai Golkar 

dan partaiKeadilan Sejahtera (PKS). 

Kedua, tidak sedikit parpol yang mempersiapkan saksinya dengan terlebih 

dahulu memberikan mandate kepada saksi yang bersangkutan. Sejumlah saksi 

yang diajukan ke sidang perselisihan hasil pemilu adalah pengurus partai di wilayah 

terjadi sengketa hasil pemilu. Misalnya Ketua Cabang Partai diajukan untuk 

menguatkan tuduhan pelanggaran penghitungan suara di wilayah kecamatan 

tertentu. Seharusnya, partai mengajukan saksi partai atau pun anggota masyarakat 

yang memilih di wilayahsengketatersebut. 

                                                           
244Ibid 
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Kesaksian di hadapan siding penyelesaian sengketa pemilu merupakan kunci 

penting pengungkapan kecurangan pemilu. Karena itu, saksi harus memenuhi 

criteria pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Kesaksian tersebut sangat 

bermakna, karena hasil kesaksian akan di uji silang (cross check) dengan bukti-

bukti tertulis yang diajukan para pihak. 

Titik kelemahan lainnya adalah kualitas bukti tertulis yang diajukan ke muka 

sidang. Pengajuan bukti-bukti tersebut seolah mengabaikan ketentuan tentang alat 

bukti sebagaimana diatur dalam Pasl 36 UU No.24 tahun 2003. Bahkan ada 

permohonan yang mengandalkan kliping Koran sebagai acuan pembuktian 

perolehan kursi ataupun suara untuk parpol yang bersangkutan. Lebihironislagi, 

proses pembuktian seharusnya didorong oleh KPU untuk mendapatkan bukti 

material sesungguhnya. Tetapi, yang terjadi KPU justru kadang seolah-olah 

menyembunyikan bukti yang dibutuhkan sekedar untuk tidak kalah dalam 

persidangan. KPU seharusnya bersikap berani melakukan oto-kritik terhadap 

pelaksanaan pemilu dengan jalan menyampaikan bukti-bukti yang sesungguhnya 

sekalipun menguntungkan pihak pemohon.245 

F.  Putusan  

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi 

sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) agar konstitusi (UUD NRI 

Tahun 1945) dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

Oleh karenanya MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the 

democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizenís 

constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of human rights). Dalam 

menjalankan kewenangannnya, MK menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi 

(the guardian of the democracy) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan 

keadilan substantif.246 

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya sering melakukan terobosan hukum. Sebagai lembaga yang memiliki 

hak menguji (toetsingrecht) terhadap undang-undang yang dibut DPR dan Presiden, 

Mahkamah Konstitusi berupaya tetap berupaya berada pada kedudukannya 

sebagai negative legislator dimana pada dasarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

                                                           
245Baca lebih lanjut A.Muhammad Asrum=n, “Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagai Saluran Frustasi Sosial”, 

Makalah ini dipresentasikan dalam Diskusi Sengketa Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 

Purwokerto, 5 Juni 2004 
246MKRI, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif : Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 

2010”. Jakarta, 29 Desember 2009 
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membentuk norma sebagai pengganti dari norma yang dibatalkan.  Akan tetapi 

apabila pasal tersebut dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional maka akan 

terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, dalam putusannya Mahkamah 

Konstitusi mengembangkan model putusan konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional) atau tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).  

Berkaitan dengan PHPU dan PHPKADA,  Mahkamah Konstitusi juga 

memutus perkara di luar ketentuan undang-undang yang menjadi dasar politik 

hukum dalam penyusunan undang-undang pemilu dan pemilihan kepala daerah. 

Beberapa putusan yang dianggap sebagai terobosan antara lain, memberikan legal 

standing pada bakal calon kepala daerah,  

Tentang Putusan, UU Mahkamah Konstitusi mengatur amar putusan, yatu 

pada Pasal 56 (amar putusan Pengujian Undang-undang terhadap UUD), yangPasal 

64 (amar putusan sengketa kewenangan Lembaga), Pasal 70 (amar putusan 

pembubaran partai politik), Pasal 77 (amar putusan PHPU), Pasal 85 (amar putusan 

pemakzulan). 

a)  Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 57 (amar putusan Pengujian 

Undang-undang terhadap UUD), menyebutkan bahwa  

 (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak 

dapat diterima. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3)  Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, 

pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(4)  Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan 

permohonan dikabulkan. 

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai 

pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar 

putusan menyatakan permohonan ditolak. 
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b)  Pasal 64 tentang amar putusan sengketa kewenangan Lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh undang- undang dasar, menyatakan, bahwa:  

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang 

dipersengketakan. 

(4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan 

permohonan ditolak. 

 

c) Pasal 70 tentang amar putusan pembubaran partai politik, menyatakan, bahwa: 

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. 

d) Pasal 77 tentang amar PHPU, menyebutkan  

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan 

suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan 

hasil penghitungan suara yang benar. 
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(4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan 

permohonan ditolak. 

 

e) Pasal 77 tentang amar putusan pemakzulan presiden dan wakil presiden, 

menyebutkan : 

(1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

(2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan 

pendapat DPR. 

(3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan 

ditolak. 

 

Dari kelima pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa amar putusan Mahkamah 

Konstitusi adalah :  

-  permohonan tidak dapat diterima,   

-  permohonan dikabulkan,  dan  

-  permohonan ditolak,  

- dalam memberikan pendapat DPR tentang pemakzulan Presiden dan.atau 

wakil presiden amar putusan jika permohonan DPR terbukti maka bunyi 

amar putusan Mahkamah Konstitusi  adalah membenarkan pendapat 

DPR. 

Dalam praktiknya, beberapa putusan membuat terobosan dengan 

mengembangkan 3 model yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu 
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putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau tidak 

konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). 

Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap memiliki pijakan 

hukum, yaitu berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK, di mana 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, MK 

sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 

1945 baik secara keseluruhan atau sebagian dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk 

umum (legally null and void).247 Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Konstitusi 

tersebut bahwa “... putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) 

dan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada 

dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan 

menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut 

memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpetative decision) terhadap 

suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau 

undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan 

dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.” 248 

Model putusan bersyarat tersebut sesungguhnya lahir untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap suatu kondisi atau kebutuhan praktik diakibatkan 

adanya kevakuman hukum karena ketidakjelasan penjelasan undang-undang 

ataupun berdasarkan kebutuhan diperlukan untuk memberi keadilan dan 

kepastian hukum bagi seorang warga negara, tetapi secara keseluruhan norma 

hukum yang diuji konstitusionalnya tersebut tetap memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

Selain hal tersebut, dalam beberapa putusannya,  Mahkamah Konstitusi 

telah menapakkan “palu kewenangannya” menjadi positive legislator atau 

setidaknya semi positive legislator. Hal ini berbeda dengna kedudukan dasar 

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator untuk mengimbangi kekuasaan 

legislatif  (pembentuk undang-undang) sebagai positive legislator.  

Negative legislator, menurut Hans Kelsen, adalah:  

“The power to examine the laws as to their constitutionality and to 

invalidate unconstitutional laws may be conferred, as a more or less 

                                                           
247Baca Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4, hlm. 657-708, Syukri Asy’ari et.al., “Model dan Implementasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). 
248Ibid. 
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exclusive function, on a special constitutional court, while the other court for 

have only the right to make aplications to the constitution court for examaine 

and annulment of lawwhict they hace to applay, but which they consider to 

be uncontitutional. This solution of the problem means a centralization of 

the judicial review of legislation. 

The possibility of a law issued by legislative organ being annulled by 

another organ constitutes a remarkable restriction of the former’s power. 

Such a possibility means that there is, besides the positive, a negative 

legislator. An organ which may be composed according to a totally different 

principle from that of the parliament elected by the people. 249 

 

Menurut Hans Kelsen, negative legislator  adalah lembaga organ negara yang 

memiliki fungsi khusus seperti Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji 

konstitusionalitas undang-undang dan dapat membatalkan suatu undang-undang 

jika bertentangan dengan konstitusi.  Organ negara ini (Mahkamah Konstitusi) 

dibedakan dari positive legislator (legislatif atau parlemen yang dipilih oleh rakyat).  

Putusan MK yang menyimpangi doktrin negative legislator dapat ditemukan, 

antara lain, Putusan “KTP Pemilu” (2009) yang membuat teknis peraturan dalam 

penggunaan KTP dan Paspor untuk memilih dalam Pemilu; Putusan “Anak Luar 

Kawin” (2010) yang menambah frasa pasal di dalam UU Perkawinan; Putusan “Masa 

Jabatan Jaksa Agung” (2010) yang mengisi kekosongan ketentuan di dalam UU 

Kejaksaan; dan Putusan “Pertanggungjawaban Pidana Anak” (2010) yang menaikan 

minimum batas usia dari delapan tahun menjadi dua belas tahun.250 

Dalam Praktik selama ini, Putusan Mahkamah Konstitusi memuat norma 

baru secara terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang bersifat selfexecuting 

yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak 

konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Putusan 

selfexecuting dapat diamati dalam putusan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan 

Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 yang berkaitan syarat memilih menggunakan KTP. 

                                                           
249Kelsen, General Theory of law, op.cit., hlm. 268-269 
250Pan Mohamad Faiz, “Relevansi Doktrin Negative Legislator”, Artikel dimuat dalam Kolom Opini Majalah 

Konstitusi No. 108 Februari 2016, hlm. 6-7. 
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1) Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009251 

Dalam Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009, Para Pemohon 

kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 

karena tidak terdaftar dalam DPT. Para Pemohon tidak mendapatkan informasi 

sosialisasi yang memadai tentang DPT.Para Pemohon telah berusaha sedemikian 

rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan 

pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para 

Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk 

memilih di TPS. 

Menurut Para Pemohon, ketentuan undang-undang yang menyebabkan 

seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai 

pemilih atau tidak tercantum dalam DPT adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, UU 

42/2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga negara yang telah 

berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara Pemilu. 

Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara 

yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak 

memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya 

kepada warga negara. 

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat, antara 

lain bahwa: 

1. pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh 

KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau 

Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara 

Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling 

aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal 

tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang 

masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau 

peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata 

nantinya dibatalkan melalui legislative review pada saat pembahasan dalam 

masa sidang DPR berikutnya; 

                                                           
251Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 
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2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat 

selfexecuting yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, 

menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk 

menggunakan hak pilihnya; 

3. Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional 

bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih 

warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden dengan syarat dan cara sebagai berikut: 

1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara 

Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak 

pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang 

berada di luar negeri; 

2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan 

Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 

3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP 

yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat 

yang tertera di dalam KTP-nya; 

4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, 

sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri 

pada KPPS setempat; 

5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP 

atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan 

suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

 

Putusan yang bersifat selfexecuting dalam Putusan Nomor 102/PUU-

VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional 
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sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT 

dengan syarat dan cara sebagai berikut: 

1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara 

Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak 

pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia 

yang berada di luar negeri; 

2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi 

dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 

3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan 

KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan 

alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 

4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, 

sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri 

pada KPPS setempat; 

5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan 

KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya 

pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

2)   Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 

Pokok Permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 adalah 

menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, 

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus 

terdaftarsebagai pemilih.”  

Dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 yang menguji konstitusionlitas Pasal 

69 ayat (1) UU Pemda, Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak 

terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan 

cara sebagai berikut: 
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1)  Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama 

sejenisnya; 

2)  Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya 

sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 

3)  Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 

4)  Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya 

pemungutan suara di TPS; 

1.2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup 

warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP 

Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut: 

1)  Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau 

nama sejenisnya; 

2)  Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya 

sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 

3)  Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih 

dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 

4)  Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum 

selesainya pemungutan suara di TPS; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

 Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang mendasari putusan 

tersebut adalah: 

1. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, “Untuk 

dapatmenggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus 

terdaftarsebagai pemilih.” yang dalam implementasinya mengharuskan warga 

negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih untuk 

dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum 
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kepala daerah dan wakil kepala daerah justru menghilangkan hak 

konstitusional warga negara untuk memilih. Oleh karenanya, menurut para 

Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut bertentangan dengan Pasal 27 

ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 

2. Meskipun Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang dimohonkan pengujian 

konstitusionalitasnya adalah berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan 

pengujian dalam Perkara Nomor 102/PUUVII/ 2009 tentang Permohonan 

Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi  secara 

substansi kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang pada prinsipnya sama 

yaitu mengenai hak seseorang untuk memilih (right to vote), sehingga 

pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUUVII/ 2009 

bertanggal 6 Juli 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula dalam perkara a 

quo; 

3. Dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (right 

to vote) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum 

yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam 

penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, 

Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan 

hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP 

Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun 

memiliki KTP yang asli dan masih berlaku. 

4. Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga 

negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, 

DPSHP, DPSHP Akhir, DP4 dengan pedoman yaitu:  

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang 

tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat 

dan cara sebagai berikut: 

1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama 

sejenisnya; 
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2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya 

sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 

3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 

4)  Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya 

pemungutan suara di TPS; 

G. Hukum Acara dan Akses Para Pencari Keadilan 

Hakum acara adalah hukum unutk menegakkan hukum materiil dan bagaimana 

menemukan kebenaran matiriiel. Oleh karena itu, hukum acara harus didasarkan 

pada asas-asas umum peradilan dan asas-asas khusus yang menjadi karakteristik 

persidangan Mahkamah Konstitusi.  

Pengaturan proses beracara dalam sengketa pemilu telah diatur sedemikian 

rupa sehingga memudahkan pemohon untuk melakukan pembuktian terhadap 

permohonannya di muka sidang. Kemudahan terbesar adalah pemberian fasilitas 

teleconference. Fasilitas tersebut ternyata terbukti sangat bermanfaat untuk 

pemeriksaan perkara dengan pihak yang ingin didengar kesaksiannya yang berada 

di daerah jauhdari ibukota propinsi. 

Sidang jarak jauh melalui fasilitas video conference (vicon) merupakan sarana 

yang digunakan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk membuka akses publik 

dan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Tentang hal ini 

Komisi Informasi Pusat (KIP), berpendapat bawha  keberhasilan Mahkamah 

Konstitusi dalam menyelenggarakan sidang jarak jauh melalui fasilitas video 

conference (vicon) perlu mendapat apresiasi khusus. Upaya membuka akses bagi 

para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi vicon merupakan 

contoh atas keterbukaan lembaga peradilan yabg patut diikuti oleh lembaga publik 

lainnya.252 

Hukum Acara juga mengatur pendaftaran permohonan sengketa hanya dapa 

tdilakukan dalam 3x24 jam. Hal ini disebabkan sebagai upaya untuk memberikan 

kepastian hokum tidak sajake pada pihak pemohon terhadap kepastian hukumbagi 

proses Pemilu itu sendiri. Demi keadilan, para pihak juga diberikan kesempatan 

                                                           
252 M.Soma Karya Mahadir/Winandriyo Kun A/mh, “Manfaatkan Video Conference, KIP Apresiasi 

Keterbukaan MK”  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10170 diakses 19 Maret 2020. 

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10170
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untuk melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 1x24 jam sejak proses 

pendaftarannya. 

Hal terpenting lainnya yang harus dijadikan bahan perbaikan di masa dating 

adalah perbaikan proses pemeriksaan alat bukti. Alat bukti seharusnya diperiksa 

di tingkat panitera untuk bukti-bukti yang tergolong bukti dasar, seperti status 

hokum pemohon. Bukti seperti itu tidak perlu diperiksa di muka sidang. 

Pemeriksaan alat bukti di muka siding hanya untuk bukti yang dapat memutus 

apakah kuat atau lemah pembuktian permohonan tersebut. 

Proses pembuktian juga dapat menjadi ukuran sejak awal apakah 

permohonan dapatdikabulkan atau ditolak. Proses pembuktian juga menjadi issue 

sentral, karena itu bahan-bahan pembuktian harus valid danasli, tidakbolehbukti 

yang dilegalisir. Kenyataan itulah yang ditemukan dalam proses pembuktian selama 

ini. Ironisnya, pengiriman tim pencari fakta pun gagal mendapatkan bukti 

pendukung yang sah bagi permohonan. Hal ini dikarenakan terhalang oleh tahapan 

pemilu di daerah yang sudah selesai. Sebagai contoh, sebagaimana terjadi di 

Kecamatan Tuntungan, Medan Kota, Sumatera Utara. Kantor PPK Tuntungan tutup 

sejak pengumuman hasil pemilu tanggal 5 Mei 2004. 

Sebagai penutup, kiranya Mahkamah Konstitusi harus melakukan telaah 

ulang secara kritis terhadap tidak saja proses persidangan perkara sengketa pemilu, 

tetapi juga sosialisasi proses sengketa pemilu harus dilakukan kembali demi 

tercapainya mutu demokratisasi yang optimal di negara ini. 

H. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara  

Tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU dan PHPKADA tidak 

diatur baik dalam UU MK, UU Pemilu, maupun UU Pemerintah Daerah. Hal ini 

disebabkan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan  hasil 

pemilu lebih bersifat teknis penyelenggaraan. Sebagai bagian dari semua tahapan 

pemilu dan pemilihan pikada, demi kepastian hukum penyelenggaraan pemilu, 

maka penanganan perkara PHPU dan PHPKADA tidak dapat berjalan sendiri tetapi 

harus disesuaikan dengan tahapan pemilu dan pilkada.  

Untuk memberi kepastian hukum dalam proses demokrasi, berdasarkan 

ketentuan Pasal  86 Undang-Undang  tentang  Mahkamah Konstitusi,  Mahkamah  

Konstitusi berwenang membuat peraturan berkaitan dengan Tahapan, kegiatan, 

dan jadwal penanganan perkara perselisihan  hasil  Pemilihan Umum dan pemilihan 

kepala daerah.  



220 
 

Sebagai Peraturan yang berlaku umum tetapi memuat materi teknis 

penyelenggaraan tahapan pemilu, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang 

tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU dan PHPKADA 

dimungkinkan berubah sesuai.  

Pada pemilu 20019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketentuan PMK No 

5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan, terdiri atas tahapan: 

a.  Pengajuan Permohonan Pemohon; 

b.  Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; 

c.  Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;  

d.  Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK; 

e. Penyampaian  Salinan  Permohonan  Pemohon kepada Termohon dan 

Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; 

f.  Pemeriksaan Pendahuluan; 

g.  Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan; 

h.  Pemeriksaan Persidangan; 

i.  Rapat Permusyawaratan Hakim; 

j.  Sidang Pengucapan Putusan; dan 

k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman 

(website). 

Tahapan-tahapan diatas dikecualikan pada huruf b (Pemeriksaan 

Kelengkapan Permohonan Pemohon) dan huruf c (Perbaikan Kelengkapan 

Permohonan Pemohon) terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden. 

Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu dapat difasilitasi 

dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  Dokumen   Permohonan  

Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pemberi 

Keterangan lainnya serta perubahannya, dan  akta-akta serta daftar alat bukti, 

jadwal sidang, risalah, dan putusan dimuat  pada laman Mahkamah Konstitusi.  

1.  Pengajuan Permohonan Pemohon; 

Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon, terdiri atas kegiatan: 

a.  Pengajuan Permohonan Pemohon; dan 
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b.  Penyampaian Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP /AP3) 

kepada Pemohon. 

APPP / AP3  atau Akta Pengajuan Permohonan Pemohon adalah akta yang  

memuat  pernyataan  mengenai  Permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon 

dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam BP3 (Buku Pengajuan Permohonan 

Pemohon),  serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, 

pokok Permohonan, waktu pengajuan  Permohonan (pukul,  hari,  tanggal,  bulan,  

dan  tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang 

ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan 

Pemohon dan APPP dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi. 

2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; 

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, terdiri atas kegiatan: 

a.  Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; dan 

b.  Penyampaian APBL kepada Pemohon. 

APBL  atau Akta Permohonan Belum Lengkap adalah akta yang memuat 

pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon dan/atau kuasa hukum belum lengkap, disertai dengan  Daftar  

Kekuranglengkapan  Berkas  Permohonan  yang  ditandatangani  oleh Panitera 

dan Pemohon atau kuasa hukum. 

3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;  

Tahapan  Perbaikan  Kelengkapan  Permohonan  Pemohon  , terdiri atas kegiatan: 

a.  Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon; 

b.  Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon; dan 

c.  Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK. 

Pengertian BRPK  atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi adalah buku 

elektronik/laman (e-BRPK)   yang  memuat  catatan  mengenai  nomor  perkara, 

nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait 

dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul,   

tanggal,   hari,  bulan, dan  tahun),   dan kelengkapan Permohonan yang dicatat 

secara elektronik.  

4. Permohonan Pemohon dalam BRPK 

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK, terdiri atas kegiatan: 

a.  Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon; dan 
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b.  Penyampaian ARPK kepada Pemohon. 

ARPK atau Akta  Registrasi  Perkara  Konstitusi selanjutnya disingkat 

ARPK adalah akta  yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam BRPK yang disertai 

lampiran.  

 

5.  Penyampaian  Salinan  Permohonan  Pemohon kepada Termohon dan Pihak 

Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak 

Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak 

Terkait  serta  Pemberitahuan  Sidang  Pertama  kepada  para  pihak  , terdiri atas 

kegiatan: 

a.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon; 

b.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Pihak Terkait; dan 

c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak. 

6. Pemeriksaan Pendahuluan; 

Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan, terdiri atas kegiatan: 

a.  Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon; 

b.  Mengklarifikasi Permohonan Pemohon; dan 

c.  Pengesahan alat bukti Pemohon. 

7. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan; 

Tahapan Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan terdiri atas kegiatan: 

a.  Menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon; 

b.  Menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait; dan 

c.  Menyerahkan perbaikan Keterangan Bawaslu. 

8. Pemeriksaan Persidangan; 

Tahapan Pemeriksaan Persidangan, terdiri atas kegiatan: 

a.  Mendengarkan Jawaban Termohon; 

b.  Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; 

c.  Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan lainnya; 

d.  Pemeriksaan saksi/ahli; dan 

e.  Pemeriksaan dan/atau pengesahan alat bukti. 

9. Rapat Permusyawaratan Hakim 
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Tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim terdiri atas kegiatan: 

a.  Pembahasan perkara; 

b.  Pengambilan putusan; dan 

c.  Penyusunan konsep putusan. 

10.  Sidang Pengucapan Putusan 

Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno terdiri atas kegiatan: 

a.   Pengucapan  Putusan  Perkara  Perselisihan  Hasil  Pemilu  Presiden  dan  

Wakil Presiden; 

b.   Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, dan 

DPRD; dan 

c.  Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPD. 

11.  Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam 

laman (website). 

Tahapan Penyerahan Salinan Putusan dan/atau Pemuatan dalam laman (website), 

terdiri atas kegiatan: 

a.  Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan. 

b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a  dilakukan  secara  tertulis  dan/atau  elektronik  dalam  jangka  

waktu  paling  lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan dalam 

Sidang Pleno terbuka untuk umum; dan 

c.   Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat 

di laman Mahkamah Konstitusi. 

 

 

 

 


