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KATA PENGANTAR 
 

 

Perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi telah 

mengubah penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Mahkamah 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 UUD  1945. 

Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya dengan 

memberi suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 

secara bersyarat (conditionally constitutional) atau 

bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally 

unconstitutional).  

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan 

metodologi penafsiran tekstual dan kontekstual dalam 

memberikan putusan yang bersifat “secara bersyarat 

bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally constitutional) 

atau secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945 

(conditionally unconstitutional)“. Kedua varian putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat dalam rangka 
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memberi keadilan kepada Pemohon pengujian satu bagian 

atau keseluruhan undang-undangterhadap UUD 1945 tanpa 

menghilangkan eksistensi peraturan perundang-undangan 

tersebut. Putusan yang demikian itu bersifat erga omnes. 

Berikut ini beberapa putusan terkait putusan 

Mahkamah dengan tafsir sebagai bahan kajian tulisan ini, 

yaitu: 

I.  Hak Politik Warga Negara  dalam Putusan Pengujian UU  

1)   Hak-hak Politik Bekas Anggota Organisasi 

Terlarang  

2)  Pemilu DPR –Presiden Seretak 

3) Pemilihan Kepala daerah yang terdiri dari : 

kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada,  

Pasangan Calon Independen, Pasangan Calon 

Tunggal. 

4)  Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan 

Publik: 

i. Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007: 

Konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional) tentang syarat tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara 

ii. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009: 

Inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional) syarat tidak pernah dijatuhi 

pidana bagi jabatan publik  

5)  Pembatasan Masa Jabatan Kelapa Daerah 

  i. Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008   

 ii. Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009   

6)  Publikasi Hasil Survei Atau Jajak Pendapat pada 

Masa Tenang dan Pemungutan Suara 

i.  Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009  

ii. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 

7)   Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu 

i. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009  

ii. Putusan Nomor 85/PUU-X/2012   
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8)  E-voting sebagai salah satu metode dalam 

Penandaan Pemilu 

(Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)  

9)  Pengisian Anggota DPR di Luar Daftar Calon 

Tetap (Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010)  

 

10) Verifikasi Partai Politik  

i.  Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011   

ii.  Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011  

iii. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012   

 

II.   Hak Politik Warga Negara  dalam Putusan Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum 

1)  Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, 

Terstruktur dan Masif 

i.  Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 (PHPU 

Jawa Timur)  

ii. Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010  

(PHPU Kabupaten Pandeglang)  

2) Pelanggaran Persyaratan Tidak Pernah Dijatuhi 

Pidana Penjara 

i. Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 (PHPU 

Kabupaten Bengkulu Selatan)  

ii. Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010(PHPU 

Kota Tebing Tinggi)   

3) Pengabaian Putusan PTUN 

i. Putusan  Nomor 196-197-198/PHPU.D-

VIII/2010 (PHPU Kota Jayapura)  

ii. Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012(PHPU 

Kabupaten Paniai)  

 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat tafsir 

tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam kerangka 

praktik hukum demi keadilan bagi seorang pencari keadilan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu telah 
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menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak sebagai penafsir 

tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution) 

tetapi juga sekaligus sebagai penjaga hak konstitusional 

warga negara (the guardian of the citizens’ constitutional 

rights). Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut telah memberi manfaat tidak saja kepada 

pemohon tetapi juga kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan putusan tersebut dalam kerangka sifat 

putusan pengadilan yang “erga omnes” tersebut. 

Penulis berterima kasih kepada Vivi dan Latifah yang 

telah membaca ulang naskah ini dan kemudian memberikan 

koreksi. Penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat 

kepada pembacanya. Terima kasih. 

 

Jakarta, 4 April 2015 

   

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H 
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BAB   I : 

Mahkamah Konstitusi  

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

 

A.  Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara  Pasca 

Amandemen UUD 1945 

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibawah pimpinan 

Pemerintahan Orde baru dibawah pimpianan Presiden Soeharto dan 

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dibawah pimpinan Presiden 

Soekarno memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu betapa 

pentingnya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara 

didalam semangat Negara hukum yang demokratis (demokratische 

rechstaats), Pada kedua era pemerintahan tersebut memperlihatkan 

bahwa pemerintahan dijalankan tidak atas dasar prinsip the rule of 

law, tetapi atas dasar the rule by law. Pada kedua era pemerintahan 

tersebut, parlemen banyak membuat undang-undang, tetapi secara 

substansi produk hukum tersebut tidak memenuhi prasyarat Negara 

Hukum, alasannya, undang-undang diadakan untuk kepentingan 

kegiatan pemerintahanan, bukan undang-undang untuk memberi 

kepastian hukum dan keadilan bagi warganegara. 

Hukum telah menjadi alat retorika revolusi pada era 

Soekarno, 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 dan 

Undang-undang Terorisme, yang membuka celah lebar bagi 

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang juga pernah dibuat 

dalam rangka kepentingan strategi kapitalis global tanpa 

mempertimbangkana akar budaya yang dihidup dinegara ini, 

Misalnya, Undang-undang Pajak, Undang-undang Pasar Modal dan 

Undang-undang Pencucian Uang (money laundering). 
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1.  Hukum Dasar 

Sebagai sebuah hukum dasar (basic law),1 konstitusi harus 

memuat prinsip dasar yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dengan memberikan perlindungan bagi warganegara 

dan pengaturan kewajiban warganegara baik dalam konteks 

hubungan antar warganegara maupun hubungan warganegara 

dengan organ-organ negara. Para ahli hukum dan politik 

memberikan definisi yang beragam, tetapi esensinya sama, menurut 

Bryce, misalnya:2 

“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,3 

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. 

                                                           
1Chairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Jakarta: CV Novindo 

Pustaka Mandiri,2001), 3. 
2 Jimily 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. 

 
3 C.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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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 diatas 

juga menjadi refleksi dari segenap konstitusi yang pernah ada dan 

yang masih berlaku sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, 

disamping 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 adalah UUD 1945 Hasil Amandemen. 

Pemahaman konstitusi sebagai hukum dasar dan sumber 

hukum tertinggi disuatu negara juga dianut dalam UUD 1945. 

Semangat dan substansi UUD 1945 harus menjadi payung bagi 

produk hukum pada tingkatan dibawahnya. Artinya, jika ada produk 

hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, maka harus diadakan 

pembatalan produk hukum tersebut melalui judicial review melalui 

Mahkamah Agung untuk produk hukum dibawah undang-undang 

ataupun melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-

undang. Norma kewajiban untuik menaati tata urutan perundang-

undangan tersebut merupakan norma yang berlaku universal.4 

Komitmen untuk menegakkan negara hukum yang 

demokratis harus secara tegas tertuang dalam konstitusi, karena 

konstitusi adalah pilar bagi Negara Hukum yang demokratis. Dalam 

wacarana Hukum Tata Negara, konsep “Negara Hukum” dan konsep 

“Demokrasi” sering disandingkan dan diucapkan dalam satu napas, 

yaitu “Negara Hukum yang Demokratis” atau Democratiche 

Rechstaats” . Didalam pengertian yang sederhana, disebuah Negara 

Hukum tidak ada warganegara yang berada diatas hukum dan 

karenanya semua warganegara harus patuh pada hukum.5 Sejalan 

                                                           
4 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders 

Wedberg,renewed edition (New York:Russell and Russell, 1973), 123-124. 
5 A.Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Mahlkamah Agung dibawah Soeharto, 

Kata pengantar Jimly Asshidiqie (Jakarta, ELSAM, 2004), 42. 
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dengan pemikiran tersebut, semangat Negara Hukum tersebut 

dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

Amandemen keempat, yaitu menjadi “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum yang demokratis.”. Cita negara hukum tersebut 

memberikan jaminan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, 

independensi peradilan, dan persamaan dimuka hukum (equality 

before the law) dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. 

Konstitusi juga 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 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 (Denis C.Mueller, Constitutional Democracy, 1996: 45). 

Konstitusi tanpa pengaturan check and balanceakan melahirkan 

kediktatoran konstitutional, yang pada akhirnya mengubur prinsip 

negara hukum yang demokratis, 

 

2. Perimbangan Kekuasaan 

Perimbangan kekuasaan (check and balance) diantara 

kekuasaan yudikatif, kekuasaan ekskutif dan kekuasaan legislative 

akan memberi jaminan bagi terselenggaranya proses kehidupan 

politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Format ulang 
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perimbangan kekuasan inilah yang diperlihatkan melaui UUD 1945 

hasil empatkali amandemen,6sekalipun 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 yang pasif dimasa lalu dalam inisiatif 

pembuatan undang-undang. Begitu juga pengajuan RUU dari DPR 

dan kemudian harus disahkan oleh Presiden merupakan check and 

balance antara ekskutif dengan legislatif. Tetapi terlalu jauh jika 

penerimaan duta atau konsul dari negara lain juga harus dimintakan 

pendapat DPR [Pasal 13 ayat(3)] dan juga pengangkatan duta atau 

konsul juga harus meminta pertimbangan DPR [Pasal 13 ayat (2)]. 

Amandemen UUD 1945 juga memberi kekuasaan kepada 

DPR, yang menyentuh aspek kekuasaan yudikatif. Pemilihan 

hakimagung melalui fit and propert test di DPR merupakan 

mekanisne check and balance antara kekuasaan yudkitif dengan 

legislatif. 

Agar tercipta check and balance, terutama dalam pengajuan 

RUU dan pengesahannya, maka presiden juga perlu diberi hak veto 

atas RUU yang diajukan oleh DPR. Hal itu perlu dimuat dalam 

Naskah Akademik UUD 1945 yang akan dibuat oleh Komisi 

Konstitusi. Perimbangan kekuasaan yang proposional pada akhirnya 

akan melahirkan jalannya roda pemerintahan dan kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang sehat. 

 

3. Lembaga Negara Baru 

                                                           
6 Baca Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara,Serpihan Pemikiran Hukum,Media 

dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) 37-87. 
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Selain perubahan format perimbangan kekuasaan 

sebagaimana disinggung diatas, amandemen UUD 1945 

mengintrodusir tiga lembaga baru. Dua lembaga negara baru 

dibidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan 

Komisi Yudisial. Satu lagi adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

yang pembentukannya diinspirasikan seperti sistem Senat di 

Amerika Serikat atau Negara Federal lainnya.  

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan melalui 

Amandemen Ketiga UUD 1945.7 Mahkamah Konstitusi diatur 

dalam 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 dibawahnya 

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.” 

Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 

24C ayat (3) , yaitu: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 

                                                           
7Hasil Amandemen Ketiga UUD 1945 ditetapkan oleh MPR RI pada 9 November 

2001. 
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orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 

masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” 

Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa “Ketua dan Wakil 

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.” 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, maka calon 

hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yaitu: “Hakim 

konstitusi harus memiliki integritas dan kepribaadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai “Pejabat 

negara”.Pengaturan lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi, 

termasuk Hukum Acaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013.8 

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.9 Di Indonesia, 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. 

                                                           
8 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 98 
9 Jimly 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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(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 

sejak tahun 1960-an telah berkembang.10 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 Pemerintahan Soeharto.11Perubahan 

Ketiga Undang-undang Dasar 1945 kemudian memuat Komisi 

Yudisial, Rincian pengaturan Komidi Yudidisal terdapat Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004.12 

  Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan 

satu lembaga Negara baru dibidang kekuasaan legislatif sepanjang 

sejarah Indonesia. Kehadiran DPD ini merupakan upaya 

memberikan keseimbangan politik antara Daerah dan Pusat melalui 

perwakilan yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan 

                                                           
10Ibidem; Baca juga A.Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di 

bawah Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004), 89. 
11 Gelombang aksi massa mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota besar di 

Indonesia pada bulan Mei 1998 membuat kejatuhan Pemerintahan Presiden 

Soeharto pada 21 Mei 1998. 
12 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 89) 

 

 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   18    ∞ 
 

daerah dengan tetap menjadi bagian dari semangat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. 

Pasal 22C UUD 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. 

Selanjutnya Pasal 22D UUD 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 
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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 dalm UUD 1945 dinilai banyak kalangan sebagai 

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 1945]. Karakter tidak simetris ini juga tampak melalui 

pengaturan tentang jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi 

sepertiga jumlah anggota DPR [Pasal 22C UUD 1945]. Berbagai 

upaya dilakukan untuk memperbaiki posisi politis tersebut, 

terutama melalui Komisi Konstitusi.13 

 

                                                           
13Komisi Konstitusi dibentuk oleh MPR RI untuk masa baakti 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. 
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B.  Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku 

Kekuasaan Kehakiman 

Sejak 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, S.H. mengusulkan adanya Balai Agung yang 

melaksanakan fungsi pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar.14 Pandangan Muhammad Yamin 

tersebut baru dapat direalisasikan setelah dilakukan 

amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), yaitu dengan dimuatnya Pasal 24C dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR RI). Mahkamah Konstitusi 

                                                           
14  M. Yamin mengusulkan adanya “Balai Agung” yang menguji undang-

undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar Undang 
Undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat yang 
diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Ide 
M Yamin ditolak Soepomo setidaknya dengan dua alasan:  (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. Baca 
lebih lanjut Salafroedin 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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dibentuk untuk mengawal sekaligus penafsir terhadap 

Undang-Undang Dasar, serta menyelesaikan perkara-

perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara 

dan kehidupan politik melalui pengaturan kewenangannya 

yang limitatif. 

Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Kedudukan 

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. 

Pijakan yuridis Mahkamah Konstitusi kemudian 

menjadi lebih konkrit lagi ketika disahkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi15 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. 

                                                           

15  Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 
24 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor  98, TLN RI Nomor 4316 
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Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan 

wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: 

1).  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk : 

a.  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar,16  

b.  memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD, 

c.  memutus pembubaran partai politik, dan  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.17 

2).  Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

                                                           
16  Pada awalnya berdasarkan Pasal 50 UU No.24/2003, MK hanya 

berwenang menguji undang-undang  yang  diundangkan setelah 
perubahan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, Pada tahun 2003, MK 
membuat terobosan dengan menyimpangi ketentuan Pasal 50 
(Putusan Nomor : 004/PUU-I/2003). 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. 

Sejak Tahun 2003 – Maret 2015, MK menerima 728 permohonan 
perkara pengujian undang-undang. Dari 728 perkara tersebut, 165 
perkara dikabulkan, 239 perkara ditolak, 212 perkara tidak diterima, 
dan 72 perkara ditarik. Selebihnya masih dalam proses. MKRI, 

Rekapitulasi Perkara PUU, 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Rekap
PUU , diakses tanggal 16 Maret 2015 

17   Sejak tahun 2003 hingga 2014, MK menerima 24 perkara sengketa 
kewenangan lembaga Negara (sudah diputus), Perkara Pengujian 
PHPU 2009 : sebanyak 71 Perkara (terdiri dari 657 kasus). PHPU 
2014 sebanyak 903 perkara yang teregistrasi. Perkara PHPU Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai tahun 2014 sebanyak 698 

perkara. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, Laporan 

Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014, Jakarta 2015, hlm. 53-63 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU
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pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. 

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. 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 bersyarat (conditionally 

constitutional)18 atau bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional)19.20 

                                                           
18  Putusan konstitusional bersyarat ditemukan antara lain dalam 

Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 147/PUU-
VII/2009. 

19  Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali muncul dalam 
Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009. 

20   Jika dikaji lebih lanjut, selain putusan yang menyatakan tidak 
berlaku (Legally Null and Void), conditionally constititional, dan 

conditionally unconstititional terapat model putusan yang putusan 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   24    ∞ 
 

Pengujian undang-undang terhadap UUD secara 

umum dikaitkan dengan perlindungan hak warga negara 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Undang-undang yang 

diuji konstitusionalistasnya disandarkan pada perlindungan 

hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 serta dikaitkan dengan cita 

negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan, 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

Spirit Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang ide negara 

hukum tersebut dapat didekati dengan pemikiran A.V. 

Dicey21, bahwa  pada setiap negara hukum senantiasa ada 

unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: (1) pengakuan dan 

perlindungan atas hak-hak asasi manusia (human rights); (2) 

adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak 

(independent and impartial trial); (3) adanya pembagian 

kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan Negara 

(separation of power); dan (4) berlakunya asas legalitas 

hukum (equality before the law), yaitu bahwa semua 

tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah 

dibuat secara demokratis dan menempatkan semua orang 

sama kedudukannya di hadapan hukum. 

Pandangan Dicey tentang ide “equality before the law” 

dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945.  

                                                           
yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitutional) dan 
model putusan yang merumuskan norma baru. Baca  MK RI, Model 

dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 
Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),  2013. 

21  Baca Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution, ninth edition, London: MacMilllan and Co., Ltd, 1952, 
halaman 183-205. 
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Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Setiap 

orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.” 

Merujuk pada semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

dan pandangan Dicey tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa tercabutnya hak pemenang pemilu legislatif untuk 

secara otomatis menjadi Ketua DPR sebagaimana diatur 

dalam Pasal 82 UU 27/2009 yang dihapus dengan ketentuan 

Pasal 84 UU 17/2014 menjadi alasan pembenar untuk 

mengatakan telah terjadi pengingkaran asas persamaan di 

muka hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa 

setidaknya adegium dalam hukum pidana “bahwa 

perubahan suatu undang-undang tidak boleh merugikan 

tersangka atau terdakwa dengan diterapkannya undang-

undang baru tersebut” juga tepat untuk diberlakukan dalam 

konteks perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan UU 

Nomor 17 Tahun 2014. Namun faktanya perubahan UU 

Nomor 27 Tahun 2009 dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 

telah mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, karena 

hilangnya kerugian hak konstitusional atau setidak-

tidaknya munculnya potensi kerugian  konsitutional para 

pemohon. 

Bahwa hak menguji formil adalah wewenang untuk 

menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-
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undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) 

sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau tidak.22 Pengujian 

formil atas suatu undang-undang dilakukan dengan 

mempertimbangkan prosedur pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 

12/2011. 

 Dalam doktrin pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan sebagai keputusan politik dan 

keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-

undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi 

hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping 

menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) 

merupakan asas penting dalam tindakan hukum 

(rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, 

uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa 

peraturan perundang-undangan dapat memberikan 

kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum 

kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.  

Kepastian hukum peratuan perundang-undangan 

tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis 

(geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin 

kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain 

harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi 

syarat-syarat lain yaitu: 

                                                           
22  Baca Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 

Jakarta: Konstitusi Press, 2006, halaman 57-58. Baca juga Maria 

Farida Indrati S, IlmuPerundang-undangan (2), Jakarta: Kanisius 
Press, 2007. 
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 Jelas dalam perumusannya (unambiguous). 

 Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern 

maupun ekstern. Konsisten secara intern 

mengandung makna bahwa dalam pertautan 

perundang-undangan yang sama harus terpelihara 

hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, 

kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara 

ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” 

antara berbagai peraturan perundang-undangan. 

 Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah 

dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan 

haruslah bahasa yang umum dipergunakan 

masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum 

tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti 

struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu 

harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan 

bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. 

Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan 

perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak 

pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, 

hukum adat, atau hukum yurisprudensi. 

 

Mahkamah Konstitusi sendiri telah memiliki 

pandangan terhadap bagaimana seharusnya suatu 

peraturan perundang-undangan dibuat serta tidak boleh 

bertentangan dengan konstitusi, antara lain diperlihatkan 

oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 

73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara 

lain mengatakan:  
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“Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dan Memilih 

konsep prismatik atau ontegratif dari dua konsepsi 

rechtstaats dengan prinsip “keadilan” dalam rule of 

law. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah 

satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi 

mengelaborasikan kedua prinsip tersebut menjadi 

satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta 

memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip 

tersebut dalam mengawal penyelenggaraan 

pemerintahan dan penegakan hukum demi 

terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam 

masyarakat sesuai dengan tujuan hukum 

sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, 

yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 23 

Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan 

pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum 

digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi 

sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di 

bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. 

Pandangan ini bersifat struktural karena memposisikan 

konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan 

kedua digagas Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat 

                                                           
23  Pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat merupakan “pendapat 

berbeda” (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 73/PUU-XII/2014 pada tanggal 29 September  2014 dalam 
perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
halaman 220-222.  
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Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, “this regressus is 

terminated by highest, the basic norm...24” (rangkaian 

pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang 

tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai 

piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum 

tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih 

bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspekif yang 

berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang 

merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang 

pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih 

tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri 

oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya 

konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan 

dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di 

bawahnya (concretiserung process).  

Produk-produk hukum yang berada di bawah 

konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. 

Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di 

bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang 

berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat 

memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta 

tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif 

formil maupun materil.  

                                                           
24   Dalam hal ini, Kelsen berpendapat Kelsen “The unity of these norms 

is constituted by the fact that the creation of the norm–the lower one-is 
determined by another-the higher-the creation of which of determined 
by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a 
highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of 
the whole legal order, constitutes its unity. Hans Kelsen, General 

Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard 
University Press, Cambride, 2009, hlm. 124 
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Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu 

kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten 

secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang 

meliputi asas hukum (karena memenuhi asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi 

muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan 

latar belakang/alasan/ratio legis dari pembentukan hukum, 

makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), 

hingga penggunaan peristilahannya maupun dari aspek 

formil di mana cara penysunannya harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum 

mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek 

bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, Seringkali 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada 

akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam 

masyarakat.  

Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan 

yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat 

bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban 

dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan 

tersebut adalah: 

1. Generality (generalitas undang-undang); 

2. Promulgation (undang-undang harus diumumkan); 

3. Prospectivity (undang-undang tidak berlaku 

surut); 

4. Clarity (rumusan undang-undang harus jelas); 

5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi 

dalam konsepsi hukum); 

6. Possibility of obedience (undang-undang yang 

dibuat harus dapat dilaksanakan); 
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7. Constanty trough time or avoidance of frequent 

change (undang-undang tidak boleh terlalu sering 

diubah); 

8. Concuruence between official action and declared 

rules (kesesuaian antara undang-undang dan 

pelaksanaan); 

 

Apabila salah satu atau lebih dari delapan 

persyaratan  tersebut tidak terpenuhi dalam proses 

pembuatan hukum/undang-undang maka dapat 

berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang 

pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.” 

Pandangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut 

juga sejalan dengan konstruksi berpikir banyak pakar 

pembuat undang-undang (legal drafters), yaitu bahwa 

pebuatan suatu undang-undang harus juga merefleksikan 

semangat pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

tidak bersifat sewenang-wenang atau bersifat demokratis.25 

C.  Pedoman Beracara di Mahkamah 
Konstitusi 

 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

secara lebih rinci lagi mengatur Mahkamah Konstitusi baik 

dari aspek kelembagaan maupun aspek hukum acara. Pasal 

                                                           

25  Seidman, Ann, et.al., Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam 

Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, sebuah Panduan untuk 
Pembuat Rancangan Undang-Undang, Jakarta: Proyek ELIPS-USAID, 
2001, halaman 9.   
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10 UU No. 24 Tahun 2003 mengatur wewenang Mahkamah 

Konstitusi, yaitu: 

1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2).  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 

1945;  

3).  Memutus pembubaran partai politik; dan 

4).  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum;  

5). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  

 

Hukum Acara bagi praktik peradilan adalah sebuah 

panduan kerja bila ingin dikatakan dalam konteks umum, 

yang diatur dalam sebuah undang-undang dan peraturan 

lembaga peradilan sebagai turunan peraturan yang diatur 

dalam undang-undang tersebut. Hukum acara Mahkamah 

Konstitusi diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi26 sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

                                                           
26  Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 

24 Tahun 2003, LNRepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor  98, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 
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Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 

1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya 

disebut UU No. 24 Tahun 2003]juncto Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi [selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2011], 

maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar.  

Selain diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU 

No. 8 Tahun 2001, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi juga 

diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi 

mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah Konstitusi, atau yang biasa disebut 

sebagai Pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang 

memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk 

mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mah-

kamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut 

menentukan kedudukan hukum (legal standing) untuk 

menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang 

terhadap UUD, sengketa Pemilihan Umum (Legislatif dan 

Presiden), sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, sengketa kewenangan antar lembaga 

negara, dan pembubaran partai politik. 

Pengakuan hak setiap Warga Negara Republik 

Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu 

indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 
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Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional 

terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945  

juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi 

merupakan badan peradilan yang menjaga hak asasi 

manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the 

constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of 

the constitution (penafsir tunggal konstitusi). 

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan 

hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, 

yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang 

lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan 

tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen 

rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya 

orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat 

mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam 

perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut 

tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang 

atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, 

termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan 

kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal 

dikenal dengan “organizational standing” (legal standing).  

Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk 

mengajukan permohonan pengujian undang-undang 

terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator 

perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang 

merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-

prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai 

sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat 

dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga 
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yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan 

dengan efektif. 

Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga 

dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah 

merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi 

manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap 

warga negara. Permohonan pengujian undang-undang 

dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal apa dalam  UUD 

yang dilanggar oleh ketentuan undang-undang. 

Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur 

syarat untuk dapat menjadi pemohon perkara di Mahkamah 

Konstitu, sertapemohon adalah  pihak yang menganggap hak 

dan/atau kewenangan konstitusinalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang yaitu: 

1. Perorangan warganegara Indonesia; 

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

3. Badan hukum publik atau privat; atau 

4. Lembaga Negara. 

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 

dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak 

konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon senantiasa 

dijabarkan lebih lanjut dalam setiap permohonan. 

Mahkamah Konstitusi sejak putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 
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dan putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 

tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan 

selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional  sebagaimana dimaksud Pasal 

51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus 

memenuhi lima syarat yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 

Pemohon yang diberikan UUD 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut  

oleh Pemohon dianggap dirugikan  oleh berlakunya 

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ; 

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitrusional 

tersebut  harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual 

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 

penalaran yang wajar  dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 

antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-

Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

permohonan, maka kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan 

tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas 

dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 

Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam 

pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang 

Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari 

praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama 

pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-
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I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan 

NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang 

demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah 

daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah 

dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan 

permohonan pengujian, baik formil maupun materiil 

Undang-Undang terhadap UUD 1945.  

Khusus untuk perkara pengujian undang-undang 

terhadap UUD, pemohon harus mampu menguraikan dalam 

permohonannya mengenai hak dan kewenangan 

konstitusionalnya yang dirugikan. Kepentingan hukum saja 

sebagaimana dalam praktik acara hukum perdata dan tata 

usaha negara tidak cukup untuk menjadi dasar kedudukan 

hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di 

Mahkamah Konstitusi, tetapi harus diuraikan dengan jelas 

kerugian konstitusional yang diderita pemohon berkenaan 

dengan diberlakukan suatu undang-undang. 

Selanjutnya prosedur berperkara di Mahkamah 

Konstitusi adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan permohonan 

 Ditulis dalam bahasa Indonesia; 

 Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya; 

 Diajukan dalam 12 rangkap; 

 Jenis perkara; 

 Sistematika: 

- Identitas dan legal standing Posita 

- Posita Petitum 

- Petitum 

 Disertai bukti pendukung 

2. Pendaftaran 
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 Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera: 

o Belum lengkap, diberitahukan. 7 (tujuh) 

hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi 

o  Lengkap 

 Registrasi sesuai dengan perkara. 

 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara. 

-   Pengujian undang-undang: 

*  Salinan permohonan disampaikan 

kepada Presiden dan DPR. 

*  Permohonan diberitahukan kepada 

Mahkamah Agung. 

-  Sengketa kewenangan lembaga negara: 

*  Salinan permohonan disampaikan 

kepada lembaga negara termohon. 

-   Pembubaran Partai Politik: 

*  Salinan permohonan disampaikan 

kepada Parpol yang bersangkutan. 

-  Pendapat DPR: 

*  Salinan permohonan disampaikan 

kepada Presiden. 

-  Pemilu/Pemilukada: 

 *  Salinan permohonan disampaikan 

kepada KPU dan pihak yang digugat 

3. Penjadwalan Sidang 

 Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan 

Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil 

Pemilu). 

 Para pihak diberitahu/dipanggil. 

 Diumumkan kepada masyarakat. 

4. Pemeriksaan Pendahuluan 

 Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa: 
- Kelengkapan syarat-syarat Permohonan. 

- Kejelasan materi Permohonan.  
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 Memberi nasehat: 
- Kelengkapan syarat-syarat permohonan. 
- Perbaikan materi permohonan. 

 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki. 

5. Pemeriksaan Persidangan 

 Terbuka untuk umum. 

 Memeriksa: permohonan dan alat bukti. 

 Para pihak hadir menghadapi sidang guna 
memberikan keterangan. 

 Lembaga negara dapat diminta keterangan 
Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu 
tujuh hari wajib memberi keterangan yang 
diminta. 

 Saksi dan/atau ahli memberi keterangan. 

 Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi 
kuasa dan orang lain. 

6. Putusan 

 Diputus paling lambat dalam tenggang waktu: 
-   Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 

hari kerja sejak registrasi. 
-  Untuk perkara perselisihan hasil pemilu: 

*   presiden dan/atau wakil Presiden, 14 hari 
kerja sejak registrasi. 

*  DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak 
registrasi. 

*  Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari 
kerja sejak registrasi. 

 Sesuai alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti 
 Cara mengambil keputusan: 

-   Musyawarah mufakat. 

-  Setiap hakim menyampaikan   pendapat/ 

pertimbangan tertulis. 

-   Diambil suara terbanyak bila tak mufakat. 
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-  Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, 

suara terakhir ketua menentukan.  

 Ditandatangani hakim dan panitera. 

 Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum. 

 Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 

(tujuh) hari sejak diucapkan. 

 

D.   Asas-Asas Peradilan 

Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjalankan 

kewenangannya berpedoman pada panduan dalam 

menjalankan persidangan, yaitu asas-asas hukum yang 

digunakan sebagai pegangan bagi para hakim dalam 

menjalankan tugasnya. Asas tersebut adalah: 

1)  Persidangan terbuka untuk umum 

Pasal 13 ayat (1)  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman27 menyatakan bahwa 

“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka 

untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Jika, 

sidang Mahkamah Konstitusi dan pembacaan putusan tidak 

terbuka untuk umum mengakibatkan putusan batal demi 

hukum (Pasal 13 ayat (1)). Persidangan yang terbuka28 Hal 

ini juga berlaku bagi persidangan pengujian undang-undang 

                                                           

27  Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 
Nomor 48 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 
5076) 

28  Asas persidangan terbuka untuk umum merupakan asas yang diakui 
secara universal dan menjadi ketentuan Pasal 14  International 
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 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. 
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di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 

Tahun 2003  menyatakan bahwa “Sidang Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat 

permusyawaratan hakim”. merupakan sarana pengawasan 

secara langsung oleh rakyat. Rakyat dapat menilai kinerja 

para hakim dalam memutus sengketa konstitusional. 

 

2) Independen dan imparsial 

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku dan 

pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan 

merdeka . Sifat mandiri dan merdeka berkaitan dengan sikap 

imparsial (tidak memihak).29 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. Selain itu hakim MK juga 

menjunjung tinggi konstitusi sebagai bagian dalam sengketa 

pengujian undang-undang. Apabila hakim tidak dapat 

menempatkan dirinya secara imbang merupakan penodaan 

terhadap konstitusi. 

3) Peradilan cepat, sederhana, dan murah 

Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan 

                                                           
29  Instrumen hukum internasional dan regional mengatur kemandirian 

badan peradilan, 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 
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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. 

Dalam prakteknya MK membuat terobosan besar 

dengan menyediakan sarana sidang jarak jauh melalui 

fasilitas video conference. Hal ini merupakan bagian dari 

upaya MK mewujudkan persidangan yang efisien. 

4)  Putusan bersifat erga omnes 

Berbeda dengan peradilan di MA (selain PERATUN) 

yang bersifat inter partes artinya hanya mengikat para pihak 

bersengketa. Pengujian undang-undang di MK merupakan 

peradilan pada ranah hukum publik. Sifat peradilan di MK 

adalah erga omnes yang mempunyai kekuatan mengikat. 

Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa 

saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. 

5)  Hak untuk didengar secara seimbang (audi et 

alteram partem)    

Hukum yang ditunjuk berhak menyatakan 

pendapatnya di muka persidangan. Setiap pihak mempunyai 

kesempatan yang sama dalam hal mengajukan pembuktian 

guna menguatkan dalil masing-masing. 

6) Hakim pasif dalam persidangan 

Karakteristik peradilan konstitusi adalah kental 

dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan 

perorangan. Sehingga proses persidangan tidak dapat 

digantungkan melulu pada inisiatif para pihak. Mekanisme 
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control constitutionalharus digerakkan pemohon dengan satu 

permohonan dan dan dalam hal demikian hakim bersifat 

pasif dan tidak boleh aktif melakukan inisiatif untuk 

melakukan pengujian tanpa permohonan. 

7) Ius curia novit 

Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan 

pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak 

ada dasar hukumnya atau kurang jelas melainkan wajib 

untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini ditafsirkan 

secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses 

penemuan hukum (rechts vinding) untuk menemukan 

keadilan. 
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BAB II : 

HAK POLITIK WARGA NEGARA 

DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

 

A.   Hak Politik Ex Anggota Organisasi Terlarang 

(Putusan No. 011-017/PUU-I/2003) 

Pada masa orde baru, dilakukan pembatasan 

terhadap hak-hak politik bekas anggota organisasi terlarang 

khususnya Partai Komunis Indonedia (PKI) beserta 

organisasi sayapnya. Kebijakan hukum yang dibuat 

Pemerintah Orde Baru adalah larangan untuk menduduki 

berbagai jabatan publik bagi bekas anggota PKI dan 

organisasi massanya atau orang yang pernal terlibat dalam 

G.30.S/PKI baik langung maupun tidak langsung.  Kebijakan 

hukum demikian dituangkan diberbagai undang-undang 

yang mengatur jabatan publik, baik yang dibuat sebelum 

reformasi maupun setelah reformasi. Begitu juga halnya 

dengan Pasal 60 huruf g ketentuan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 37, TLN 

Nomor 4277) mengatur larangan bagi bagi ex anggota 

organisasi terlarang untuk mencalonkan diri sebagai 

anggota DPR, DPD DPRD, Pasal 60 huruf g jelas 

mengandung nuansa hukuman politik. 

Pengaturan syarat calon pejabat publik bukan bekas 

anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 

merupakan kebijakan hukum yang mencabut dan 
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membatasi hak politik warga negara tanpa batas waktu. 

Kebijakan hukum demikian dianggap oleh sebagian 

masyarakat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 

Hak warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote 

and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh 

konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, 

maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan 

penghapusan terhadap hak terserbut merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. 

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 011-

017/PUU-I/2003 membuat kebijakan hukum yaitu 

memulihkan hak-hak politik warga negara mantan anggota 

organisasi terlarang khususnya mantan anggotai Partai 

Komunis Indonesia. Melalui putusan 011-017/PUU-I/2003, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 60 

huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(LN Tahun 2003 Nomor 37, TLN Nomor 4277) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.  

Materi pokok dalam permohonan ini adalah ketentuan 

Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilu anggota  DPR, DPD, DPRD, yang 

menyatakan:  

“Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:  

a.     -     f.   ...............; 
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g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 

Komunis Indonesia, termasuk organisasi 

massanya, atau bukan orang yang terlibat 

langsung atau pun tak langsung dalam 

G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya". 

Dalam Permohonannya, Para Pemohon menganggap 

ketentuan pasal di atas bertentangan dengan pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu:   

a. Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : "Setiap 

orang berhak memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"  

b. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum"  

c. Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: "Setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan"  

d. Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 1945 : 

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang diskriminatif itu" 

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang mendasari 

putusan, secara ringkas adalah sebagai berikut: 

a. UUD NRI Tahun 1945 melarang diskriminasi 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 

28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Pasal 1 ayat (3) UU No.  

39/1999 tentang HAM sebagai penjabaran ketentuan 

Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tidak 

membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status 

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 

politik. Pasal 60 huruf g UU No.12/2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

melarang sekelompok WNI untuk dicalonkan serta 

menggunakan hak dipilih berdasarkan keyakinan politik 

yang pernah dianut;  

b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya 

setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

c. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 
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berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat diskriminatif itu. Ketentauan demikian 

sesuai dengan  

i. Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang 

menyatakan:  

1. Everyone has the right to take part in the government 

of his country, directly or through freely chosen 

representatives.  

2. Everyone has the right of equal access to public 

service in his country.  

3. The will of 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 

secret vote or by equivalent free voting procedures.  

ii. Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya 

mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan 

hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan 

kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang 

dikenal dengan International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) berlaku sejak tanggal 1 

Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) 

negara dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota. 

Article 25 tentang Civil and Political Rights dimaksud 

mengatur sebagai berikut:  
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“Every citizen shall have the right and the opportunity, 

without any of the distinctions mentioned in article 2 

and without unreasonable restrictions:  

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;  

 

j. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan 

dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak 

yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun 

konvensi internasional, maka pembatasan 

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak 

dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 

dari warga negara. 

k. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memuat 

ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan 

kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi 

pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di 

dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan 

proporsional serta tidak berkelebihan.  

l. Pembatasan Pasal 28 J ayat (2) hanya dapat dilakukan 

dengan maksud “semata-mata untuk menjamin 

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

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis” 

m. Akan tetapi, pembatasan hak dipilih seperti ketentuan 

Pasal 60 huruf g UU No 12/2003 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut justru 

karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat 

politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak 

pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum 

lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan 

ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit 

jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya 

karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada 

umumnya bersifat individual dan tidak kolektif; 

n. Dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap kelompok 

tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai 

anggota DPR, DPD DPRD, Pasal 60 huruf g jelas 

mengandung nuansa hukuman politik kepada 

kelompok. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan 

yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan 

kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap;  

o. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang 

Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi 

Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia 

Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 

Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran 
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Komunisme/Marxisme-Leninisme juncto TAP MPR 

Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap 

Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR 

Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan 

alasan hukum Pasal 60 huruf g UU No. 12/2003 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah 

berkaitan dengan pembubaran PKI dan larangan 

penyebarluasan ajaran komunisme/Marxisme-

Leninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan 

pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif 

maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota 

PKI;  

p. Suatu tanggungjawab pidana hanya dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau 

yang turut serta (mededader) atau yang membantu 

(medeplichtige), maka adalah suatu tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian 

hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila 

tanggungjawab tersebut dibebankan kepada seseorang 

yang tidak terlibat secara langsung; 

q. Di samping pertimbangan juridis tersebut di atas, materi 

ketentuan sebagaimana terkandung dalam Pasal 60 

huruf g g UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang tidak lagi 

relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah 

menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa 

depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Oleh 

karena itu, meskipun keterlibatan PKI   dalam peristiwa 

G.30.S. pada tahun 1965 tidak diragukan oleh sebagian 

terbesar bangsa Indonesia, terlepas pula dari tetap 

berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 
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juncto TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS 

dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, 

tetapi orang perorang bekas anggota PKI   dan organisasi 

massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan 

sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi 

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang 

yang diajukan oleh sebagian Pemohon I, yakni: 1) 

Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby 

Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud Sukma 

Sendjaja. dan 6) Margondo Hardono; dan seluruh 

Pemohon II, yakni: 1) Sumaun Utomo. 2) Achmad 

Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono Bin Djaja. 5) 

Ngadiso Yahya Bin Somoredjo. 6) Tjasman Bin Setyo 

Prawiro. 7) Makmuri Bin Zahzuri.  

2. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 

Nomor 37, TLN Nomor 4277) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

3. Menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 37, 

TLN No 4277) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.  
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B.   Pemilu DPR-DPD-DPRD-Presiden Serentak 

(Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013) 

 

Pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) 

dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

Terhadap substansi yang sama, Mahkamah Konsttusi 

pernah memeriksa dan memutus dalam Putusan Nomor 51-

52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Dalam 

putusan tersebut Mahkamah, antara lain, 

mempertimbangkan: 

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 

Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut 

merupakan cara atau persoalan prosedural yang 

dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan 

pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman 

yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan 

hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan 

pengertian menurut logika hukum apalagi logika 

umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan 

juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) 

berbunyi, ‘Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD 

dan DPD’. Pengalaman yang telah berjalan ialah 

Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, 

DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu 
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DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. 

Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan 

Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih 

dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut 

desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) 

telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal 

yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia 

maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran 

bahwa “the life of law has not been logic it has been 

experience’. Oleh karena kebiasaan demikian telah 

diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak 

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka 

kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah 

konstitusional.” 

 

Terhadap Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/ 2008, 

bertanggal 18 Februari 2009, dalam Putusan Nomor 

14/PUU-XI/2013 Mahkamah berpendapat bahwa   

Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/ 2008 merujuk 

pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam 

putusan tersebut disebut sebagai desuetudo atau 

konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah 

berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah 

dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan 

konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan 

konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan 

tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran 

Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai 

dengan konteks pada saat putusan tersebut 

dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk 

pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya 

sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti 

halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Apabila teks 

konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) 
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maupun yang secara implisit sangat jelas, maka 

praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma 

konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas 

norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan 

mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari 

keterikatan secara moral, karena itu praktik 

ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan 

moralitas konstitusi (rules of constitutional morality), 

yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang 

membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban 

yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi 

dihormati dan dianggap mengikat (rules of 

constitutional morality, create powers and imposed 

obligations which are not legally enforceable, but which 

are regarded as binding). Dalam hal ini, 

penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara 

konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan 

berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di 

berbagai negara common law, “praktik 

ketatanegaraan” cenderung diletakkan di bawah rule 

of law dan common law (hukum yang bersumber dari 

putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan 

karena dianggap bukan hukum. 

 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik 

ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan 

Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, 

bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres 

setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

merupakan permasalahan konstitusionalitas, 

melainkan merupakan pilihan penafsiran 

konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat 

putusan itu dibuat. Mengenai pelantikan atau 

pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, 
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berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, 

sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. 

Menurut Mahkamah, secara rasional berdasarkan 

penalaran yang wajar dan praktik ketetanegaraan 

maka pengucapan sumpah anggota DPR dan Dewan 

Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih 

dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan Wakil 

Presiden periode baru bersumpah menurut agama, 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 

MPR. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan baik secara serentak 

maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda 

pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden 

sebagaimana dilaksanakan selama ini; 

 

Melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah 

Konstitusi kembali memeriksa dan memutus pengujian 

Pasal yang sama dan beberapa pasal lain dalam  Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. Pengujian Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

Pemohon Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si 

Dalam petitumnya, PEMOHON meminta agar 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan 

permohonan pemohon dan Menyatakan Pasal 3 ayat (5), 

Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 

112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

Pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: 

1)  Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 

lima tahun sekali” maka konstitusi mengamanatkan 

hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu 

lima tahun.  

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung 

diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas– yang 

menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Norma konstitusi 

tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan 

untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.  

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan 

lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undangundang”. Norma konstitusi tersebut sejalan dan 

memperkuat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dengan 

mengamanatkan agar pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu 

undang-undang saja karena UUD 1945 menggunakan 

istilah “diatur dengan undang-undang”, bukan “diatur 

dalam undang-undang”, sehingga seharusnya diatur 

dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 

tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan 

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

Rakyat Daerah; 

 

2)  Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan, 

”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 

Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum, sedangkan pemilihan umum sesuai dengan 

ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 

3)  Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional 

dan original intent Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 

1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang 

oleh pembentuk Undang-Undang dengan membuat 

norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 

42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, 

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 

setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, 

dan DPRD”. Dengan norma tersebut maka pelaksanaan 

pemilihan umum dalam kurun waktu 5 tahun menjadi 

lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilihan 

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden; 

4)  Oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-

nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 9, 

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 112 

UU 42/2008 secara mutatis mutandis bertentangan 

dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit 

pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 

1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

mengikat. 
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5)  Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pilpres dan Pemilu 

Anggota Lembaga  Perwakilan yang tidak serentak 

tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 

28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan 

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 

 
 

Pertimbangan hukum  

1.  Konstitusionalitas dalam permohonan a quo 

dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu: 

a. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 

dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 

ayat (5) UU 42/2008; dan 

 

b. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan 

persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008. 

 

2. Untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan 

Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan 

penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, 

paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan 

pokok. 

2.1.  penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan 

dengan rancang bangun sistem pemerintahan 

presidensial menurut UUD 1945. yaitu: 

- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 

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

pemersatu bangsa.  

- Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas 

suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan 

minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen 

suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 

setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat 

langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. 

- Presiden mengangkat dan memberhentikan 

menteri-menteri negara.  

- 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 Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara 

limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu 

apabila terbukti menurut putusan pengadilan 

dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela dan/atau apabila terbukti tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.  

Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 

1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat. 

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR 

adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling 

mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).  

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem 

pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik 

dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden 
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memerlukan dukungan partai politik yang memiliki 

anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan 

rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi 

seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon 

Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik dan pada 

sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang 

menentukan karena siapa yang menjadi Presiden 

sangat tergantung pada pilihan rakyat.  

Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 

tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota 

Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa 

untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai 

Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa 

harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar 

(bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai 

politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya 

roda pemerintahan di kemudian hari.   

Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung 

pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah 

dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahan menurut sistem 

pemerintahan presidensial.  

Menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus 

menghindari terjadinya negosiasi dan tawarmenawar 

(bargaining) politik yang bersifat taktis demi 

kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan 

koalisi strategis partai politik untuk kepentingan 

jangka panjang. Hal demikian akan lebih 

memungkinkan bagi penggabungan partai politik 

secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka 

panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai 
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politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A 

ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai. 

Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun 

antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon 

Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat 

sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh 

gabungan partai politik tidak lantas membentuk 

koalisi permanen dari partai politik atau gabungan 

partai politik yang kemudian akan menyederhanakan 

sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik 

ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi 

penguatan atas sistem pemerintahan yang 

dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma 

pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai 

dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan 

tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang 

dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 

22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan 

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan 

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. 

 

2.2.Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. 

Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang 

dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 
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1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas 

dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai 

salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 

MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 

1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR 

yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 

ketika membicarakan mengenai permasalahan ini 

telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang 

dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, 

pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil 

presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu 

rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis 

bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan 

terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah 

kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah 

presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah 

DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD 

kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan 

Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan 

Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah 

Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan 

MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan 

demikian, dari sudut pandang original intent dari 

penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat 

gambaran visioner mengenai mekanisme 

penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres 

diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan 

dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang 

menentukan bahwa yang dimaksud dengan 

pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, 

yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk 
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memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan 

pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang 

tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota 

Lembaga Perwakilan dan Pilpres.  

 Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang 

dimaksud frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang 

selengkapnya menyatakan, “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden  diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” 

adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud 

penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan 

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya 

adalah agar pelaksanaan pemilihan umum 

diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga 

Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan 

mempergunakan penafsiran sistematis atas 

ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan, ”Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan 

Pasal22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak 

mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan 
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umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah 

sebelum Pilpres, karena jika frasa “sebelum 

pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka 

frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi 

tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan 

sendirinya memang harus diajukan sebelum 

pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut 

Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original 

intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran 

gramatikal secara komprehensif, Pilpres 

dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum 

untuk memilih anggota lembaga perwakilan. 

Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan 

UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem 

pemerintahan harus mempergunakan metode 

penafsiran yang komprehensif untuk memahami 

norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran 

yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem 

pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki 

dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai 

konstitusi yang tertulis 

2.3.Sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan 

Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga 

pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang 

negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil 

eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya 

ekonomi lainnya.  

Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara 

serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga 

Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan 

waktu dan mengurangi konflik atau gesekan 

horizontal di masyarakat;  

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih 

secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini 
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terkait dengan hak warga negara untuk membangun 

peta checks and balances dari pemerintahan 

presidensial dengan keyakinannya sendiri.  

 

3. Isu konstitusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat 

(1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 

42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal 

tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 

ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan 

mengenai Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 mutatis 

mutandis menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-

pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon 

beralasan menurut hukum.  

Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 

9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan 

bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum 

secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan 

perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk 

mengajukan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden merupakan kewenangan pembentuk 

Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada 

ketentuan UUD 1945; 

4.  Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon 

beralasan menurut hukum, Mahkamah harus 

mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan 

Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan 

berikut ini: 

a.  Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan 

mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan 

umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota 
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Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan 

diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian 

juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan 

oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta 

pemilihan umum dan seluruh masyarakat 

Indonesia telah sampai pada tahap akhir, 

sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 

dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan 

dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan 

Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini 

harus diberlakukan segera setelah diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum maka 

tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat 

ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu 

atau terhambat, terutama karena kehilangan 

dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan 

pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 

mengalami kekacauan dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang justru tidak 

dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 

1945; 

b.  Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat 

(5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain 

yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan 

pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan 

baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan 

Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) 

UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang 

pemilihan umum haruslah diatur dengan 

Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut 

dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi 

menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota 

Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 

2014, maka menurut penalaran yang wajar, 

jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan 
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atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai 

untuk membentuk peraturan perundang-

undangan yang baik dan komprehensif; 

c.  Langkah membatasi akibat hukum yang timbul 

dari pernyataan inkonstitusionalitas atau 

bertentangan dengan UUD 1945 suatu Undang- 

Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam 

Putusan Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, 

bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan 

Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan 

Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga 

tahun sejak dikeluarkannya putusan MK 

tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 

026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 

mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang 

hanya membatasi akibat hukum yang timbul 

dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut 

batas tertinggi Anggaran Pendidikan; 

d.  Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-

019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 

026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam 

perkara ini pembatasan akibat hukum hanya 

dapat dilakukan dengan menangguhkan 

pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa 

sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. 

Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus 

mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo 

dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 

terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat 
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memang diperlukan waktu untuk menyiapkan 

budaya hukum dan kesadaran politik yang baik 

bagi warga masyarakat, maupun bagi partai 

politik untuk mempersiapkan diri dan 

melaksanakan agenda penting ketatanegaraan; 

e.  Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan 

mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 

42/2008, namun menurut Mahkamah 

penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota 

Lembaga  Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang 

diselenggarakan secara tidak serentak dengan 

segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan 

sah dan konstitusional. 

 

AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 

Menyatakan: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

1.1.  Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

1.2.  Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 
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2.  Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku 

untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 

dan pemilihan umum seterusnya; 

3.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

4.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 

C. Pemilu Kepala Daerah  

C.1 Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pilkada 

C.1.1 Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 

Putusan 072-073/PUU-II/2004 meletakkan dasar 

kebijakan bagi Pemerintah dan DPR dalam membuat 

kebijakan hukum tentang pemilu kapala daerah yang dipilih 

secara demokratis menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 

1945 dan kaitannya dengan ketentuan Pasal 22 E UUD NRI 

Tahun 1945. Meski tidak secara tegas, Putusan Nomor 072- 

073 /PUU-II/2004 menyatakan pemilihan umum kepala 

daerah sebagai rezim Pemilu sebagaimana Pasal 22 E UUD 

NRI Tahun 1945 Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 tetapi 

Putusan ini menjadi dasar bagi Pembuat Undang-Undang 

dalam membuat kebijakan menentukan pemilu kepala 

daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan umum serta 

kebijakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum 

kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.  

Putusan Nomor 072- 073 /PUU-II/2004 terdiri dari 

dua permohonan yaitu 072/PUU-II/2004 dan  073/PUU-

II/2004. Materi pokok dalam permohonan 072/PUU-II/2004 

adalah Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
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a. Ketentuan Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak 

kalimat "....yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi 

dan/atau kabupaten/kota";  

b. Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat 

"yang bertanggung jawab kepada DPRD";  

c.   Pasal 57 ayat (2);  

d.  ketentuan Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak 

kalimat " dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah";  

e.   Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat 

"diatur dalam Peraturan Pemerintah";  

f.  Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat " 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah"; dan  

g.  Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat " 

diatur dalam Peraturan Pemerintah",  

 

 Materi pokok dalam permohonan 073/PUU-II/2004 

adalah pengujianUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 

a.  Pasal 1 angka 21:" Komisi Pemilihan Umum daerah yang 

selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 

12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU ini 

untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau 

kabupaten/kota";  
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b.  Pasal 57 ayat (1) :"Pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang 

bertanggung jawab kepada DPRD":  

c.  Pasal 65 ayat (4) :"Tata cara pelaksanaan masa 

persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah";  

d.  Pasal 66 ayat (3) huruf e : "Meminta pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas KPUD" 

e.  Pasal 67 ayat (1) huruf e:
" 

mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran kepada DPRD";  

f.  Pasal 82 ayat (2) : "Pasangan calon dan/atau tim 

kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai eselon 

oleh DPRD";  

g.   Pasal 89 ayat (3) :"Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah ;  

h. ketentuan Pasal 94 ayat (2) :''Tanda khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah": ketentuan 

pasal 14 ayat (4) :"Tata cara untuk menjadi pemantau 

pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan 

hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan 

Pemerintah".  
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Secara ringkas, dari dua permohonan Para Pemohon, 

terdapat 10  Pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang diuji 

dan dapat dikelompokkan dalam 6 hal  yaitu:  

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.  

c. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah 

kewenangan pembuat undang-undang untuk 
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memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara 

demokratis lainnya.  

d. 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;  

e. 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.  

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, 
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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 
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hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D 

UUD 1945.  

b. Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

kepada DPRD oleh karena dalam penyelenggaraan 

Pilkada dana yang dipergunakan tidak hanya 

bersumber/berasal dari APBD tetapi juga dari 

APBN,  

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 
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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.  

e. 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;  
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Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan: 

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  

Menyatakan:  

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang 

bertanggung jawab kepada DPRD”;  

- Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”;  

- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat 

“… kepada DPRD”;  

- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh 

DPRD”  

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.  

Menyatakan:  

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang 

bertanggung jawab kepada DPRD”;  

- Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”;  

- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat 

“… kepada DPRD”;  

- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh 

DPRD”  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;  

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

C.1.2  Putusan NOMOR 97/PUU-XI/2013  

Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

 

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) 

dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap UUD 1945. 

Pemohon dalam perkara ini adalah: 

1. Victor Santoso Tandiasa, SH., Ryan Muhammad, 

SH., Okta Heriawan, SH., (Pemohon I); 

2. Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada 

Atmaja (Pemohon II); 

3. Achmad Saifudin Firdaus, Lintar Fauzi (Pemohon 

III); 

 

Pokok permohonan adalah sebagai berikut:  

1. Pasal 236 C UU 12/2008, mengenai, “Penanganan 

sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung 

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 
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(delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini 

diundangkan”. 

2. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009, mengenai, 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus 

pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain 

yang diberikan oleh undangundang”. 

Bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni: Pasal 

1 ayat (3) , Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UU D 1945.  

 

Pertimbangan Hukum  

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,  

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 
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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 rezi pemilihan 

umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. 
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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 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, 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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Amar Putusan 

Mengadili, 

Menyatakan  

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

seluruhnya; 

1.1  Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2  Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2.  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah 
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selama belum ada Undang-Undang yang mengatur 

mengenai hal tersebut; 

3.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  

C.2 Pasangan Calon Independen  

Berkaitan dengan pasangan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah 

dilakukan dua kali judicial reviewoleh Mahkamah Konstitusi 

yaitu dalam Putusan No. 005/ PUU-V/2005 dan Putusan No. 

5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Pasal 59 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.  

Pada tahuan 2015, Mahkamah Konstitusi 

kembali membuat putusan yang memberikan 

kemudahan syarat bagi Pasangan calon independen 

melalui Putusan No. 60/PUU-XIII/2015. 

Perkara No. 005/ PUU-V/2005 tentang pengujian 

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dimohonkan oleh Para Pemohon mengajukan 

permohonan dalam kualifikasi sebagai kumpulan 

perorangan maupun sebagai Para Ketua Dewan Pimpinan 

Wilayah dari 12 partai politik di Sulawesi Utara yang tidak 

memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang lalu, akan 

tetapi memperoleh dukungan suara secara keseluruhan 

sebanyak 34,3 % suara. 

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian adalah 

Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa "Peserta pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan 
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calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik";  

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa " 

Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini 

adalah partai politik atau gabungan partai politik yang 

memiliki kursi di DPRD ”. 

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.   

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Penjelasan 

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

secara nyata telah memuat norma baru yang berbeda  

maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 

ayat (1) yang sudah jelas; pertentangan antara substansi 

pasal dari suatu undang-undang dan penjelasanya yang 

nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan 

interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam 

pelaksanaanya. Keadaan demikian dapat menimbulkan 

pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

Melalui Putusan Perkara No. 005/ PUU-V/2005, 

partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon 

kepala daerah tidak hanya partai politik yang mempunyai 

kursi di DPRD tetapi partai politik atau gabungan partai 

politik sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1).  
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Akan tetapi  Putusan Perkara No. 005/ PUU-V/2005,  

tidak dibahas lebih lanjut karena dengan adanya putusan 

Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi meletakkan 

landasan kebijakan hukum lebih luas yaitu pencalonan 

pasangan calon kepala daerah dapat diajukan oleh 

perorangan tidak hanya oleh partai politik.  

C.2.1. Putusan Nomor  5/PUU-V/2007  

Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007,  Para 

Pemohon, memohon Pasal 56 Ayat (2); - Pasal 59 Ayat (1), 

Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) huruf a, dan Ayat (5) huruf 

c, Ayat (6);  Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) 

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 

Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28I Ayat (2) dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian 

permohonan Pemohon yaitu menyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 

Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi 

kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai 

politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan 

dalam Pilkada, yaitu:  
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• Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik”;  

• Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik”.  

• Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa 

”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.  

• Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai 

politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa 

”yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya 

memproses bakal calon dimaksud”.  

Arah kebijakan hukum yang tuangkan dalam putusan 

Nomor 5/PUU-V/2007adalah: 

1. Penjabaran ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD dan 

pilihan kebijakan (policy)  tentang tata cara pemilihan 

2. Pencalonan pasangan calon kepala daerah dapat 

diajukan oleh perorangan tidak hanya oleh partai 

politik 

3. Syarat pengajuan atau ambang batas pengajuan 

pasangan calon 

4. Pengujian Hasil penghitungan suara 

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang mendasari 

pasangan calon perseorangan untuk maju sebagai pasangan 

kepala daerah adalah : 

1. Ketentuan tentang pencalonan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam UU 
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Pemda berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) 

UUD 1945yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”.  

a) Ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala tersebut selanjutnya perlu 

diatur oleh undang-undang yang menjadi pilihan 

kebijakan (policy) pembentuk undang-undang 

untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.  

b) Terdapat dualisme pilihan kebijakan (policy) 

tentang tata cara pemilihan kepala daerah sebagai 

menjabarkan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, 

yaitu: 

i. UU Pemda menetapkan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dilakukan 

dengan pemilihan umum secara langsung yang 

calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan 

parpol.  

ii. UU Pemerintahan Aceh yang di dalamnya 

memuat ketentuan tentang tata cara 

pencalonan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 

Ayat (1) yang menyatakan: “Pasangan calon 

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, 

dan wali kota/wakil walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) diajukan 

oleh: (a) partai politik atau gabungan partai 

politik, (b)partai politik lokal atau gabungan 

partai politik lokal ; (c) gabungan partai politik 
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dan partai politik lokal; dan/atau (d) 

perseorangan”.  

c) Tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur 

dalam UU Pemerintahan Aceh tidak termasuk 

sebagai keistimewaan Pemerintahan Aceh  

d) Ketentuan Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) 

dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU 

Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada 

dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) 

UUD 1945.  

i. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam 

UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat 

dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat 

diposisikan sebagai hubungan antara hukum 

yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat 

(2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang 

umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), 

juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena 

ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk 

dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh 

menurut Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999.  

ii. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan 

antara hukum yang khusus dengan hukum 

yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) UU 

Pemerintahan Aceh harus dimaknai sebagai 

penafsiran baru oleh pembentuk undang-

undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) 

UUD 1945.  
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iii. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku 

bersama-sama tetapi untuk daerah yang 

berbeda maka akan menimbulkan akibat 

adanya dualisme dalam melaksanakan 

ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.  

iv. Mahkamah berpendapat pencalonan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah secara 

perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh 

Darusalam haruslah dibuka agar tidak 

terdapat adanya dualisme dalam 

melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) 

UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut 

dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga 

negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) 

dan Ayat (3) UUD 1945. 

2. Senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945.  

a) persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan 

mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan 

perkembangan baru yang telah dilakukan oleh 

pembentuk undang-undang sendiri yaitu dengan 

memberikan hak kepada perseorangan untuk 

dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah 

dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui 

parpol atau gabungan parpol sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU 

Pemerintahan Aceh. 

b) Perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana 

dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas 

baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah 
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menimbulkan dampak kesadaran konstitusi 

secara nasional, yakni dibukanya kesempatan 

bagi calon perseorangan dalam pilkada. Hal 

demikian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk 

menguji kembali pasal-pasal UU Pemda yang 

pernah diuji dalam perkara sebelumnya; 

3. Tentang syarat pengajuan pasangan calon, 

Mahkamah berpendapat 

a) Terhadap pasangan calon perseorangan harus 

dibebani kewajiban yang berkaitan dengan 

persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap 

calon yang bersangkutan. Hal demikian 

diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan 

parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil 

minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan 

suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah;  

b) Syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh 

lebih berat daripada syarat parpol yang dapat 

mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Demikian pula halnya syarat dukungan 

bagi calon perseorangan tidak boleh demikian 

ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi 

orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh 

yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan 

citra demokrasi yang dapat bermuara pada 

turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah;  
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c) Bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi 

calon perseorangan sepenuhnya menjadi 

kewenangan pembentuk undang-undang, apakah 

akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang 

dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan 

Aceh ataukah dengan syarat berbeda. 

d) Untuk menghindari kekosongan hukum 

(rechtsvacuum), sebelum pembentuk undang-

undang mengatur syarat dukungan bagi calon 

perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa 

KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan 

huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang 

mengadakan pengaturan atau regulasi tentang 

hal dimaksud dalam rangka menyusun dan 

menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. 

Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan 

ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan 

Aceh sebagai acuan.  

e) Bahwa di samping mengenai syarat dukungan 

minimal bagi calon perseorangan, apabila dalam 

UU Pemda terdapat ketentuan-ketentuan lain 

yang perlu disempurnakan sehubungan dengan 

dibukanya calon perseorangan, sebagaimana 

ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU Pemda yang hanya 

mengatur mekanisme pengisian kekosongan 

jabatan wakil kepala daerah melalui usulan 

parpol atau gabungan parpol, maka hal dimaksud 

menjadi wewenang pembentuk undang-undang 

untuk melengkapinya.  
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4. Bahwa perlu ditambahkan pula dalam perselisihan 

hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi pihak 

Pemohon adalah pasangan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sebagai perseorangan dan bukan 

parpol atau gabungan parpol yang semula 

mencalonkan;  

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konsitusi Mengadili:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-

pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, 

TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan 

kepada partai politik atau gabungan partai politik dan 

menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam 

Pilkada, yaitu:  

• Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik”;  

• Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik”.  

• Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa 

”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.  

• Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai 

politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa 

”yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya 

memproses bakal calon dimaksud”.  



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   98    ∞ 
 

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 

125, TLNRI Nomor 4437), yaitu:  

• Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik”;  

• Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik”;  

• Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa 

”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;  

• Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai 

politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa 

”yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya 

memproses bakal calon dimaksud”;  

4. Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 

2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan 

menjadi berbunyi sebagai berikut:  

• Pasal 59 Ayat (1): ”Peserta pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah adalah pasangan calon”;  

• Pasal 59 Ayat (2): ”Partai politik atau gabungan partai 

politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila 

memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 

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

15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan 

suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan”;  
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• Pasal 59 Ayat (3): ”Membuka kesempatan bagi bakal 

calon perseorangan yang memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui 

mekanisme yang demokratis dan transparan”.  

5.  Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;  

6.  Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  

C.2.2. Putusan No. 60/PUU-XIII/2015 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

XIII/2015 yang berkaitan dengan Persyaratan Menjadi Calon 

Kepala Daerah Melalui Jalur Independen dimohonkan oleh: 

M. Fadjroel Rachman (Pemohon I), Saut Mangatas Sinaga, 

(Pemohon II), Victor Santoso Tandiasa (Pemohon III) 

Objek Permohonan dalam perkara ini adalah 

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, Walikota Menjadi Undang-Undang.  

Norma-norma yang diajukan untuk di uji adalah Pasal 

41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015  

(1)  Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika 

memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:  

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 

2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 10% (sepuluh persen); 

 b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 
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(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 

8,5% (delapan setengah persen);  

c.  Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);  

d.  Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan  

e.  jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di 

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 

 (2)  Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi 

syarat dukungan dengan ketentuan:  

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 

dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa 

harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);  

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 

500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling 

sedikit 8,5% (delapan setengah persen);  

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 

500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 

(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% 

(tujuh setengah persen);  
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d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan  

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di 

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.  

Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menjadi alat uji adalah: Pasal 27 

ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (1),  Pasal 

28 I ayat (2)  

Pertimbangan hukum 

1.  Kendatipun tidak ada ukuran demokratsasinya suatu 

pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki 

terlibanya sebanyak mungkin peran serta rakyat dalam 

pengembalian keputusan politik haruslah mungkin 

peran-serta rakyat dalam pengembalian keputusan 

politik haruslah dijadikan semangat dalam 

penyusunan norma hukum yang diabdikan untuk 

mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis 

itu. Hakikat demoikrasi yang demikian menurut 

dibuknya ruang yang seluas-luasnya bag rakyat dalam 

mewujudkan peran serta atau partisipasinya dalam 

proses demokratisasi tersebut. Keterlibatan rakayat 

yang seluas-luasnya adalah menifestasi ideal demkrasi 

bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telag 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 sberapa besar keterlibatan 
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rakayat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam 

menggunakan haknya untk memilih (righ to vote) 

melainkan juga dari partisipasi mereka dalam 

menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan 

diri dalam proses pemiilihan (right to be candidate)  

2. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun 

memberikan kepastia hukum namun mengabaikan 

keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan 

prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, 

persentasi dukungan yang dipersayarlan bagi warga 

negara yang endak mencalonkan diri sebagai calon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah 

didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak setiap 

penduduk serta merta memiliki hak pilih, sementara 

keterpilihan calon kepala daerah dan calon wakil 

kepala daerah, sebagaimana halnya keterpilihan 

seseorang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan 

Presiden atau wakil Presiden, bukanlah ditentukan 

oleh jumlah penduduk secara keseluruhan melainkan 

oleh jumlah pendidik yang telah memiliki hak pilih 

(eligible voters). Sementara itu, uuntuk calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh 

partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 

8/2015, menggunakan perolehan suara partai dalam 

pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, 

yang artinya menggunakan ukuran jumlah penduduk 

yang telah mempunyai hak pilih. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan basis dukungan suara yang 

digunakan untuk menentukan persyaratan dukungan 

bagi calon perseorangan dan caon yang diusulkan oleh 

partai politik (atau gabungan partai politik) dalam 
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pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Perbedaan demikan terlah nyata menunjukkan 

perlakuan yang tida sama dihadapan hukum. 

3. Kendati tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang 

bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan Pemohon, 

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah nyata 

menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 

tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif sebab 

pembedaan yang terdalam di dalamnya bukanlah 

didasarkan atas pertimbangan ras, etnis, agama, jenis 

kelamin, mapun status sosial. 

4. Bahwa agar terdapat kepastian hukum yang adil 

sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan 

hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan, 

Mahkamah berpendapat bahwa basis perhirungan 

untuk menenutkan persentasi dukungan bagi warga 

negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah dan wakil kepala daerah haruslah 

menggunakan jumlah penduduk yang telah 

mempunyai hak pilih yang dalam hal ini 

direpresentasikan dalam daftar calin pemilih tetap di 

masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang 

dimaksudkan dengan daftar calo pemilih tetap dalam 

hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada 

Pemilihan umum sebelumnya. 

5. Bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat, 

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah 
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inkonstitusional bersyarat (conditionally 

uncontitutional) sepanjang tidak diartikan bahwa dasar 

perhitungan persentasi dekungan bagi perseorangan 

yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah 

atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikoa, Wakil Walikora) adalah 

mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada 

pemilihan umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar 

menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat 

(1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan 

presentasi dukungan bagi perseorangan yang hendak 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil 

kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah 

penduduk haruslah dimaknai menggunkan ukuran 

jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih 

sebagimana tertuang dalam daftar calin pemilih tetap 

di masing-masing derah yang bersangkutan pada 

pemilihan umum sebelumnya. 

6. Bahwa mengingat tahapan-tahapan pemilihan kepala 

daerah telah berjalan, sementara putusan mahkamah 

Konstitusi tidak berlaku surut (nen retroactive), agar 

tidak menimbulkan kerancuan penafsiran maka 

Mahkamah penting menegaskan bahwa putusan ini 

berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak 

setelah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. 

Amar Putusan Pemohon (Para Pemohon) 

Menyatakan: 

1. Mengabulkan Permohona pada Pemohon untuk sebian: 
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1.1 menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d 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, 

Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

bahwa perhitungan persentase dukungan bagi 

perseorangan yang hendak mencalonkan diri 

sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur 

didasarkan atas jumlah penduduk yang telah 

mempunyai hak pilih sebagaiman diamuat dalam 

daftar calon pemilih tetap di daerah yang 

bersangkutan pada Pemilihan umum sebelumnya. 

1.2 menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d 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, 

Walikota Menjadi Undang-Undang tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase 

dukungan bagi perseorangan yang hendak 

mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Calon 

Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk 

yang telah mempunyai hak pilih sebagaiman 

diamuat dalam daftar calon pemilih tetap didaerah 
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yang bersangkutan pada Pemilihan umum 

sebelumnya. 

1.3 menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d 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, 

Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

bahwa perhitungan persentase dukungan bagi 

perseorangan yang hendak mencalonkan diri 

sebagai calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur 

didasarkan atas jumlah penduduk yang telah 

mempunyai hak pilih sebagaiman diamuat dalam 

daftar calon pemilih tetap didaerah yang 

bersangkutan pada Pemilihan umum sebelumnya. 

1.4  menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d 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, 

Walikota Menjadi Undang-Undang tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase 

dukungan bagi perseorangan yang hendak 

mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Calon 

Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk 

yang telah mempunyai hak pilih sebagaiman 
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diamuat dalam daftar calon pemilih tetap didaerah 

yang bersangkutan pada Pemilihan umum 

sebelumnya. 

2.   Memerintahkan pemutan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebaimana mestinya. 

3.   Menolak pemohonan para pemohon Menolak 

permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya. 

C.3  Pasangan Calon Tunggal 
(Putusan Nomor 100/PUU-XII/2015) 

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, Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5678) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Pemohon perkara ini adalah Effendi Gazali, PhD., 

MPS ID, M.Si. 

Materi muatan Pasal–pasal yang dimohonkan 

Pengujian adalah : Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 

ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan 

Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015 Bertentangan 

dengan undang-undang dasar NRI Tahun 1945 atau 

dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional 

bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna “setidaknya 

dua pasangan calon” atau “ “paling sedikut dua pasangan 

calon” dapat ditermima dalam bentuk atau pengertian: 

Pasangan calon Tunggal dengan pasangan calon kotak 
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kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Dengan 

demikian selurh tahapan kepala daerh tetap dapat 

dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan suara dan 

penghitungan suara suara ternyata Pasangan calon tunggal 

menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka 

pasangan calon tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan 

calon terpilih; sebaliknya apabila pasangan calon tunggal 

kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka 

pemilhan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada 

pemilihan selajutnya. 

Pertimbangan hukum 

1. Bahwa rumusan norma UU 8/2015 yang 

dimohonkan pengujian secara sistimatis tampak 

nyata kalau pembentuk undang-undang, di satu 

pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi 

pemilihan kepala daerah stidak-tidaknya harus ada 

dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali 

tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat 

paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak 

terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan 

hukum manakala syarat palig kurang dua 

pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana 

kekosongan hukum demikian akan berakibat pada 

tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala 

daerah.  

2. Pendirian Mahkamah bahwa sebagai pengawal 

Konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan 

terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak 

konstitusi warga negara, sebagaimana salah stunya 

tercermin dalam pertimbangan hukum putusan 

nomor 1/puu-VII/2010 yang menegaskan antara 

lain, bahwa “Mahkamah sesuai dengan 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   109    ∞ 
 

kewenangan konsitusionlnya, tidak akan 

membiarkan adanya norma dalam undang-undang 

yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan 

amanat perlindungan konstitusional yang 

dikonstruksikan oleh Mahkamah”. Lebih lebih 

apabila pelanggaran demikianbersangkut-paut 

dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

membawa akibat luas sebab berdampak pada 

terganggunya pelaksanaan pemerintahan, dalam 

hal ini pemerintahan daerah. Dalam keadaan 

demikian, Mahkamah dituntut untuk memberikan 

jalan keluar dari kebuntuhan yang ditimbulkan 

oleh UU 8/2014. 

3. Menurut Mahkamah adalah bertentangan dengan 

semanga UUD 1945 jika pemilihan kepala daerah 

tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan 

berikutnya sebab hal itu merugikan hak 

konstitusional warga negara, dalam hal ini hak 

untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak 

terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua 

pasangan calon kepala daerah dan caon wakil 

kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan 

sungguh-sunggu. Dengan kata lain, demi 

menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga 

negara, pemilihan kepala daerah harus tatap 

dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu 

pasangan calon walupun sebelumnya telah 

diusahak dengan sungguh-sunggu untuk 

mendapatkan paling sedikit dua pasang calon. 

4. Namun, Mahkamah tidak sependapa dengan 

pandangan pemohon yang meminta Mahkamah 

untuk mamknai bahwa frasa “setidaknya dua 
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pasang calon” atau “paling sedikit dua pasang 

calin” yang terdalat dalam selruh pasal yang 

dimohonkan pengujian dapat diterma dalam 

bentuk pengertian: “pasangan calon tunggal 

dengan pasangan calon kota kosong yang 

ditampilakn pada kertas suara”. Sebab , pertama, 

oemiliihan kepala daerah yang hanya diikuti okleh 

satu pasangan calon haruska ditempaknan sebagai 

upaya terakhir, semana-mata demi memenuhi hak 

konstitusional warga negara, seterlah sebelumnya 

diusahakan dengan sungguh-sunggsu untuk 

menemukan palimh sedikit dua pasangan calon. 

Kedua, Pemilhan kepala daerah yang hanya diikuiti 

oleh satu pasangan calon, manifestai kontestasinya 

lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit 

yang meminta rakayat (pemilih) untuk menentukan 

pilihannya apakah “setuju” atau tidak setujuh” 

dengan pasangan tersebut, bukan dengan 

pasangan calon kotak kosong, sebagaimana 

dikonstruksikan oleh pemohon. Apabila ternyata 

suara rakyat lebih banyak memilih setuju maka 

pasangan calon di maksud ditetappkan sebagai 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih 

banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam 

keadaan demikian pemilihan ditunda sampai 

Pemilihan Kapala Daerah serentak berikutnya. 

Penindaan demikian tidaklah bertentangan dengan 

konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang 

telah memutuskan penundaan itu melalui 

pemberian suara “tidak setuju” tersebut. 

5. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih 

demokratus dibandingkan dengan menyatakan 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   111    ∞ 
 

“menang secara aklamasi” tanpa meminta 

pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki 

pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil 

studi pemohin yang terjadi di berbagai negara. 

6.  Penekanan sifat demokratis ini menjadi substansial 

arena, sebagaimana diuraikan diatas, amanat 

konstitusi yang emnuntut pemenuhan hak 

konstitusional warga negara, dalam hal ini hak 

untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar 

pemilihan kepala daerah dlaksanakan secara 

demokratis dapat diwujudkan. 

7. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 49 ayat (9), 

Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) 

Adalah inkonstitusional bersyarat (conditional 

Unconstitutional) . 

Amar putusan 

Mengadili 

Menyatkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagaian: 

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

bertentanga dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai mencakup pengertian “termasuk 
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menentapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur 

dan Calon Wakil gubernur peserta pemilihan dalam 

hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud 

terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur”. 

2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 

“termasuk menentapkan 1 (satu) pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil gubernur peserta 

pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) 

hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 

(satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur”. 

3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

bertentanga dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
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dimaknai mencakup pengertian “termasuk 

menentapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta 

pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) 

hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 

(satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 

(satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota”. 

4.  Menyatakan Pasal 50 ayat (9) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 

“termasuk menentapkan 1 (satu) pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 

(tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya 

ada 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota”. 

5.  Menyatakan Pasal 51 ayat (2) 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, Walikota Menjadi 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

tidak dimaknai mencakup “menentapkan 1 (satu) 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur”. 

6.  Menyatakan Pasal 51 ayat (2) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai mencakup 

“menentapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya 

terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur”. 

7.  Menyatakan Pasal 52 ayat (2) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

tidak dimaknai mencakup “menentapkan 1 (satu) 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota”. 

8. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) 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, Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai mencakup 

“menentapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya 

terdapat 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota”. 

 

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia; 

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
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D.  Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan 

Publik 

Upaya untuk mendapatkan pejabat yang bersih untuk 

menduduku jabatan publik oleh pembuat undang-undang 

direspon dengan membuat aturan yang mensyaratkan calon 

pejabat tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun atau lebih. 

Kebijakan hukum tersebut dituangkan dalam berbagai 

undang-undang. Terhadap kebijakan hukum demikian, 

telah dilakukan dua kali pengujian yaitu dalam perkara 

Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan perkara Nomor 4/PUU-

VII/2009 

D.1.  Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007   

(Konstitusional bersyarat - conditionally constitutional) 
terhadap syarat pencalonan jabatan publik  

Pokok permohonan Perkara Nomor 14-17/PUU-

V/2007 adalah perihal konstitusionalitas ketentuan Pasal 58 

huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf f UU Pilpres, Pasal 16 Ayat 

(1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 

huruf g UU BPK. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut pada 

dasarnya mengatur hal yang sama yaitu bahwa untuk 

memangku suatu jabatan publik (in casu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Hakim 

Konstitusi, Hakim Agung, dan Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan) dipersyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana 

penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara palinglama 5 

(lima) tahun atau lebih”. 

Dalam Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi 

menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Akan 

tetapi, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi 

menentukan konstitusional bersyarat” (conditionally 

constitutional) keberlakuan pasal-pasal yang diuji yaitu:  

Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, 

Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, 

Pasal 13 huruf g UU BPK dapat dipandang memenuhi 

tuntutan objektif bagi penentuan persyaratan untuk 

menduduki suatu jabatan publik dan karenanya 

konstitusional hanya jika: 

a.  Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 

Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, 

Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK 

tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul 

karena kealpaan ringan (culpa levis), meskipun ancaman 

pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; 

b.  Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 

Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, 

Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK 

tersebut tidak mencakup kejahatan politik [dalam 

pengertian sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan 

pada angka 2) di atas]. 

Adanya putusan dengan Konstitusional bersyarat” 

(conditionally constitutional) disebabkan Mahkamah terikat 
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oleh ketentuan Pasal 56 UU MK yang menentukan hanya ada 

3 (tiga) kemungkinan amar putusan yaitu : 

1. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima” 

(yakni jika pemohon atau permohonannya tidak 

memenuhi syarat),  

2. Permohonan dinyatakan dikabulkan” (yakni jika 

permohonan beralasan), atau  

3. Permohonan dinyatakan ditolak” (yakni jika 

permohonan tidak beralasan).  

Terhadap perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007, amar 

putusan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 

tiga kemungkinan bunyi amar putusan tersebut. Oleh sebab 

itu, satu-satunya jalan adalah dengan menyatakan dalam 

Pertimbangan Hukum putusan ini bahwa Pasal 6 huruf t UU 

Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) 

huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf 

g UU BPK “konstitusional bersyarat” (conditionally 

constitutional). Dalam putusan selanjutnya, putusan 

Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dengan 

Konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) 

dituangkan dalam amar putusan tidak dalam pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi. 

Pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukumnya adalah : 

1. Tentang jabatan publik atau jabatan dalam 

pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya 

dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, 

menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata 
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lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan 

(vertrouwenlijk-ambt).  

2. Bagi pembentuk undang-undang perlu memperhatikan 

keharmonisan suatu undang-undang baik secara 

internal maupun eksternal, dan juga secara horizontal 

antar berbagai undang-undang yang berisikan 

persyaratan untuk jabatan publik tertentu. Hal ini 

disebankan kekhususan-kekhususan karakter dalam 

jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak 

semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan 

persyaratannya dengan menggunakan rumusan norma 

yang bersifat umum. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pembedaan persyaratan antara: 

a. Jabatan publik yang dipilih (elected officials) dengan 

yang diangkat (appointed officials). 

b. Jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih 

bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang 

legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat. 

c. Jabatan publik yang karena tugasnya 

membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat 

tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum 

lainnya serta pejabat yang mengelola keuangan 

negara dengan jabatan-jabatan lainnya. 

3. Kecermatan dalam merumuskan persyaratan-

persyaratan tertentu bagi suatu jabatan publik juga 

diperlukan untuk menghindari timbulnya keadaan di 

mana terhadap jabatan-jabatan publik yang pada 

pokoknya memiliki kesamaan karakter ditentukan 

persyaratan yang berbeda. Keadaan demikian dapat 
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melahirkan ketiadaan perlindungan hukum 

(rechtsonbescherming) bagi golongan atau kelompok 

masyarakat tertentu yang pada gilirannya akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid) yang dapat merugikan hak 

konstitusional golongan atau kelompok masyarakat 

tersebut. 

4. Setiap calon pejabat publik harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya 

didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, 

jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi.  

a. Persyaratan demikian, kecuali jika ditentukan 

sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan 

pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) 

untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan 

yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang 

bersangkutan serta dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. 

b. Terhadap jabatan publik yang pengisiannya 

dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, 

Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat 

sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa 

persyaratan sama sekali dan semata-mata atas 

dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul 

sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian 

haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan 

integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk 

mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa 

membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud 

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa 
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negara tidak boleh mengatur atau menentukan 

persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau 

persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang 

dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas 

pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan 

dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat 

diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-

bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, 

jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial 

tertentu lainnya.  

5. Haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau 

penentuan persyaratan demikian adalah sebagai 

mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu 

berlangsung secara wajar dan terpercaya. Hal mana 

dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orangwajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undangdengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adilsesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

danketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis”. 

6. Setiap jabatan publik menuntut syarat kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, telah merupakan praktik 

yang diterima umum bahwa ada suatu standar moral 

tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang 

akan memangku jabatan dalam pemerintahan.  
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7. Salah satu dari standar moral tersebut adalah bahwa 

seseorang tidak pernah dipidana. Namun, seseorang 

dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan 

tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan 

(dolus), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, 

melainkan juga karena kealpaan (culpa), dalam hal ini 

kealpaan ringan (culpa levis). Dalam kealpaan demikian 

sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (mens 

rea).  

a. Oleh karena itu, orang yang dipidana karena 

kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang 

jahat, sehingga syarat “tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 

karenamelakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun 

atau lebih”, sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 

huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, 

Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU 

Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut, jika 

diartikan mencakup pula tindak pidana yang lahir 

karena kealpaan, maka penafsiran demikian 

sesungguhnya tidak sepenuhnya sejalan dengan 

tujuan dibuatnya syarat itu yaitu menentukan suatu 

standar moral yang bersifat umum bagi seseorang 

yang hendak menduduki suatu jabatan publik. 

Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena 

suatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah 

menggambarkan adanya moralitas kriminal pada 

diri orang itu melainkan semata-mata karena 

kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini 
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kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya 

perbuatan yang dapat dipidana.  

b. Dengan kata lain, jika syarat “tidak pernah dijatuhi 

pidana penjara berdasarkanputusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

karenamelakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun 

atau lebih” dijadikan sebagai standar moral bagi 

seseorang yang hendak memangku suatu jabatan 

publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima 

apabila yang dimaksud adalah seseorang yang 

pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan 

perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu 

adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan 

ancaman pidana lima tahun atau lebih. 

Jika dibaca secara tekstual persyaratan yang 

tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 

Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU 

MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU 

BPK, maka persyaratan yang berbunyi, “tidak pernah 

dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) 

tahun atau lebih” akan mencakup pula tindak pidana 

atau kejahatan karena alasan politik.  

c. Yang dimaksud kejahatan karena alasan politik 

dalam hubungan ini terbatas pada perbuatan yang 

sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau 

sikap politik (politieke overtuiging) yang dijamin 
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dalam sebuah negara hukum yang demokratis 

namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat 

itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata 

karena berbeda dengan pandangan politik yang 

dianut oleh rezim yang sedang berkuasa. Padahal, 

telah menjadi pandangan yang diterima secara 

universal bahwa kejahatan politik dalam pengertian 

sebagaimana diuraikan di atas bukanlah termasuk 

pengertian kejahatan pada umumnya.  

d. Oleh sebab itu, jika rumusan Pasal 6 huruf t UU 

Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 

Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, 

Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut diartikan juga 

mencakup kejahatan politik dalam pengertian di 

atas, maka rumusan demikian jelas mengandung 

unsur diskriminasi dalam pengertian sebagaimana 

yang telah menjadi pendirian Mahkamah selama ini. 

Sebab, jika demikian halnya maka ketentuan 

tersebut berarti telah membuat perbedaan 

perlakuan yang didasarkan atas pandangan politik 

yang dianut seseorang, sesuatu yang bertentangan 

dengan UUD 1945. (vide Putusan Nomor 011-

017/PUU-I/2003) 

D.2. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 : 

Inkonstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional) syarat tidak pernah dijatuhi pidana 
bagi jabatan publik 

Pokok permasalahan dalam Perkara Nomor 4/PUU-

VII/2009 ini adalah  menguji konstitusionalitas ketentuan : 
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1. Pasal 12 huruf g Undang- Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836)  yang berbunyi : tidak 

pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau Iebih; 

2. Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 

10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) yang berbunyi : tidak 

pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau Iebih; 

3. Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

yang berbunyai: tidak pernah dijatuhi pidana 
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penjara berdasarkan putusan Pengadilanyang 

telah empunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau Iebih; 

Dalam perkara serupa, Mahkamah Konstusi pernah 

menguji tentang syarat menjadi calon pejabat publik yaitu 

dalam putusan perkara Nomor  Putusan Nomor 14-17/PUU-

V/2007 tanggal 11 Desember 2007, meski Mahkamah 

Konstitusi menolak permohonan permohon, tetapi  dalam 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat 

bahwa Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal 

berbagai Undang- Undang yang dimohonkan pengujian 

dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang 

bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana 

karena alasan perbedaan pandangan politik (vide Putusan 

Nomor 14-17/PUU-V/ 2007 ). 

Meski substansi permohonan ada kesamaan dengan 

Perkara Nomor 14-17/PUU-V/ 2007 tatapi Mahkamah 

Konstitusi kembali menguji masalah yang sama karena 

secara formal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 

berbeda.  Dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 ini 

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan: 

1. Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pasal 

58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat 

(conditionally unconstitutional) 

2. Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-

syarat:  

(i) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih 

(elected officials);  

(ii) Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 

5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani 

hukumannya;  

(iii) Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;  

(iv) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang; 

3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 

selain dan selebihnya; 

Dalam dua putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 

4/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, 

dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat: 
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1. Dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji 

permohonan, norma hukum mengenai persyaratan 

untuk menjadi calon anggota DPR,DPD, dan DPRD, 

serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu 

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang 

tercantum dalamPasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat 

(1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58huruf f UU 

12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang 

warga negara Indonesia seumur hidup tidak 

memungkinkan dirinya menjadi calon anggotaDPR, 

DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala 

daerah,sehingga secara expressis verbis telah 

melanggar prinsip: 

a. Persamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], 

b. Hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknyasecara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya[Pasal 28C ayat (2) UUD 1945],  

c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945], dan  

d. Hak setiap warga negara untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan 

[Pasal 28D ayat (3) UUD 1945].  
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2. Dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, 

rumusan norma yang demikian meskipun telah 

memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta  merta 

dapat dikategorikan sebagai legal policy yang tidak 

dapat diuji konstitusionalitasnya, karena norma 

hukum tersebutjelas tidak memenuhi rasa keadilan.  

a. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kebijakan 

hukum berupa amnesti terhadap para anggota 

PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu 

juga telah melakukan tindak pidana yang cukup 

berat ancaman hukumannya menurut hukum 

positif Indonesia.  

b. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak 

pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat 

pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan 

tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung 

agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan 

DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh 

Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-

I/2003 tanggal 24 Februari 2004; 

3. Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan 

Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma 

hukum yang memuat persyaratan a quo tidak dapat 

digeneralisasi untuk semua jabatan publik, 

melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih 

(elected officials) karena terkait dengan pemilihan 

umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal 

dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya 

karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya 

karena faktor usia (masih di bawah usia yang 
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dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan 

keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan 

(impossibility) misalnya karena telah dicabut hak 

pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-

17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Dalam hal 

ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana 

tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak 

pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih); 

4. Untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected 

officials), agar rakyat dapat secara kritis menilai calon 

yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi 

calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak 

pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka 

kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan 

tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar 

belakang dirinya.  

5. Agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah 

Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu  dipersyaratkan 

bahwa  

a. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku 

kejahatanyang berulang-ulang dan  

b. telah melalui proses adaptasi kembali 

kemasyarakat sekurang-kurangnya selama 5 

(lima) tahun setelah yangbersangkutan menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
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Dipilihnya jangka waktu 5(lima) tahun untuk 

adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima 

tahunan dalam Pemilu di Indonesia, baik Pemilu 

Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian 

dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; 

6. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat 

bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang 

tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat 

(1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 

12/2008 merupakan norma hukum yang 

inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah 

inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik 

yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak 

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 

hak piliholeh putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

b. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani 

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
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c. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar 

belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 

d. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang; 

Dalam Putusan, Mahkamah Konsitusi mengadili:  

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagian; 

- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf 

g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat 

(conditionally unconstitutional); 

- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf 

g Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

memenuhi syarat-syarat:  

(i)   tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih 

(elected officials);  

(ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 

(lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani 

hukumannya;  

(iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;  

(iv)  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang; 

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 

selain dan selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  

 

E. Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah 

E.1.   Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 

Dalam perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 Mahkamah 

Konsitusi menguji Pasal 58 huruf o UU 32/2004 beserta 

Penjelasannya yang berkenaan dengan masa jabatan Kepala 

Daerah.  Dalam putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, 

Mahkamah Konsitusi memberikan batasan jabatan Kepala 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   134    ∞ 
 

Daerah sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 

huruf o UU 32/2004. 

Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menentukan :  

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah warga negara Republik Indonesia yang 

memenuhi syarat”: 

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau 

wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa 

jabatan dalam jabatan yang sama; 

Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 diajukan oleh Drs. 

H.M. Said Saggaf, M.Si. yang pernah menjabat sebagai 

kepala daerah tidak berturut-turut dan didaerah yang 

berbeda, yaitu: 

- Tahun 1993 sampai dengan 1998 menjabat sebagai 

bupati di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi 

Selatan dan  

- Tahun 2003 sampai dengan 2008 menjabat sebagai 

bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.  

Meskipun menjabat kepala dearah pada daerah yang 

berbeda demikian Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si. terkena 

pembatasaan dua kali  dalam jabatan yang sama di tempat 

berbeda.Pembatasan dua kali dimaksud dapat 

diimplementasikan oleh Undang-Undang. 

a.  pembatasan dua kali berturut-turut dalam 

jabatan yang sama; atau 

b.  pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak 

berturut-turut; atau 
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c.  pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di 

tempat yang berbeda; 

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa: 

1. Pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008, 

yaitu Drs. Said Saggaf, menjabat Bupati periode 

kedua 2003 sampai dengan 2008, berarti dia 

mengalami masa berlakunya UU 22/1999 dan UU 

32/2004, hal itu pun dihitung satu kali masa jabatan.  

2. Sekalipun dalam masa jabatan tersebut didasarkan 

pada dua Undang-Undang yang berbeda (UU 22/1999 

dan UU 32/2004) tetapi hitungan satu kali periode 

jabatan tidak terhalang karena perubahan Undang-

Undang. Dengan demikian hitungan dua kali masa 

jabatan juga tidak terhalang karena perubahan 

Undang-Undang; 

3. Dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, 

pembatasan dapat diimplementasikan oleh undang-

undang dalam bentuk:  

(i)  pembatasan dua kali berturut-turut dalam 

jabatan yang sama, atau  

(ii)  pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama 

tidak berturut-turut, atau 

(iii)  pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama 

di tempat yang berbeda.  

4. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi 

pembentuk undang-undang sebagai pilihan 

kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan 
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dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan 

demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, 

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga pasal 

yang bersangkutan harus dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak 

akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan 

demikian justru diperlukan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan 

pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit 

UUD 1945. 

 

E.2. Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 

Dalam Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 pokok 

permohonan pada pengujian Pasal 58 huruf o Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan masa jabatan satu periode yaitu Menyatakan 

masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa 

jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah 

masa jabatan. 

Pengujian diajukan oleh para pemohon dan pihak 

terkait yang mempunyai fakta menduduki masa jabatan 

kepala daerah berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:  

1. Prof. Dr. drg. I Gede Winasa (Pemohon I) 

Sebagai Bupati Jembrana melalui: 

a. Pengangkatan Pemohon sebagai Bupati 

Jembrana melalui mekanisme pemilihan tidak 

langsung di DPRD Kabupaten Jembrana, 

b. Pengangkatan Pemohon sebagai Bupati 

Jembrana berdasarkan hasil pemilihan 
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langsung dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2005, 

2.  Nurdin Basirun, S.Sos. (Pemohon II) 

Merupakan Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan : 

a. Pengangkatan wakil bupati menjadi Bupati 

menggantikan Bupati sebelumnya  

i. berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 131.30-326 tentang 

Pemberhentian Bupati dan Pengesahan 

Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati 

Karimun Provinsi Karimun tertanggal 25 April 

2005 sebagai tindak lanjut Surat Penjabat 

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 

0266/UM/IV/2005 tentang Pengangkatan 

Bupati Karimun dan Pj. Walikota Batam 

ii. Periode pertama selama kurang dari satu 

tahun (kurang dari separuh masa jabatan),  

b. Pengangkatan Bupati Karimun 

ProvinsiKepulauan Riau hasil pemilu kada 

berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri 

Nomor 131.21-111 tentang Pengesahan 

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan 

Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau 

tertanggal 15 Maret 2006, sebagai tindak lanjut 

dari Keputusan KomisiPemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2006 

tanggal28 Februari 2006 tentang Penetapan 
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Pasangan Terpilih Hasil PemilihanKepala dan 

Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2006 

yang menetapkanSdr. H. Nurdin Basirun, S.Sos 

sebagai Bupati Karimun terpilih. 

3. Drs. Bambang Dwi Hartono, MPd, (Pihak Terkait I) 

Pihak Terkait I adalah Walikota Surabaya, Provinsi 

Jawa Timur yaitu: 

a. Pengesahan wakil wali Walikota Surabaya Menjadi 

Walikota Surabaya  

i. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 131.35-215 Tahun 2002 tentang 

Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya 

dan Pengesahan Wakil Walikota Surabaya 

Menjadi Walikota Surabaya Provinsi Jawa 

Timur tertanggal 04 Juni 2002 sampai akhir 

masa jabatan 2000-2005  sebagai tindak lanjut 

Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 01 

Tahun 2002 tanggal 15 Januari 2002  

ii. menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun 

sembilan bulan atau lebih dari separuh masa 

jabatan. 

b. Diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 131.35-803 Tahun 2005 

tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan 

Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya 

Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Agustus 2005 

untuk masa jabatan 2005-2010 

4. Gabriel Manek, M.Si (Pihak Terkait II) 

Pihak Terkait II pernah menduduki jabatan: 
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a. Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Timor 

Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur 

untuk meneruskan masa 

i. Pihak Terkait menyelesaikan sisa waktu 

kepemimpinan Kepala Daerah/Bupati Timor 

Tengah Utara periode 2000-2005 sebelumnya 

sekitar 9 1/2 bulan 

b. Wakil Bupati Timor Tengah Utara Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Periode 2000-2005 Hasil 

Pemilihan Legislatif oleh Anggota DPRD Kabupaten 

Timor Tengah Utara berdasarkan Keputusan 

DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 

22/DPRD/TTU/2000, tanggal 6 Oktober 2000 

tentang Penetapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah 

Utara  

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode 

adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih 

dari setengah masa jabatan; 

Pendapat Mahkamah Konsitusi yang mendasari 

putusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meski menjabat kepala daerah pada masa transisi 

undang-undang yaitu masa masa berlakunya UU 

22/1999 dan UU 32/2004, hal itu pun dihitung satu 

kali masa jabatan.  

Sekalipun dalam masa jabatan tersebut didasarkan 

pada dua Undang-Undang yang berbeda (UU 22/1999 

dan UU 32/2004) tetapi hitungan satu kali periode 
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jabatan tidak terhalang karena perubahan Undang-

Undang. Dengan demikian hitungan dua kali masa 

jabatan juga tidak terhalang karena perubahan 

Undang-Undang; 

2. Bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak 

penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat 

Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya 

Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama 

selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh 

masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat 

Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan 

atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 

38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua 

kali masa jabatan dihitungsejak saat pelantikan. 

Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang 

secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah 

tidak;  

3. Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang 

menjabat kurang dari setengah masa jabatan 

disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih 

masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas 

proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Setiaporang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh 

karena itu,  

4. Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan 

atau lebih dihitung satu kali masajabatan. Artinya jika 

seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   141    ∞ 
 

Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih 

masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah 

menjabat satu kali masa jabatan; 

5. Mahkamah pada hakikatnya baik UU 22/1999 

maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur 

hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah 

yaitu lima tahun.  

a. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik 

tidak langsung [vide Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) UU 22/1999] maupun langsung (Pasal 15 

PP 6/2005)  

b. tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala 

Daerah tidak langsung, tidak atau kurang 

demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, 

begitu pula sebaliknya.  

c. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang 

sistem pemilihan kepala daerah yang sama 

demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945; 

6. Undang-Undang tidak mengatur secara tegas tentang 

hal pengangkatan wakil bupati menjadi bupati 

mengganti bupati sebelumnya.  

a. Untuk itu, sekalipun Mahkamah tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengubah atau 

memperbaiki Pasal 58 huruf o UU 32/2004, 

namun Mahkamah dituntut untuk memilih satu 

di antara alternatif-alternatif tersebut karena 

kebutuhan pelaksanaan hukum yang harus 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   142    ∞ 
 

segera diisi dengan Putusan Mahkamah untuk 

mengisi kekosongan hukum (judge-made law).  

7. Lama satu kali masa jabatan: 

a. Hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh 

berlakunya dua Undang- Undang yang berbeda; 

b. Setengah masa jabatan atau lebih dihitung 

sebagai satu kali masa jabatan;  

c. masa jabatan selama 9 (sembilan) bulan, 

berdasarkan asas proporsionalitas, keseimbangan 

(balancing), dan asas kepatutan, tidak dihitung 

sebagai satu kali masa jabatan karena kurang dari 

2,5 (dua setengah) tahun atau kurang separuh 

dari satu kali masa jabatan; 

Dalam Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

Mengadili: 

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan 

Pihak Terkait I untuk seluruhnya; 

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II 

dan Pihak Terkait II untuk sebagian; 

- Menyatakan Pasal 58 huruf o 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 bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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- Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu 

periode adalah masa jabatan yang telah dijalani 

setengah atau lebih dari setengah masa jabatan; 

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon II dan 

Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

F. Publikasi Hasil Survei Pada Masa Tenang dan 

Pemungutan Suara 

Kegiatan jajak pendapat, survei atau perhitungan 

cepat (quick count) tentang hasil Pemilu dengan 

menggunakan metode ilmiah merupakan kegiatan berbasis 

ilmiah yang juga harus dilindungi dengan jiwa dan prinsip 

kebebasan akademik-ilmiah. Hal demikian dijamin Pasal 31 

ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 

28F UUD 1945. Selaiin dijamin oleh Konstitusi, Jajak 

pendapat, survei, atau penghitungan cepat (quick count) hasil 

pemungutan suara pemilu dengan menggunakan metode 

ilmiah juga merupakan media pendidikan politik warga 

negara serta dapat digunakan sebagai sarana pengawasan 

dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara 

termasuk pemilihan umum.   

Keberadaan dan manfaat Jajak pendapat, survei atau 

perhitungan cepat (quick count) tentang hasil Pemilu 

demikian oleh Undang-Undang Nomor   Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD  dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang  Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden dibatasi. Pembatasan 

demikian dianggap oleh para penggiat Jajak pendapat, survei 
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atau perhitungan cepat (quick count) merugikan hak-hak 

nya. Kedua undang-undang tersebut melarang 

pengumuman  hasil survei atau jajak pendapat pada masa 

tenang dan masa pencoblosan. (Pasal 245 ayat (2) dan ayat 

(3) UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 188 ayat (2) dan ayat 

(3) UU No. 42 Tahun 2008). 

Terhadap pelarangan pengumuman  jajak pendapat, 

survei atau perhitungan cepat (quick count) dilakukan dua 

pengujian yaitu dalam perkara Nomor Putusan Nomor 

9/PUU-VII/2009 danPutusan Nomor 98/PUU-VII/2009 

 

F.1.  Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 

Pokok permohonan dalam Perkara Putusan Nomor 

9/PUU-VII/2009 adalah menguji konstitusionalitas 

ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta 

Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008. Permohonan dapat 

dipilah dalam dua bagian yaitu: 

a. Berkaitan dengan pelarangan publikasi hasil survey, yaitu  

1) Pasal 245 ayat (2) berbunyi, “Pengumuman hasil 

survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan 

pada masa tenang”; 

2) Pasal 245 ayat (3) berbunyi, “Pengumuman hasil 

penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling 

cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal 

pemungutan suara”; 

b. Kriminalisasi  publikasi hasil survey, yaitu 
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1) Pasal 245 ayat (5) berbunyi, ”Pelanggaran terhadap 

ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan 

tindak pidana Pemilu”; 

2) Pasal 282 berbunyi, “Setiap orang yang 

mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat 

dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; 

3) Pasal 307 berbunyi, “Setiap orang atau lembaga yang 

melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan 

hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal 

pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 

(delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”; 

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri hanya 

mengabulkan sebagaian permohonan. Dalam putusannya,  

secara ringkas Mahkamah Konstitusi menyatakan:  

1) mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2) Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan 

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat 

3) Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan 
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dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

4) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; 

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi  dalam 

memutus perkara ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa jajak pendapat atau survei maupun 

penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan 

suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu 

bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang 

dalam prosespenyelenggaran negara termasuk 

pemilihan umum. 

Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, 

hanya mungkin jikalau hasil-hasilnyasebagai suatu 

bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh 

masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga 

keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih 

maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum 

tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk 

kepentingan pihak tertentu; 

2. Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan 

pandangan pembentuk Undang- Undang bahwa hasil 

survei dan penghitungan cepat (quick count) dapat 

menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi 

masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau 

sebelum lampaunya satu hari setelah pemungutan 

suara. Mahkamah konstitusi berpendapat: 

a. Sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip 

metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi 
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memengaruhi pemilih pada masa tenang maka 

pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.  

b. Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan 

bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah 

menggangu ketertiban umum atau menimbulkan 

keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick 

count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan 

keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, 

sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang 

tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi.  Seandainya 

pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya 

dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu 

pun dapat disebabkan oleh penyelenggara quick 

count yang melakukannya secara tidak bertanggung 

jawab atau tendensius.  

3. Sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) 

bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak 

dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat 

berhak mengetahui.  Bahkan banyak warga masyarakat 

yang menunggu hasil quick count tersebut begitu 

pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran 

penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil 

yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang 

ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil 

survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun 

pengumuman hasil quick count begitu selesai 

pemungutan suara adalah sesuai dengan hak 

konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 

28F UUD 1945; 
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4. Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang 

hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan 

pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah 

ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, 

ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang 

menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan 

realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan 

suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari 

konflik di antara peserta Pemilu dan para 

pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan 

kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat 

dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang 

hukum yang relevan dengan hal tersebut.  

a. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta 

Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih 

diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah 

harus dikesampingkan oleh kepentingan 

masyarakat yang mengkehendaki informasi yang 

lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan 

Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei; 

b. Bahwa jika hak untuk mengumumkan hasil survei 

atau jajak pendapat di masa tenang dan masa 

pencoblosan dibatasi sesuai dengan tuntutan yang 

adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis, maka 

i. Pembatasan demikian dilakukan tidak melalui 

perumusan delik formil, yaitu melarang 

perbuatannya, melainkan yang menjadi sasaran 

pelarangan adalah akibat-akibatnya (delik 
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materiil), yang boleh jadi timbul dari perbuatan 

yang diatur tersebut, sebagaimana telah 

diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh 

Pemohon.  

ii. Dengan cara demikian maka penyelenggara jajak 

pendapat dan quick count akan 

mempertimbangkan dan menilai sendiri akibat-

akibat yang mungkin timbul dari pengumuman 

yang dilakukannya, termasuk 

memperhitungkan sendiri risiko secara hukum 

pidana yang harus diperhitungkan sebagai 

akibat dari perbuatannya.  

iii. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana 

yang sesungguhnya dapat dilakukan secara 

proporsional dan rasional dan hanya dijadikan 

sebagai upaya terakhir (ultimate remedy, ultimum 

remedium), sehingga hukum pidana tidak 

kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang 

kurang cermat dan serampangan, dan 

menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan; 

5. Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) 

merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu 

kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a 

contrario juga kebebasan untuk memberikan atau 

menyampaikan informasi (freedom of information) 

sesuai ketentuan  Pasal 28F UUD 1945. 

6. Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan 

moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan 

sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi 

dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah 
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menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama 

Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce 

and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat 

(4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban 

konstitusional dan tanggung jawab negara dan 

Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, 

penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan 

mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang 

menjadi hak-hak konstitutional, untuk dapat 

dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, 

cermat, dan teliti, serta dengan menentukan 

ukuranukuran operasional bagaimana menerapkan 

ketentuan yang menyebut ‘pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

sematamat untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas 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’; 

7. Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus 

seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan 

perlengkapan survei, serta analisis hasilnya 

merupakan ilmu penelitian pendapat publik 

berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap 

dan absah, sedangkan seninya terletak dalam 

penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai 

dalam pertanyaan  
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a. Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang 

independen yang tidak terikat kepada salah satu 

kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat 

juga merupakan bagian atau atas permintaan 

(pesanan) salah satu peserta Pemilu.  

b. Di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan 

bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan 

Arterton, 1996).  

c. Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari 

ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak 

merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), 

melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, 

sehingga lembaga survei dituntut untuk 

independen.  

d. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei 

merupakan bagian dari strategi kampanye peserta 

Pemilu atau independen, namun sebagai suatu 

kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga 

survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah 

yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui 

oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei 

bersifat independen dan bukan merupakan bagian 

dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, 

namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam 

kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh 

lembaga survei. 

8. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat yang 

dilakukan pada masa tenang dan masa pemungutan 

suara (pencoblosan) merupakan hak-hak dasar yang 

diatur dalam Pasal 28F UUD1945 yang tidak dapat 
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dikesampingkan dan tidak inkonstitusional sepanjang 

tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain 

yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu 

peserta Pemilu; 

9. ketentuan pelarangan publikasi hasil survey pada 

masa tenang dan masa pemungutan suara tidaksesuai 

dengan hakikat suatu penghitungan cepat (quick count) 

dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk 

tahu (rights to know), sehinggabertentangan dengan 

Pasal 28F UUD 1945; 

10. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan 

memengaruhi kebebasan pemilih untuk 

menjatuhkanpilihannya. Sebab, pemungutan suara 

sudah selesai dan suatu penghitungan cepat tidak 

mungkin dilakukan sebelum selesainya pemungutan 

suara; 

Dalam Putusan, Mahkamah Konstitusi mengadili: 

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk sebagian; 

- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), 

Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) 

sepanjang frasa “ayat (2),ayat (3), dan” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

- Menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), 

Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

- Menyatakan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “ayat (2), ayat 

(3), dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik IndonesiaTahun 1945, tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
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F.2.  Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009  

Pokok permohonan yang diajukan pengujian dalam 

perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 sama dengan Materi 

permohonan Pokok permohonan dalam Perkara Nomor 

9/PUU-VII/2009 tetapi berbeda undang-undang dan pasal-

pasal yang diuji. Materi permohonan Perkara Nomor 9/PUU-

VII/2009 adalah menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 

188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 228 dan Pasal 

255 UU 42/2008, yaitu sebagai berikut:  

1. Pasal 188 ayat (2) menyatakan: “Hasil survei atau jajak 

pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau 

disebarluaskan pada masa tenang”. 

2. Pasal 188 ayat (3) menyatakan: “Hasil penghitungan 

cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan 

paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal 

pemungutan suara.” 

3. Pasal 188 ayat (5) menyatakan: “Pelanggaran terhadap 

ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan 

tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” 

4. Pasal 228 menyatakan: “Setiap orang yang 

mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei 

atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang 

dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling 

sedikit Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). 

5. Pasal 255 menyatakan: “Setiap orang atau lembaga 

yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada 
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hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit 

Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”. 

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri hanya 

mengabulkan sebagaian permohonan. Dalam putusannya,  

secara ringkas Mahkamah Konstitusi menyatakan:  

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2) Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan 

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

3) Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta 

Pasal 228 dan Pasal 255 

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  

sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

5) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; 

 

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi  dalam 

memutus perkara ini, yaitu:  

1. Terkait dengan objectum litis permohonan Pemohon, 

Mahkamah telah menyatakan pendapatnya dalam 

perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
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2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 

30 Maret 2009 oleh karena itu pertimbangan Putusan 

Nomor 9/PUU-VII/2009 mutatis mutandis berlaku 

terhadap Pokok Permohonan Putusan Nomor 98/PUU-

VII/2009 

2. Mahkamah Konsititusi menilai bahwa hak-hak dasar 

yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat 

dikesampingkan oleh ketentuanyang melarang publikasi 

hasil suvey pada masa tenang dan masa pemungutan 

suara. 

3. pengumuman hasil survei tersebut tidak 

inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan 

rekam jejak atau bentuk lain yang dapat 

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta 

Pemilu. 

4. Pelarangan publikasi hasil suvey pada masa tenang dan 

masa pemungutan suara tidak sesuai dengan hakikat 

suatu penghitungan cepat (quick count) dan 

menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu 

(rights to know), sehingga bertentangan dengan Pasal 

28F UUD 1945.  

5. Hasil penghitungan cepat sudah tidak akan 

memengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan 

pilihannya. Sebab, pemungutan suara sudah selesai dan 

suatu penghitungan cepat tidak mungkin dilakukan 

sebelum selesainya pemungutan suara; 

6. survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya 

dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan 
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cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak 

berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk 

mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei 

dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal 

demikian tidaklah berarti bahwa survei dan 

penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk 

kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. 

Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik 

untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan 

atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon 

Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi 

kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan 

cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara 

jujur dan transparan. 

 

Dalam Putusan, Mahkamah Konsitusi mengadili: 

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk sebagian; 

- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta 

Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4924) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

- Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta 

Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924), tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

- Menyatakan Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4924) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 

G. Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu 
G.1. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, 

Mahkamah Konstitusi membuat Putusan yang bersifat 

selfexecuting yang langsung dapat diterapkan oleh KPU 

tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan 
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memenuhi hak konstitusional warga negara untuk 

menggunakan hak pilihnya. 

Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 

didorong oleh banyaknya warga negara atau setidaknya oleh 

para pemohon yang kehilangan hak suara atau hak memilih 

dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada 

tahun 2009. Hilangnya hak suara atau hak memilih. Pada 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 

April2009 para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak 

tercantum dalam daftarpemilih tetap (DPT). Hal ini 

dikarenakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

yangberbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, 

warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” 

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. 

Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan 

dengan kondisi menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, maka mengajukan pengian terhadap ketentuan 

Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 28 berbunyi: 
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“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga 

Negara Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” 

Pasal 111 ayat (1)  

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di 

TPS meliputi: 

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap 

pada TPS yang bersangkutan; dan 

b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih 

Tambahan. 

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 27 dan Pasal 

111 ayat (1) 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. 

Putusan yang bersifat selfexecuting dalam Putusan 

Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan: 

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 
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- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional 

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 
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pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan 

suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

Pendapat Mahkamah Konsititusi yang mendasari 

putusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta 

hukum, sebagai berikut: 

a. Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk 

memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 

2009 karena tidak terdaftar dalam DPT; 

b. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak 

mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai 

tentang DPT; 

c. Bahwa 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; Berdasarkan fakta hukum di atas yang 

dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam 

menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 

maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab 

oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 

111 UU 42/2008 konstitusional atau 

inkonstitusional dalam hubungannya dengan 

penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di 

Indonesia; 

2. Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 
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Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak  

konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih 

(rights to vote and right to becandidate) adalah hak yang 

dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi 

internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, 

peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud 

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga 

negara; 

3. Hak  konstitusional warga negara untuk memilih dan 

dipilih (rights to vote and right to becandidate) dijamin 

UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM), Pasal 25 Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik). 

4. Pasal 1 angka 21 UU 42/2008 menyatakan, “Pemilih 

adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau 

sudah/pernah kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 

42/2008dinyatakan, “Warga Negara Indonesia yang pada 

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 

mempunyai hak memilih”. 

5. Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008 berbunyi, “Warga Negara 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 

oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dalam daftar Pemilih” danPasal 28 UU 42/2008 

menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, 
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Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”. Demikian pula 

dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan, 

“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS 

meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih 

Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b.Pemilih yang 

terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Ketentuan-

ketentuantersebut merupakan ketentuan dan prosedur 

administratif bagi seorang warganegara untuk 

menggunakan hak pilihnya; 

6. ketentuan yang mengharuskan seorang warganegara 

terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) lebihmerupakan prosedur administratif dan tidak 

boleh menegasikan hal-hal yangbersifat substansial yaitu 

hak warga negara untuk memilih (right to vote) 

dalampemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah 

berpendapat diperlukan adanyasolusi untuk melengkapi 

DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak 

pilihwarga negara tidak terhalangi; 

7. 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 
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beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya 

dibatalkan melalui legislative review pada saat 

pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; 

8. 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; 

9. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 

111 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beralasan 

hukum, namun 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; 
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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. 

 
Dalam Putusan, Mahkamah Konsitusi mengadili, 

-  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 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional 

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 
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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. 

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  

G.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.”  
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Para Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas 

Pasal tersebut karena : 

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berusia 

lebih dari 17 tahun dan sudah kawin yang telah 

mencoba menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 

2012, yaitu : 

a. dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada 

petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan 

Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, tetapi 

para Pemohon tetap tidak dapat memilih 

dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut.  

b. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan 

petunjuk KPU Jakarta Timur yang menyatakan 

bahwa apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar 

Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di 

Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat 

menggunakan hak suaranya di TPS dengan 

menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih 

berlaku;  

c. Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan 

karena tidak dapat memilih akibat tidak 

tercantumnya para Pemohon baik dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih 

Sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah 
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menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih 

berlaku.  

2. Petugas PPS mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat 

(1) UU Pemda yang menyatakan, “Untuk dapat 

menggunakan hak memilih, warga negara Republik 

Indonesia harusterdaftar sebagai pemilih.”  

3. Menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda 

tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para 

Pemohon dan warga lainnya untuk memilih (the right to 

vote) apabila tidak tercantum dalam DPT maupun DPS 

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya maupun 

yang akan datang; 

 

Secara substansial ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 

Pemda dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berbunyi: 

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara 

Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 harus 

terdaftar sebagai Pemilih.”  

Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang yang telah 

diuji dan diputus berdasarkan putusan  Putusan Nomor 

102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang amarnya, 

antara lain, menyatakan: “ ... Pasal 28 dan Pasal 111 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah 

konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara 

yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara 

sebagai berikut: 
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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.” 

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; 
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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: 

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: 
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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; 

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 kepala 

daerah dan wakil kepala daerah justru menghilangkan 

hak konstitusional warga negara untuk memilih. Oleh 

karenanya, menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU 
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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 
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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; 

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; 

 
Dalam Putusan, 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 
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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; 

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 
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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; 

 

H. E-Voting Sebagai Metode Dalam Penandaan 

Pemilu  

(Putusan No. 147/PUU-VII/2009) 

Pemohon dari Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009 

adalah adalah Bupati Jembrana, Provinsi Bali (Pemohon I) 

dan 20 Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali 

(Pemohon II sampai Pemohon XXI) yang di beberapa daerah 

telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala dusun 

dengan menggunakan sistem e-voting. Para Pemohon 

menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. 

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan, 

"Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu 

pasangan calon dalam surat suara", 

Menurut Pemohon Ketentuan Pasal 88 UU 32/2004 

secara sosiologistelah dipinggirkan dengan penggunaan 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   177    ∞ 
 

metode "mencontreng" dalam PemiluCalon Anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009dan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; 

Bahwa telah dilaksanakan penggunaan mekanisme e-

voting dengan KTP ber-chip dalam kegiatan pemilihan 

pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi 

Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) 

di Desa Yehembang, di Desa Pohsanten, Kecamatan 

Mendoyo, dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. 

Bahwa pengajuan e-voting oleh para Pemohon 

dimaksudkan agar para Pemohon dapat menggunakan e-

voting dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 

merupakan manifestasi hak memilih (rights to vote), karena 

tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 

147/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Pasal 88 berkaitan 

dengan metode pemungutan atau pemberian suara. Dalam 

putusannya, Mahakmah Konstitusi menyatakan Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat 

terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, 

“mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula 

menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif 

sebagai berikut: 

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil; 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   178    ∞ 
 

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap 

dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia 

maupun perangkat lunaknya, kesiapan  masyarakat 

di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain 

yang diperlukan; 

 

Putusan tersebut didasarkan pada pendapat 

Mahkamah Konstitusi, antara lain, yaitu: 

1. Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui 

pemilihan langsung, cara pemungutan suara 

merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan kualitas demokrasi.  

a. Cara pemungutan suara yang dapat meminimalkan 

kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan 

pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan 

kualitas pemilihan umum.  

b. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, 

pemungutan atau pemberian suara dilakukan 
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dengan pencoblosan dan juga dengan 

pencentangan.  

c. Dengan kemajuan teknologi, selain 

diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu 

pencoblosan dan pencentangan, dapat juga 

dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan 

teknologi antara dengan cara e-voting; 

3. Dalam hal pemberian suara, sejak pemilihan umum 

Tahun 1955, pemberian suara dilakukan dengan cara 

mencoblos tanda gambar peserta pemilihan umum. 

Demikian pula pemilu-pemilu berikutnya ditentukan 

dengan cara yang sama (mencoblos), termasuk cara 

pemberian suara untuk memilih kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 

32/2004.  

4. Cara mencoblos berbeda dengan yang dilakukan pada 

Pemilu tahun 2009 karena telah ditetapkan tidak lagi 

dengan cara mencoblos tetapi dengan cara memberi tanda 

tertentu, yang oleh KPU perintah tersebut ditentukan 

dengan cara mencentang (mencontreng). Sekalipun 

banyak pihak yang tidak sependapat dengan modifikasi 

cara pemberian suara dengan cara mencentang, tetapi hal 

ini tidak menimbulkan persoalan keabsahan pemberian 

suara tersebut; 

5. Para Pemohon ternyata telah mempraktikkan cara lain 

yang dianggap lebih modern, lebih menjamin kepastian 

hukum, dan lebih efisien, yaitu tatkala para Pemohon 

telah melaksanakan pemilihan kepala dusun di berbagai 

tempat di Kabupaten Jembrana dengan sistem electronic 

voting (e-voting) berdasarkan KTP ber-chip atau KTP SIAK 
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(Kartu Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan).  

6. Masyarakat di Kabupaten Jembrana telah terbiasa dengan 

penerapan sistem e-voting melalui pemilihan Kepala 

Dusun, sehingga penerapan e-voting dalam Pemilu Bupati 

Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan 

terhadap pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, 

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

Alasannya adalah, secara teknis penduduk ber-KTP 

sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa 

harus menunggu kartu undangan memilih, dan sudah 

pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih 

dari satu kali dapat dihindarkan oleh sistem e-voting ini; 

7. Bahwa kepentingan para Pemohon terutama terkait 

dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2010, dimana penerapan sistem e-voting dapat 

menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- 

(sebelas milyar rupiah) untuk alokasi penggunaan metode 

"mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 

32/2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi 

pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon 

sebagai Bupati Kabupaten Jembrana; 

8. Terhadap Ketentuan Pasal 88 UU32/2004 yang 

menyatakan, “Pemberian suara untuk pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan 

mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”, 

Mahkama Konstitusi berpendapat bahwa  
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i. kalau isi Pasal 88 UU32/2004 mengenai tata cara 

pemberian suara hanya diartikan dengan 

caramencoblos salah satu pasangan calon dalam 

surat suara dan tidak bisa melaluimetode lainnya 

termasuk e-voting, maka Pasal a quo adalah tidak 

sejalan denganPasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 

1945,  

ii. Pertentangan tersebut disebabkan para Pemohon 

terhalanghaknya untuk memperoleh manfaat ilmu 

pengetahuan dan teknologi, demimeningkatkan 

kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam 

memperjuangkanhaknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 

iii. pemberian suara yang dilakukan dengan cara 

mencentang salahsatu calon sepanjang tidak 

bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber 

dan jurdil tidak mengurangi keabsahan Pemilu 

karena masih dalam batas-batas yangwajar.  

iv. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah 

konstitusional sepanjangtidak melanggar asas 

Pemilu yang luber dan jurdil;  

9.  Meskipun demikian, penggunaan cara e-voting harus 

berdasarkanpertimbangan objektif, yakni  kesiapan 

penyelenggara pemilu dan masyarakat,sumber dana dan 

teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar 

harusdipersiapkan dengan matang.  

10. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwaPasal 

88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang 
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diartikan dapatmenggunakan metode e-voting dengan 

syarat secara kumulatif sebagai berikut: 

i.  tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil; 

ii. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah 

siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber 

daya manusia, maupun perangkat lunaknya, 

kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, 

serta persyaratan lain yang diperlukan; 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi Mengadili: 

-  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 

-  Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah 

konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan 

metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: 

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil; 

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap 

dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya 

manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta 

persyaratan lain yang diperlukan; 
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- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

 

I.  Pengisian Anggota DPR di Luar DCT  

(Putusan No. 27/PUU-VIII/2010) 

Perkara yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, Nusa Tenggara Timur menjadi sebab dilakukannya 

pengujian terhadap Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 yang 

menyatakan, “Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diganti dengan calon dari Daftar Calon Tetap partai politik 

peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan yang sama 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang 

bersangkutan”; 

Pengujian  dimohonkan oleh Sefriths E. D. Nau, 

anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), yang 

tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan KPU. 

KPU tidak menetapkan Sefriths E. D. Nau sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara 

Timur karena Sefriths E. D. Nau tidak masuk dalam Daftar 

Calon Tetap. 

Permasalahan muncul karena PPDI mendapat satu 

kursi di DPRD sementara PPDI telah memberhentikan 

anggota yang masuk dalam Daftar Calon Tetap yang 

ditetapkan KPU. Karena diberhentikan menjadi anggota 

partai KPU tidak menetapkan anggota DPRD Kabu 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 
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Masalah ini muncul akibat konflik internal di tubuh 

PPDI. Konflik muncul akibat dualisme kepemimpinan: 

1.  Terjadinya dualisme kepemimpinan DPP-PPDI : 

a.  Kepemimpinan PPDI dengan Ketua Umum H. 

Mentik Budiwiyono dan Sekjen Yoseph Williem Lea 

Wea dan 

b. Kepemimpinan PPDI dengan Ketua Umum Drs. 

Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes 

Prananto  

c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 

Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan 

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak 

Demokrasi Indonesia masa bakti 2005-2010, 

menetapkan H. Mentik Budiwiyono sebagai Ketua 

Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekjen 

DPP PPDI. 

3. Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen 

Drs V. Joes Prananto menggugat Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

a.  Pada tingkat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

sengketa tersebut dimenangkan oleh Penggugat 

(Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan 

Sekjen Drs V. Joes Prananto) 

b.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia mengajukan kasasi. 

4. Pada tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2009-2014,  
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a.  DPP PPDI di bawah kepemimpinan Ketua Umum 

Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. 

Joes Prananto (berdasar putusan PN) menyusun 

dan mengajukan Daftar Calon Tetap. 

b. Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan, KPU 

menetapkan daftar calon terpilih yang diajukan 

oleh PPDI kubu Endung Sutrisno. 

c. Sefriths E. D. Nau (Pemohon judicial review di MK) 

tidak rmasuk Daftar Calon Tetap versi Drs. Endung 

Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto 

(kepemimpinan DPP PPDI berdasar Putusan PN). 

6. Dalam proses peradilan,  

a. Perkara diputus Mahkamah Agung tanggal 15 

Oktober 2008 yang mengabulkan permohonan 

kasasi MEKUMHAM dan membatalkan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.   

b. Dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, 

Pengurus DPP PPDI yang sah adalah pengurus di 

bawah kepemimpinan Ketua Umum H. Mentik 

Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea  

7. Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono memberhentikan 

anggota partai termasuk anggota partai yang masuk 

dalam DAFTAR CALON TETAP anggota DPRD Kabupaten 

Timor Timur Selatan. 

8. Hasil Pemilu legislatif ditetapkan PPDI mendapat satu 

kursi di DPRD Kabupaten Timor Timur Selatan. 

a.  Karena calon anggota legislatif yang masuk 

DAFTAR CALON TETAP sudah diberhentikan 
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keanggotaannya, KPU tidak menetapkan calon 

terpilih karena dianggap tidak memenuhi 

persyarakatan 

b. Kepemimpinan baru mengusulkan Sefriths E. D. 

Nau yang tidak masuk dalam DAFTAR CALON 

TETAP menjadi anggota DPRD  Kabupaten Timor 

Timur Selatan. 

c. KPU tidak menetapkan Sefriths E. D. Nau  sebagai 

anggota DPRD  Kabupaten Timor Timur Selatan 

berpedoman pada frasa “daftar calon tetap" 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 ayat (3) 

UU 10/2008 yang menyatakan, “Calon terpilih DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti 

dengan calon dari Daftar Calon Tetap”,  

9. Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas 

ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tersebut, 

Sefriths E. D. Nau  anggota DPRD  mengajukan 

pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.  

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan;  

•  Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional), yakni sepanjang pengertiannya tidak 

mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai 

politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD 
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kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang 

terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 

•  Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

(conditionally), yakni sepanjang pengertiannya tidak 

mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai 

politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD 

kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang 

terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);  

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 terkait dengan 

frasa “Daftar Calon Tetap” menimbulkan kekosongan 

hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum 

ketika terjadi permasalahan ketika seluruh nama dalam 

Daftar Calon Tetap sudah tidak ada karena sudah 

diberhentikan keanggotaannya, sedangkan pada sisi lain 

ada kekosongan anggota DPRD yang harus diisi oleh 

wakil partai politik yang bersangkutan;  

2.  Bahwa menangguhkan, atau apalagi mengosongkan 

kursi partai dalam keanggotaan DPRD yang telah 

diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah 

sebagai sarana demokrasi adalah merupakan problem 

konstitusional, yaitu : 

a.  persoalan hak asasi manusia warga negara untuk 

memilih wakilnya sebagai wujud partisipasinya 

dalam kehidupan kenegaraan demokratis dan  
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b. hak warga negara yang partainya telah memperoleh 

kursi melalui pemilihan umum yang sah untuk 

menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan.  

c. Hal demikian tidak boleh terjadi dengan alasan 

hanya karena tidak adanya ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang dianggap 

tidak mencukupi atau tidak jelas;  

3. Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan secara sah 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (due process of law) kemudian 

diajukan sebagai calon pengganti DPRD Kabupaten 

Timor Tengah Selatan oleh pengurus partai politik yang 

sah secara hukum, dan telah pula menempuh proses 

penggantian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

4. Berpedoman kepada prinsip supremasi hukum dan due 

process of law sebagaimana diuraikan tersebut, bila 

frasa “Daftar Calon Tetap” sebagaimana ditentukan 

Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tetap diberlakukan 

kepada Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian 

hukum kepada warga negara yang telah memenuhi 

syarat menjadi Calon Pengganti Anggota DPRD 

Kabupaten Timor Tengah Selatan.  

5.  Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam 

pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 

memandang bahwa persoalan konstitusionalitas 

sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan secara 

konstitusional. Untuk itu Mahkamah sebagai penafsir 

konstitusi harus menafsirkan pasal a quo, sehingga 
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dapat menjadi dasar penyelesaian secara konstitusional 

dalam kasus a quo;  

6. Meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun 

keberadaan pasal a quo tidak dapat serta merta 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika 

demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD.  

7. Mahkamah sependapat dengan ahli Pemohon Samuel 

Frederik Lena, bahwa substansi Pasal 218 ayat (3) UU 

10/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian 

hukum yang adil. Artinya, : 

a. Bersifat konstitusional hanya jika syarat-syarat 

tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 

1945, selama menjamin kepastian hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan 

selama mewujudnyatakan kedaulatan rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 

1945.  

b. Sebaliknya, pasal a quo menjadi inkonstitusional jika 

dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan 

dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil 

dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya 

dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui 

Pemilu.  

8.  Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 218 ayat (3) 

UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” harus 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally 
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unconstitutional), yakni sepanjang pengertiannya tidak 

mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai 

politik, yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, 

DPRD kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi 

calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);  

9. Menimbang bahwa dengan dinyatakannya pasal a quo 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak 

berarti partai politik dapat secara sewenang-wenang 

melakukan pemberhentian anggota-anggotanya yang 

telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap, sehingga 

terjadi kekosongan dalam Daftar Calon Tetap, seperti 

melakukan penggantian dengan mengajukan nama-

nama calon baru yang sebelumnya tidak terdaftar dalam 

Daftar Calon Tetap.  

 

Dalam putusan, Mahkamah Konstitusi memberikan 

putusan: 

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk sebagian;  

2. Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon 

Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
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bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni 

sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon 

pengganti yang diajukan oleh partai politik yang 

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal 

tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar 

Calon Tetap (DCT); 

3. Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon 

Tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat (conditionally), yakni sepanjang 

pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang 

diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon 

yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);  

4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 

selain dan selebihnya;  

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam 

Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya.  
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J.   Verifikasi Partai Politik   

J.1. Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 

Pengujian perkara Nomor 15/PUU-IX/2011 

dimohonkan 14 (empat belas) Partai politik yang telah sah 

sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah mengikuti 

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009. Pokok 

permohonan dalam perkara Nomor 15/PUU-IX/2011 adalah 

pengijian konstitusionalitas ketentuan Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) khususnya 

frasa ”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut 

undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang 

menyatakan: 

"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan 

hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik tetap diakui 

keberadaannya dengan kewajiban melakukan 

penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi". 

 

Menurut Para Pemohon ketentuan pasal Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Partai Politik, frasa ”dengan kewajiban 

melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan 

mengikuti verifikasi”, sangat merugikan para Pemohon 

dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik 

yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti 

pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai 

implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu 

partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum 

apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka 

akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional 

sebagai peserta Pemilu; 

2. Bahwa frasa a quo telah membatasi kiprah para 

Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum 

karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk 

menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 

2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan 

syarat-syarat baru; 

3. Bahwa frasa a quo telah merampas hak konstitusional 

para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas 

dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk 

mengikuti Pemilu 2014; 

4. Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan 

dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya 

menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu 

dengan adanya frasa ”dengan kewajiban melakukan 

penyesuaian menurut undang-undang inidengan 

mengikuti verifikasi”, [vide Pasal 51 ayat (1) UU 

2/2011]; 

Meski Para Pemohon hanya menguji 

konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, tetapi dalam 

Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi 
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tidak hanya mengabulkan permohonan yaitu Pasal 51 ayat 

(1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah 

Konstitusi juga menyatakan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang 

frasa ”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang mendasari 

putusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Tentang Partai Politik dana Pembubaran Partai Politik: 

a. Menurut UU 2/2008 tentang Partai Politik tidak 

dikenal pembubaran partai politik selain yang 

disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang 

tersebut. 

b. UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPRD, DPR, dan DPRD juga tidak mengenal 

pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya 

penggabungan partai politik sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan 

huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik 

ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. 

c. Terhadap partai politik yang tidak memenuhi 

syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 

10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana 

ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 

maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir 

atau bubarnya statusnya sebagai badan hukum 
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partai politik tersebut artinya masih tetap diakui 

kedudukannya sebagai badan hukum. 

d. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status 

badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 

maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh 

karena partai politik masih tetap diakui berstatus 

badan hukum maka status badan hukum tersebut 

haruslah tetap mendapat perlindungan 

konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 

ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 

2.  Tentang frasa ”tetap diakui keberadaannya dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-

undang ini dengan mengikuti verifikasi” (Pasal 51 ayat 

(1) UU 2/2011) 

a.  Mahkamah berpendapat bahwa adanya frasa ”tetap 

diakui keberadaannya dengan kewajiban 

melakukan penyesuaian terhadap undang-undang 

ini dengan mengikuti verifikasi” yang terdapat 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak 

jelas maksudnya.  

b. Dengan adanya kata ”keberadaannya” dalam Pasal 

a quo menimbulkan pertanyaan apakah hal ini 

menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan 

hukum.  

c. Frasa ”kewajiban mengikuti verifikasi” mempunyai 

akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon 

sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu 

apakah hasil verifikasi dapat secara langsung 

mempengaruhi eksistensi partai politik. Artinya, 
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sebagai partai politik para Pemohon akan 

kehilangan status badan hukumnya karena tidak 

lolos verifikasi.  

d.  Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian 

akan melanggar kepastian hukum terhadap para 

Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya 

telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik 

yang berbadan hukum.  

e.  Pembuat Undang-Undang seharusnya 

membedakan antara tata cara pembentukan atau 

pendirian partai politik dengan aturan tentang 

syarat-syarat yang dibebankan kepada partai 

politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti 

pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur 

tentang kelembagaan DPR.  

1)  Tata cara pembentukan atau pendirian partai 

politik adalah tata cara yang harus dilakukan 

oleh warga negara yang akan mendirikan partai 

politik, sehingga partai politik yang didirikan 

tersebut mendapatkan status badan hukum.  

2) Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat 

mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat 

yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri 

agar partai politik yang telah berbadan hukum 

tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk 

dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga 

perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan 

umum.  
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3) Mengenai ketentuan yang mengatur tentang 

kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-

Undang tersendiri yang antara lain mengatur 

tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata 

tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, 

dan sebagainya.  

4) Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 

mencampuradukkan ketiga hal tersebut. 

3.  Kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki 

oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan 

konstitusional.  

1)  Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 

dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum 

partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) 

UU 2/2011.  

2) Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai 

fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara 

eksplisit memberikan hak konstitusional kepada 

partai politik [vide Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), 

dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945]. 

4. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya 

di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan 

statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai 

hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum 

berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang 

ditentukan.  

1)  Apabila suatu partai politik tidak mengikuti 

pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan 
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partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai 

badan hukum dan partai politik tersebut dapat 

melakukan persiapan yang lebih matang untuk 

mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi.  

2) Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak 

berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat 

yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik.  

3) Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik 

yang berbadan hukum yang gagal menempatkan 

wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu 

masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya 

musim pendirian partai politik pada setiap 

menjelang pelaksanaan Pemilu; 

5.  Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas 

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 

2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon 

yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal a 

quo bertentangan dengan UUD 1945.  

6. Dengan dinyatakannya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 

bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan 

mempunyai akibat langsung kepada : 

1)  Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi 

adanya frasa ”Verifikasi Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”   

2) Pasal 51 ayat (1b)yang menyatakan, ”Dalam hal 

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai 

politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
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kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 

2014”,  

3) Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, ”Anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari 

partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) 

tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai 

akhir periode keanggotannya”, 

4)  Sehingga ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat 

(1a) sepanjang frasa ”Verifikasi Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 

ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik tersebut tidak diperlukan lagi 

bertentangan dengan UUD 1945 dengan 

konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah konstitusi 

menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa 

”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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3. Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa 

”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 

hari kerja sejak putusan ini diucapkan. 

J.2. Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011 

Pokok permohonan Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011 

adalah  

1. Pasal 2 ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk 

oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara 

Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi; 

2. Pasal 3 ayat (2): Untuk menjadi badan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik 

harus mempunyai: 

a. … dst; 

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling 

sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang 

bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh 

perseratus) dari jumlah kecamatan pada 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 
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3.   Pasal 51 ayat (1a): Verifikasi Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai 

Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini 

diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua 

setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara 

pemilihan umum; 

 

Atas permohonan Para Pemohon dan sidang Mahkamah 

Konstitusi, tidak semua permohonan Para Pemohon 

dikabulkan. Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan: 

•  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 

•  Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang 

dibentuk setelahUndang-Undang ini harus dilakukan 

paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahunsebelum hari 

pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum 

padapemilihan umum pertama kali setelah partai politik 

yang bersangkutandidirikan dan berbadan hukum”; 

•  Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasipartai 

politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus 

dilakukanpaling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun 

sebelum hari pemungutan suarauntuk mengikuti 

pemilihan umum pada pemilihan umum pertama 

kalisetelah partai politik yang bersangkutan didirikan 

dan berbadan hukum”; 
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•  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

•  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan 

hukum antara lain sebagai berikut, yaitu: 

Pendapat Mahkamah 

1.  Tentang Syarat Pendirin Partai Politik menurut 

UU2/2011 mempersulit dan memperberat untuk 

mendirikan dan membentuk partai baru; 

1.a. Sebelum perubahan UU 2/2008 in casu Pasal 2 

ayat (1), partai politik didirikanoleh 50 orang 

warga negara Indonesia,  

1.b. Setelah perubahan dengan Pasal 2 ayat (1) dan 

ayat (1a) UU2/2011, partai politik didirikan dan 

dibentukoleh paling sedikit 30 orang warga negara 

Indonesia dari setiap provinsi dandidaftarkan 

paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang mewakili 

seluruh pendiri partaipolitik.  

1.c. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, 

Mahkamah berpendapat bahwa syaratpendirian 

dan pembentukan partai politik yaitu didirikan 

paling sedikit 30 orang darisetiap provinsi 

merupakan pilihan kebijakan yang wajar, dan 

syarat demikian tidaklahberlebihan.  

1.d. MenurutMahkamah, untuk mendirikan partai 

politik seharusnya tidak hanya 

digunakanperbandingan dengan Undang-Undang 
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Partai Politik yang lama, melainkan juga 

harusmempertimbangkan jumlah penduduk yang 

semakin bertambah dengan demikian, maka 

menjadi wajar jika disyaratkan bahwa pendirian 

partai politik baruoleh paling sedikit 30 orang 

pendiri di setiap provinsi.  

1.e. Sebagai negative legislator pada dasarnya 

Mahkamah Konstitusi tidak dapat membentuk 

norma sebagai pengganti dari norma yang 

dibatalkan sehingga apabila pasal tersebut 

dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional 

maka akan terjadi kekosongan hukum. Terlebih 

lagi berdasarkan pengalaman di masa lalu, setiap 

terjadi perubahan Undang-Undang tentang 

kepartaian selalu pula terjadi perubahan syarat-

syarat pendirian dan pembentukan partai baru. 

Hal tersebut dapat dipahami sebagai penyesuaian 

tingkat perkembangan bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, dalil para Pemohon tidak beralasan 

menuruthukum; 

2. Tentang UU2/2011 mempersulit partai politik untuk 

menjadi badan hukum dan menyamakan persyaratan 

partai politik menjadi badan hukum dengan persyaratan 

partai politik untuk mengikuti Pemilu. 

2.a. Undang-Undang Partai Politik yang berlaku sejak 

reformasi, pengaturan syarat partai politik untuk 

dapat menjadi badan hukum selalu berbeda. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam 

ketentuan pasal-pasalnya, yaitu: 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   204    ∞ 
 

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang 

Partai Politik 

 Pasal 2: 

(1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang 

warga negara Repubilik Indonesia yang telah 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat 

membentuk Partai Politik; 

(2)  Partai Politik yang dibentuk sebagaimana 

dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a.  mencantumkan Pancasila sebagai dasar 

negara dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam anggaran dasar partai; 

b.  asas atau ciri, aspirasi dan program Partai 

Politik tidak bertentangan dengan 

Pancasila; 

c.  keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka 

untuk setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; 

d.  Partai Politik tidak boleh menggunakan 

nama atau lambang yang sama dengan 

lambang negara asing, bendera Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah 

Putih, bendera kebangsaan negara asing, 

gambar perorangan dan nama serta 

lambang partai lain yang telah ada; 

•  Pasal 3: Pembentukan Partai Politik tidak 

boleh membahayakan persatuan dan 

nasional; 
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• Pasal 4 ayat (2): Departemen Kehakiman 

Republik Indonesia hanya dapat menerima 

pendaftaran pendirian Partai Politik apabila 

telah memenuhi syarat dengan Pasal 2 dan 

Pasal 3 Undang-undang ini; 

• Pasal 11: Partai Politik dapat membentuk 

kepengurusan di: 

a. ibukota negara Republik Indonesia untuk 

Pengurus Tingkat Pusat; 

b. ibukota propinsi untuk Pengurus Daerah 

Tingkat I; 

c. ibukota kabupaten/kotamadya untuk 

Pengurus Daerah Tingkat II; 

d. kecamatan untuk Pengurus Tingkat 

Kecamatan; 

e. desa/kelurahan untuk Pengurus Tingkat 

Desa/Kelurahan, 

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik  

•  Pasal 2 ayat (3): Partai politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada 

Departemen Kehakiman dengan syarat: 

a. … dst; 

b. mempunyai kepengurusan sekurang-

kurangnya 50% (lima puluh persen) dari 

jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari 

jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi 

yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima 
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persen) dari jumlah kecamatan pada setiap 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik 

•  Pasal 3 ayat (2): Untuk menjadi badan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai 

Politik harus mempunyai: 

a. … dst; 

d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh 

perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima 

puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota 

pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 

25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah 

kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada 

daerah yang bersangkutan; dan 

4)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik 

• Pasal 3 ayat (2): Untuk menjadi badan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai 

Politik harus mempunyai: 

a. … dst; 

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) dari jumlah kabupaten/kota 

pada provinsi yang bersangkutan dan paling 

sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari 

jumlah kecamatan pada kabupaten/kota 

yang bersangkutan; 
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2.b. Berdasarkan ketentuan berbagai Undang-Undang 

tersebut, tampak bahwa UU 2/1999 tidak 

memasukkan adanya kepengurusan partai politik 

di daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) 

sebagai salah satu persyaratan badan hukum 

sebuah partai politik, sedangkan UU 31/2002, UU 

2/2008, dan UU 2/2011 mengharuskan 

pembentukan kepengurusan partai politik di 

daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) 

sebagai salah satu syarat untuk pendirian badan 

hukum sebuah partai politik, yang selalu 

membedakan jumlah kepengurusan di daerah. 

2.c. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan 

kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk 

Undang-Undang di bidang kepartaian dan Pemilu 

yang bersifat objektif, dan merupakan upaya 

alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan 

sistem multipartai di Indonesia. Kebijakan yang 

demikian itu, tergambar dalam penjelasan umum 

UU 2/2011  

2.d. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan 

sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada 

empat hal yaitu : 

i.   Mengkondisikan terbentuknya sistem 

multipartai sederhana,  

ii. Mendorong terciptanya pelembagaan partai 

yang demokratis dan akuntabel,  

iii. Mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan 

partai yang demokratis dan akuntabel  



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   208    ∞ 
 

iv. Mendorong penguatan basis dan struktur 

kepartaian pada tingkat masyarakat. 

2.e.  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang 

didalilkan oleh para Pemohon.  

2.f. Jika pun UU2/2011menentukan aturan yang ketat 

dalam pembentukan partai politik baru, hal tersebut 

dimaksudkan untuk penguatan partai politik di 

tengah masyarakat karena tujuan dibentuknya 

partai politik bukan hanya untuk ikut serta dalam 

pemilihan umum, tetapi juga untuk:  

(i)  pendidikan politik bagi anggotanya dan 

masyarakat luas agar menjadi warga negara 

Republik Indonesia yang sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara;  

(ii)  penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk 

menyejahterakan masyarakat;  

(iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi 

politik masyarakat secara konstitusional dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;  

(iv) wahana partisipasi politik warga negara; dan  

(v)  rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan 

politik melalui mekanisme demokrasi dengan 

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender; 
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3. Tentang waktu yang singkat yaitu 2 ½ (dua 

setengah)tahun kepada partai politik untuk memenuhi 

kewajiban verifikasi 

3.a. Mahkamah telah memutus dalam putusan 

Nomor15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011 yang 

pada pokoknya menyatakan ketentuanPasal 51 

ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 

1945. Dalam putusantersebut, Mahkamah telah 

pula menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat 

(1a) UU 2/2011 pada frasa “Verifikasi Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”tidak ada 

relevansinya karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 

telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan 

hukum mengikat 

3.b. untuk permohonan ini masih berlakuketentuan 

Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011, yaitu sepanjang 

mengenai verifikasiterhadap partai politik baru. 

  

3.c. Dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 

Juli 2011, Pasal 51ayat (1a) sepanjang frasa “dan 

Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-

Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ 

(dua setengah) tahunsebelum hari pemungutan 

suara pemilihan umum” tetap berlaku, namun 

yangdimaksud dalam putusan Nomor 15/PUU-

IX/2011, tanggal 4 Juli 2011 adalahverifikasi tetap 

diberlakukan kepada “partai politik baru” dan tidak 

berlaku untuk partaipolitik lama yang telah 

berbadan hukum dan pernah mengikuti Pemilu 

sebelumnya. 
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3.d. Dengan adanya permohonan dalam perkara a quo, 

Mahkamah perlu untukmenetapkan atau 

menyatakan kembali bahwa yang dimaksud 

dengan frasa “danPartai Politik yang dibentuk 

setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai 

palinglambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum 

hari pemungutan suara pemilihan umum”adalah 

“Verifikasi Partai Politik yang dibentuk setelah 

Undang-Undang inidiundangkan, selesai paling 

lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum 

haripemungutan suara pemilihan umum”; 

3.e. Mahkamah berpendapat bahwa apabila verifikasi 

partai politik untuk memperoleh badan hukum 

tersebut dipersyaratkan kepada partai politik baru 

yang tidak ikut pemilihan umum tahun 2014 maka 

persyaratan demikian telah membatasi hak 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.  

3.f. Menurut Mahkamah, dengan adanya permohonan 

a quo, maka unsur baru yang harus dinilai 

konstitusionalitasnya oleh Mahkamah adalah 

ketentuan tentang, “... harus dilakukannya 

verifikasi paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun 

sebelum pemungutan suara”.  Ketentuan yang 

demikian menutup kemungkinan bagi warga 

negara yang ingin mendirikan partai politik 

sewaktu-waktu, sekaligus menghambat partai 

politik baru yang tidak bermaksud untuk 

mengikuti Pemilu tersebut.  
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3.g. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 51 ayat 

(1a) UU 2/2011 dalam putusan Nomor 15/PUU-

IX/2011, tanggal 4 Juli 2011, harus dimaknai 

bahwa harus selesai dalam tenggang waktu paling 

lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari 

pemungutan suara adalah selesainya verifikasi 

untuk mengikuti pemilihan umum pertama kali 

sejak partai politik didirikan dan berbadan hukum; 

3.h. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, dalam rangkaian 

satu dengan yang lain, menurut Mahkamah dalil 

para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian; 

 
Dalam Putusan, Mahkamah konstitusi menyatakan: 

•  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 

•  Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang 

dibentuk setelahUndang-Undang ini harus dilakukan 

paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahunsebelum hari 

pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum 

padapemilihan umum pertama kali setelah partai politik 

yang bersangkutandidirikan dan berbadan hukum”; 

•  Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasipartai 

politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus 

dilakukanpaling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun 
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sebelum hari pemungutan suarauntuk mengikuti 

pemilihan umum pada pemilihan umum pertama 

kalisetelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan 

berbadan hukum”; 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

•  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

J.3. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 

Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 menguji 

konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan 17 (tujuh belas) Partai 

Politik sebagai badan hukum serta sebagai peserta Pemilihan 

Umum Tahun 2009. 

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, 

adalah: 

(i)  Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa, “yang memenuhi 

ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah 

secaranasional”; 

(ii)  Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa, “Partai politik yang tidak 

memenuhi ambang batas perolehan suara pada 

Pemilusebelumnya atau”; 

(iii) Pasal 208 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu 

harus memenuhi ambang batas perolehan 
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suarasekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) 

dari jumlah suara sah secaranasional untuk diikutkan 

dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, 

DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota” atau setidak-

tidaknya sepanjang frasa, “DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota”;  

 

Meski Para Pemohon hanya menguji 

konstitusionalitas frasa dan atau isi pasal dalam Pasal 8 ayat 

(1) dan ayat (2) serta Pasal 208, tetapi Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya mengabukan permohonan pemohon tetapi juga 

mempertimbangkan dan memutus Pasal-Pasal dan/atau 

frasa tertentu yang berkaitan dengan Pasal-Pasal yang 

dimohonkan. 

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi 

berpendapat antara lain mengabulkan permohonan para 

Pemohon untuk sebagian;  

 Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 

Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

 Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang 

frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan 

suarapada Pemilu sebelumnya atau partai politik 

baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 

Tahun 2012 sepanjang frasa ”yang dimaksud dengan 

”partai politik baru” adalah partai politik yang 

belumpernah mengikuti Pemilu” bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 
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 Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 

Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

 Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD  

sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD  sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan 

DPRDkabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

 

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

permohonan adalah sebagai berikut: 

1. Tentang Partai Politik, Mahakamah Konstitusi 

berpendapat: 

a. UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemilu yang 

dilaksanakan di negara Indonesia adalah sistem 

pemilu yang bersifat kepartaian. Artinya partai politik 

memiliki posisi yang dominan dalam proses 

rekrutmen untuk pengisian jabatan-jabatan politik; 

b. Sejalan dengan pendapat ahli, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat, partai politik memiliki empat fungsi, 

yaitu i) partai sebagai sarana komunikasi politik; ii) 

partai sebagai sarana sosialisasi politik; iii) partai 

sebagai sarana rekrutmen politik; dan iv) partai 
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sebagai sarana pengatur konflik. Untuk menjalankan 

keempat fungsi partai politik secara maksimal/ideal, 

menurut Mahkamah, diperlukan suatu kondisi yang 

memberikan ruang bagi kebebasan untuk mendirikan 

ataupun membubarkan partai politik; 

c. Politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai 

politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya 

jumlah partai politik yang tidak secara efektif 

mendapat dukungan dari masyarakat, 

d. Dalam membatasi jumlah partai politik, terutama 

yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk 

undang-undang tidak melakukan pembatasan 

dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai 

peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan 

menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012.  

e. Tindakan pembentuk undang-undang yang 

membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan 

umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta 

Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan 

tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-

undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat 

yang memiliki kebebasan untuk menentukan 

pilihannya secara alamiah. 

 

2. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 

yang menyebutkan: “ Partai Politik Peserta Pemilu pada 

Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan 

suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan 
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sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu 

berikutnya. 

a. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

terdapat dua tahapan bagi partai politik untuk dapat 

mengikuti pemilihan umum, yaitu : tahapan pendirian 

partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik 

dalam pemilihan umum.  

i. Tahap pendirian atau pembentukan partai politik 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.  

ii. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan 

umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD.  

b. Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan 

tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak 

pembentuk Undang-Undang untuk melakukan 

penyederhanaan partai politik. Selain itu, 

penyederhanaan partai politik dilakukan dengan 

menentukan pemenuhan ambang batas perolehan 

suara (parliamentarythreshold atau PT) pada 

pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang 

harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk 

mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 

8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama 

yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 

tersebut serta partai politik baru harus memenuhi 
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persyaratan tertentu untuk dapat menjadi peserta 

pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012]. 

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut 

Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai 

politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi 

peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua 

persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua 

partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, 

sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada 

Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan 

memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan 

umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat 

ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik 

bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, 

diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda 

dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 

2009. 

d. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan 

suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat 

dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai 

syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik 

lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.  

i. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria 

dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan 

mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 

yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Tahun 2014.  

ii. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya 

meminta dihapuskannya frasa “yang 

memenuhiambang batas perolehan suara dari 
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jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat 

dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, namun 

menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut 

justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat 

(1) UU 8/2012.  

iii. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 

8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada 

penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri 

sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 

8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal 

yang dijelaskannya; 

 

3.  Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 

yang menyebutkan: 

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 

perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai 

politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah 

memenuhi persyaratan: a sampai i  

a. Syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk 

mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 

ternyata berbeda dengan persyaratan untuk 

pemilihan umum legislatif tahun 2014.   

i. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum 

tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan 

dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

partai politik baru dalam pemilihan umum 

legislatif tahun 2009.  

ii. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai 

politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan 
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umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi 

lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada 

tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, 

sementara partai politik yang tidak memenuhi PT 

harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang 

lebih berat.  

iii. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah 

satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu 

berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), 

dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah 

ambang batas bagi sebuah partai poltik peserta 

Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR; 

b. Penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan 

memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada 

masing-masing partai politik.  

i. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan 

dengan menentukan syarat-syarat 

administratif tertentu untuk mengikuti 

pemilihan umum, namun syarat-syarat 

tersebut harus diberlakukan sama untuk 

semua partai politik yang akan menjadi peserta 

pemilihan umum tanpa pengecualian.   

ii. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada 

peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) 

yang sama merupakan perlakuan yang tidak 

sama atau perlakuan secara berbeda (unequal 

treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 

ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) 

UUD 1945.  

iii. Dengan demikian menurut Mahkamah, 

terhadap semua partai politik harus 
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diberlakukan persyaratan yang sama untuk 

satu kontestasi politik atau pemilihan umum 

yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 

2014; 

c. Para Pemohon, terkait Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, 

hanya memohon dihilangkannya frasa “Partai politik 

yang tidak memenuhi ambangbatas perolehan suara 

pada Pemilu sebelumnya atau” namun demi keadilan 

dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, 

menurut Mahkamah permohonan para Pemohon 

dapat dikabulkan dengan mengakomodasi pula 

kepentingan atau keberadaan partai politik baru yang 

akan mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 

2014; 

d. Menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam 

pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang 

tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada 

pemilihan umum sebelumnya tidak boleh 

diperlakukan secara berbeda dengan partai politik 

yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas 

perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya.  

e. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam 

hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga 

tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan 

partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan 

Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik 

dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain 

juga harus dikenai syarat yang sama.  

f. Untuk mencapai persamaan hak masing-masing 

partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh 

yaitu, pertama, menyamakan persyaratan 
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kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta 

Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu 

tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai 

politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 

dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam 

Undang-Undang a quo.  

g. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, 

Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai 

perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai 

politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti 

verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan 

maksud pembentuk undang-undang, demi 

penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, 

syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur 

dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan 

kepada semua partai politik yang akan mengikuti 

Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali; 

h. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 

tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya 

hanya memohon penghapusan frasa “Partai politik 

yangtidak memenuhi ambang batas perolehan suara 

pada Pemilu sebelumnya atau” dalam Pasal 8 ayat (2) 

UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi 

memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, 

justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa 

“yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 

pada Pemilu sebelumnyaatau partai politik baru” 

dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. Oleh karena itu, 

menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 

selengkapnya menjadi: 
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Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah 

memenuhi persyaratan: 

a.  berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-

Undang tentang Partai Politik; 

b.  memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 

c memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima 

persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 

bersangkutan; 

d.  memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) 

jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang 

bersangkutan; 

e.  menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

persen) keterwakilan perempuan pada 

kepengurusan partai politik tingkat pusat; 

f.  memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 

(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 

jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang 

dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 

anggota; 

g.  mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan 

pada tingkatan pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

h.  mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar 

partai politik kepada KPU; dan 

i.  menyerahkan nomor rekening dana Kampanye 

Pemilu atas nama partai politik kepada KPU; 
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4. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 

a. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan 

para Pemohon terkait Pasal 208 UU 8/2012, 

Mahkamah memandang perlu merujuk pertimbangan 

hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 

3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, yang 

menyatakan antara  lain sebagai berikut: 

1) Bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena 

berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan 

pembentuk Undang-Undang (legal policy) yang 

diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 

yang sifatnya sangat terbuka, yaitu “Ketentuan 

lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undangundang”, sehingga menurut MK, baik 

kebijakan ET maupun PT sama 

konstitusionalitasnya (vide Putusan Nomor 

16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007); 

2)  Bahwa kebijakan ET yang dianut dalam UU 

3/1999 dan UU 12/2003 kemudian oleh UU 

10/2008 diganti dengan kebijakan baru yang 

terkenal dengan istilah “Parliamentary Threshold” 

(disingkat PT) yang tercantum dalam Pasal 202 

ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik 

Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas 

perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua 

koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara 

nasional untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi DPR.” Melalui kebijakan PT ini, 

tampaknya pembentuk Undang-Undang (DPR dan 

Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem 

kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah 
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Parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, 

berubah dari cara sebelumnya dengan kebijakan 

ET yang bermaksud mengurangi jumlah peserta 

Pemilu; … 

3) … Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut 

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 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. Dengan demikian, ketentuan selebihnya 

yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang 

sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat 

untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh 

UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk 

Undang-Undang untuk mengaturnya dalam 

Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan 

hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, 

sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, 

seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip 

persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non 

diskriminasi; …” 
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4) Menimbang bahwa dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat 

menentukan ambang batas sebagai legal policy 

bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET 

maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan 

oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan 

kepartaian karena pada hakikatnya adanya 

Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau 

Undang-Undang Politik yang terkait memang 

dimaksudkan untuk membuat pembatasan-

pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh 

konstitusi.  

5) Mengenai berapa besarnya angka ambang batas 

adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-

Undang untuk menentukannya tanpa boleh 

dicampuri oleh Mahkamah selama tidak 

bertentangan dengan hak politik, kedaulatan 

rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, 

menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya 

PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 

10/2008 tidak melanggar konstitusi karena 

ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi 

peluang bagi setiap warga negara untuk 

membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi 

dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT 

untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di 

dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan 

kepada pembentuk Undang-Undang untuk 

menentukan batasan-batasan dalam Undang-

Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat; 
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6) Menimbang bahwa meskipun Mahkamah 

berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam 

Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama 

konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang 

tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, 

namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-

Undang tidak konsisten dengan 

kebijakankebijakannya yang terkait Pemilu dan 

terkesan selalu bereksperimen dan belum 

mempunyai desain yang jelas tentang apa yang 

dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana 

yang hendak diciptakannya, sehingga setiap 

menjelang Pemilu selalu diikuti dengan 

pembentukan Undang-Undang baru di bidang 

politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai 

Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan 

Undang-Undang mengenai Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;” 

b. Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam 

Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 

Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUUVII/ 

2009, bertanggal 13 Februari 2009, mutatis mutandis 

berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam 

perkara a quo, yaitu pengujian konstitusionalitas 

Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 

3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah 

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya 

akan menghilangkan suara partai politik yang tidak 

mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. 
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Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai 

PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi 

pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 

c. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 

dan Penjelasannya, dari sudut substansi, ketentuan 

tersebut tidak mengakomodasi  semangat persatuan 

dalam keberagaman.  

i. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-

halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal 

terdapat kemungkinan adanya partai politik yang 

tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak 

mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-

daerah, baik di tingkat provinsi atau 

kabupaten/kota, partai politik tersebut 

memperoleh suara signifikan yang 

mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga 

perwakilan masing-masing daerah tersebut.  

ii. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya 

partai politik yang secara nasional tidak 

memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di 

daerah tertentu.  

iii. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota 

DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah 

calon anggota DPRD yang seharusnya jika 

merunut pada perolehan suaranya, atau dengan 

kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya 

menjadi anggota DPRD tersebut tidak 

merepresentasikan suara pemilih di daerahnya.  

iv. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya 

tersebut justru bertentangan dengan 
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kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang 

beragam di setiap daerah; 

d. Menurut Mahkamah, pemberlakuan PT secara 

nasional yang mempunyai akibat hukum pada : 

i. hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak 

memiliki kursi di DPR namun partai politik 

bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan 

pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-

kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang 

sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi 

pemilih di daerah namun memiliki kursi di DPR,  

ii. hal demikikian justru bertentangan dengan 

kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, 

sehingga bertentangan pula dengan tujuan 

pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih 

wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga 

daerah; 

e. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang 

mengenai frasa “DPRD Provinsi, danDPRD 

kabupaten/kota” dalam Pasal 208 UU 8/2012 

beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 

3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak 

mempunyai akibat hukum terhadap 

penentuan/penghitungan perolehan kursi partai 

politik di DPRD provinsi maupun di DPRD 

kabupaten/kota; 

 

5. Konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam 

pasal dan/atau ayat UU 8/2012 yang terkait: 
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a. Putusan mengenai Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 dan 

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 memiliki 

konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

pasal maupun ayat dari UU 8/2012 yang merujuk 

kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) a quo.  

b. Meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh para 

Pemohon untuk diuji, namun setelah mencermati UU 

8/2012, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa  

i. Pasal 17 ayat (1) UU 8/2012 terkait erat (merujuk) 

kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 

yang dimohonkan pengujian secara materiil oleh 

para Pemohon.  

ii. Begitu pula, frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota” dalam Pasal 208 UU 8/2012, 

menurut Mahkamah, terkait erat dengan frasa 

yang sama dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) 

UU 8/2012, sehingga putusan terhadap Pasal 208 

UU 8/2012 serta merta membawa akibat hukum 

terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 

8/2012 beserta Penjelasannya; 

c. Menimbang bahwa dengan adanya putusan-putusan 

mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama 

terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai 

politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara 

hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan 

umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang 

dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara; 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi Menyatakan: 

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 
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1.1.  Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 

1945; 

1.2.  Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5316) 

sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas 

perolehan suarapada Pemilu sebelumnya atau partai 

politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa ”yang 

dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai 

politik yang belumpernah mengikuti Pemilu” 

bertentangan dengan UUD 1945; 

1.3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan 

UUD 1945; 

1.4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa ”DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan 

dengan UUD 1945; 

1.5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5316) 

sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan 

DPRDkabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 

1945; 

1.6. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat; 

1.7. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

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

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5316) 

sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas 

perolehan suarapada Pemilu sebelumnya atau partai 

politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa ”yang 

dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai 

politik yang belumpernah mengikuti Pemilu” tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.8. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

1.9. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa ”DPRD 
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provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

1.10. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

5316) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan 

DPRDkabupaten/kota” tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat; 

2.  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

3.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;  
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BAB III  : 

HAK POLITIK WARGA NEGARA 

DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA 
 

A.   Pelanggaran Terstruktur, Sistemik Dan Masif 

A.1. Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008  

(Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi 

Jawa Timur) 

Putusan perkara  41/PHPU.DVI/2008  adalah 

mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diajukan Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Hj. 

Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Pemohon). Dalam 

hal ini memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, 

S.H., M.H., Kamal Firdaus, S.H., M. Sholeh Amin, S.H., Dkk 

kesemuanya para advokat yang tergabung dalam Tim 

Pembela Demokrasi dan Keadilan Rakyat Jawa Timur.   

Inti permohonan Pemohon perkara  

41/PHPU.DVI/2008  adalah sebagai berikut  

1)  Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 

2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, 

atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan 
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batal demi hukum hasil penghitungan ulang di 

Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Dagangan 

diKabupatan Madiun, juga di Kecamatan Ngetos 

Desa Kepel, Kecamatan Baron Desa Jambi, 

Kecamatan Nggrogot Desa Trayang di Kabupaten 

Nganjuk, serta Desa Mojolegi, Desa Wangkal, Desa 

Prasi dan Desa Dandang di Kabupaten Probolinggo, 

dan Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten 

Banyuwangi; 

2) Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2008 adalah sebagaimana yang diajukan oleh 

Pemohon sebagai berikut: 

•  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 atas nama 

pasangan Hj. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono 

memperoleh sejumlah 7.654.742 suara; 

•  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 atas 

nama Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs 

H.Saifullah Yusuf memperoleh sejumlah 

7.632.281 suara; 

4) Menyatakan dan menetapkan pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 

1 Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono 

sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2008 Putaran II.  
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5) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka 

mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan 

prinsip ex aequo et bono. 

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. 

4)  Melakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konsitusi sebagai 

dasar pengambilan putusan adalah sebagai berikut: 

1.  Pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah 

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 sebagaimana 
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tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2). Oleh sebab itu, 

Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya 

demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang 

dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus 

juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan 

demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada; 

2. 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.  

a. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak 

dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan 

kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat 

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.  

b. 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; 

3. Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus 

dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-

pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna 

termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang 

menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  
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a. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan 

yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada 

akan sangat berpengaruh secara mendasar pada 

hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian 

sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, 

mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan 

hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan 

memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan 

bobot peristiwa yang cukup signifikan.  

d. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil 

alih kewenangan memutus pelanggaran dan 

penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan 

menilai dan mempertimbangkan implikasi yang 

timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam 

Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan 

oleh KPU; 

4.  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.  

5. Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut 

undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah 
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adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-

pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil 

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan 

itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.  

a.  Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh 

ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara 

sempit. 

b. Kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan 

suara formal yang dibuat oleh KPU tidak 

mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit 

ditemukan keadilan; 

c. Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus 

pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada 

harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh 

melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan 

administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan 

dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat 

pada hasil penghitungan suara; 

c. Peradilan menurut UUD 1945 harus menganut 

secara seimbang asas keadilan, asas kepastian 

hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah 

tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-

undang melainkan juga harus menggali rasa 

keadilan dengan tetap berpedoman pada makna 

substantif undang-undang itu sendiri. 

6. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara 

universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh 

diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang 

dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh 
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dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum 

capere potest de injuria sua propria).  

7. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan 

memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada 

secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam 

sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang 

dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya 

kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu 

menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi 

dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik 

pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif. 

a. 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.  

b. 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;  

8. Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai 

inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pemilukada 
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sebelumnya tidak mempermasalahkan pelanggaran-

pelanggaran.  

a.  Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya 

memang belum pernah memutus pemungutan 

suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada 

umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa 

dan diputus, pemohon hanya mendasarkan pada 

asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti 

hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut 

hukum.  

b. Pada kasus-kasus sebelumnya, selain bukti 

pelanggaran yang berpengaruh pada hasil 

penghitungan sangatlah tidak signifikan, 

pelanggaran yang dilakukan juga banyak yang lebih 

bersifat personal; 

9.   Dalam menentukan daerah mana yang akan 

melakukan pemungutan suara ulang dan daerah mana 

yang hanya melakukan penghitungan suara ulang, 

Mahkamah mendasarkan pada tingkat intensitas dan 

bobot pelanggaran yang terjadi di wilayah pemilihan 

tersebut sebagai berikut: 

a. Kabupaten Bangkalan: tingkat pelanggaran yang 

terjadi di Kabupaten ini terbukti paling sistematis, 

terstruktur, dan masif, sebagaimana bukti-bukti 

yang ditemukan di persidangan ditetapkan agar 

dilakukan pemungutan suara ulang; 

b. Kabupaten Sampang: tingkat pelanggaran yang 

terjadi di Kabupaten ini, berdasarkan keterangan 

dan pernyataan anggota dan Ketua KPPS secara 
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tertulis, yang sebagian dibuat di hadapan Indriani 

Yasmin, Notaris di Sidoarjo, tentang terjadinya 

penggelembungan suara untuk pasangan Karsa 

dengan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh 

petugas KPPS, dikaitkan dengan seluruh bukti-bukti 

yang sah, juga ditetapkan agar dilakukan 

pemungutan suara ulang; 

c. Kabupaten Pamekasan: jenis pelanggaran yang 

terjadi di kabupaten ini adalah digunakannya 

formulir-formulir yang tidak standar (baku) untuk 

rekapitulasi penghitungan suara tanpa memerinci 

perolehan suara per TPS dan penghitungan suara 

dilakukan tidak per TPS, melainkan penghitungan 

suara dilakukan per desa, meskipun Termohon 

membantah dengan alasan bahwa hal tersebut telah 

disetujui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pihak 

Terkait lainnya dengan membubuhkan tanda tangan 

pada berita acara.  

10.  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas 

fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

Mahkamah berkesimpulan bahwa: 

a. Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan 

petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak 

terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil 

telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada 

yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur 

Putaran II; 
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b. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang 

terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan 

yang bertentangan dengan konstitusi khususnya 

pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, 

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh 

karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan 

pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh 

pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon 

lainnya tidak boleh dirugikan; 

c. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada 

Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan 

batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan 

Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh 

pelanggaran dimaksud; 

d. Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat 

dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang 

yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa 

Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada 

dan melakukan penghitungan suara ulang dari 

berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara 

resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau 

hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara 

formal yang dibuat oleh Termohon tidak 

mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit 

ditemukan keadilan; 

e. Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk 

memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan 
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konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, 

dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang 

diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah 

dapat memerintahkan pemungutan suara ulang 

dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-

kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di 

wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo; 

f. Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang 

demikian adalah agar pada masa-masa yang akan 

datang, pemilihan umum pada umumnya dan 

Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil tanpa dicederai oleh pelanggaran serius, 

terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan 

masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap 

dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil 

Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses 

pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran 

atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut 

melalui jalur hukum yang tersedia; 

g. Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa 

Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara 

ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten- 

Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan; 

h. Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi 

pemungutan suara ulang dan penghitungan suara 

ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai 

dengan semangat untuk melaksanakan Pemilukada 

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. 
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Dalam amar putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008, 

Mahkamah Konstitusi  memutuskan sebagai berikut:  

1)  Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.  

2)  Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara 

hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 

sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan 

Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, 

dan Kabupaten Pamekasan;  

3).  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:  

a.  Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 

Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten 

Sampang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sejak Putusan ini diucapkan;  

b. Penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 

Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan 

menghitung kembali secara berjenjang surat suara 

yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;  

4)  Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. 
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A.2.  Putusan No. 190/PHPU.D-VIII/2010   

(PHPU Kabupaten Pandeglang) 

Perkara Nomor Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang diajukan 

oleh Hj. Irna Narulita, S.E., M.M.; dan Mahpudin alias H. 

Apud M. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5. 

Dalam Perkara Nomor Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 

ini Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

1.  Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan 

yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 

2.  Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak 

mengikat Berita Acara Model DBKWK. KPU 

tertanggal 10 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi 

Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat 

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pandeglang; 

3.  Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak 

mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
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Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tanggal 

10 Oktober 2010; 

4.  Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 

atas nama Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. 

Heryani sebagai Pasangan Calon terpilih dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 

tersebut; 

5.  Memerintahkan kepada Termohon untuk 

menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Hj. Irna 

Narulita, S.E., M.M. dan H. Apud Mahpud sebagai 

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pandeglang Periode 2010- 2015; 

6.  Atau setidak-tidaknya, Mahkamah memerintahkan 

kepada Termohon untuk melaksanakan 

pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten 

Pandeglang dengan mendiskualifikasi atau tidak 

menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas 

nama Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani; 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

berdasarkan prinsip ex aequo et bono; 

 

Perkara Nomor Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 ini 

mempertegas sikap Mahkamah Konstitusi tentang bentuk 

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif 

yang memengaruhi hasil perolehan suara sebagai mana 

telah dituangkan dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 

Pemilu Gubernur Jawa Timur. Penegasan tersebut dapat 
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diamati dari pendapat Mahkamah Konstitusi tentang sikap 

Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara tidak 

tidak hanya melihat hasil perolehan suara an sich, 

melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam 

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, 

dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara. Selain 

hal tersebut dalam Putusan Nomor Nomor 190/PHPU.D-

VIII/2010 ini, Mahkamah Konsitusi telah membedakan 

bentuk pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada.  

Pendapat Mahkamah Konsitusi Putusan Nomor 

Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 adalah sebagai berikut: 

1.  Sikap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan 

memutus sengketa hasil pemilihan umum; 

a.  Dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai 

pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak 

dapat memainkan perannya dalam mewujudkan 

cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan 

keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat 

jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya 

menghitung perolehan suara secara matematis.  

b. Apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan 

proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung 

tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama 

saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran 

atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika 

demikian maka Mahkamah selaku institusi negara 

pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan 

sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja 

Komisi Pemilihan Umum.  
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d. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari 

filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas 

sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. 

Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya 

pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh 

peradilan umum karena waktu penyelidikan atau 

penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU 

Provinsi/Kabupaten/ Kota harus segera menetapkan 

hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu 

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; 

e. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah 

dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya 

membedah permohonan dengan melihat hasil 

perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga 

meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang 

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang 

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut.  

f. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah 

yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945 yang menyatakan, “MahkamahKonstitusi 

berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan 

tentang hasilpemilihan umum”. Di dalam ketentuan 

tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah 

mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” 

dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara 

pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga 

peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil 

pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan 

angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai 

peradilan yang mengadili masalah-masalah yang 
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juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan 

Pemilu dan Pemilukada; 

 

2. Tentang Pelanggaran dalam proses Pemilu atau 

Pemilukada, Mahkamah Konstitusi berpendapat: 

a.  Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu 

atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan 

berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.  

i. 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 

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.  

ii. 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 
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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.  

iii. 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; 

b. Tentang Pelanggaran yang bersifat sistematis, 

terstruktur, dan masif 

i. Mahkamah menegaskan bahwa 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.  

ii. Mahkamah tidak akan pernah mengadili 

pelanggaran pidana atau administrasi dalam 

Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya 
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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. 

Oleh sebab itu, 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 Peradilan Tata Usaha Negara sebab 

Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks 

pidana atau administratif.  

3. Terhadap Pokok permohonan 

a. Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak mampu 

membuktikan dalilnya terkait dengan persoalan 

hasil penghitungan suara dan 

pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh 

Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

Pasangan Calon yang melibatkan struktur dan 

aparat pemerintahan tetap harus dinilai untuk 

menegakkan rasa keadilan. 

b. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, 

Mahkamah harus menilai dan memberikan 

keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk 

penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan 

Mahkamah demikian didasarkan atas pemahaman 

bahwa demokrasi tidak saja dilakukan 
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berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik 

semata, namun lebih jauh dari itu harus 

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau 

nomokrasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang 

diperoleh secara demokratis semata-mata dapat 

dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang 

dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di 

hadapan pengadilan; 

c. Mahkamah memandang penyelenggaraan 

Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 

diwarnai dengan pelanggaranpelanggaran yang 

cukup serius. Hal ini disebabkan karena 

pelanggaranpelanggaran yang dapat dibuktikan di 

hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah 

sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan 

menjelang proses pemungutan suara oleh 

Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).  

i. Pelanggaran terstruktur tersebut melibatkan 

aparatur pemerintahan secara berjenjang 

mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala 

Desa, dan perangkat desa lainnya.  

ii. Dalam melakukan pelanggaran tersebut, 

Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah 

merencanakan dengan sistematis dan dengan 

persiapan yang matang, terbukti dari adanya 

berbagai surat resmi yang menginstruksikan 

kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya 

untuk memberikan dukungan yang 

terkoordinasi secara struktural.  
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iii. Adapun akibat yang terjadi dari pelanggaran 

tersebut sangatlah masif, terbukti dengan 

adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, 

bahkan intimidasi psikologis kepada aparat 

pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang 

selanjutnya aparat tersebut melakukan 

intimidasi psikologis kepada warga masyarakat 

di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang agar 

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang 

juga sebagai Bupati incumbent.  

d. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) 

tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran 

hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan 

tidak memberikan pendidikan politik yang sehat 

kepada masyarakat, khususnya masyarakat di 

Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan pandangan 

dan penilaian hukum di atas dan dalam kaitannya 

satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang 

harus dilakukan untuk memberikan legitimasi 

terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2010 adalah pemungutan suara 

ulang di seluruh Kabupaten Pandeglang; 

e. Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara 

ulang tidak perlu disertai diskualifikasi atas 

Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebab terjadinya 

pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, 

dan masif itu tidak terbukti telah disertai dengan 

teror dan tekanan fisik serta tidak mengandung hal-

hal yang sangat berpotensi akan mengulang 

terjadinya pelanggaran yang sama sepanjang KPU, 
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Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, 

dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang dapat 

bersinergi.  

Dalam putusan, Mahkamah Konsititusi menyatakan: 

•  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagian; 

•  Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pandeglang Nomor 29/KPU-

PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 

Oktober 2010 dan Berita Acara Model DB-KWK.KPU 

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 

2010; 

•  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pandeglang untuk melakukan 

pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh 

TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan 

mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Pandeglang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang 

Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang; 

•  Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
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Umum Provinsi Banten, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Provinsi Banten, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Pandeglang untuk mengawasi 

pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan 

kewenangannya; 

•  Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan 

suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 

(sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan; 

•  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 

selebihnya. 

B. Pelanggaran Persyaratan Tidak Pernah Dijatuhi 

Pidana Penjara  

Pelanggaran Persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara merupakan salah satu pelanggaran dalam proses 

Pemilu atau Pemilukada yang dapat dimohonkan untuk 

diperiksa dan diputus diperiksa oleh Mahkamah Konsititusi. 

Pelanggaran ini masuk kategori Pelanggaran tentang 

persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip. 

Pengkategorian jenis pelanggaran sendiri dimuat dalam 

Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan, 

dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau 

Pemilukada, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran 

ke dalam tiga kategori, yaitu:  

1)  Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh 

terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti 

pembuatan baliho atau alat peraga yang tak sesuai 

dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan 

perundangundangan. Kategori ini tidak menjadi 

kewenangan Mahkamah Konsitusi. 
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2) Pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu 

atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan 

oknum pejabat atau PNS dll sepanjang berpengaruh 

secara signifikan dan terjadi secara terstruktur, 

sistematis, dan masif,  

(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. 

Dua Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan 

pelanggaran persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara, yaitu : 

a. Putusan 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan. 

 Dalam perkara ini salah satu calon pernah dijatuhi 

pidana penjara tetapi KPU tetap memasukkan sebagai 

salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 

b. Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tentang 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2010. 

Dalam perkara ini, salah satu calon pernah dijatuhi 

percobaan dan tidak dipenjara. KPU tetap 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   258    ∞ 
 

memasukkan sebagai salah satu pasangan calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU 

membuat formulir yang isinya, “... tidak 

sedangmenjalani pidana penjara ...”, padahal 

seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhipidana 

penjara...”. 

Dalam Amar Putusannya kedua perkara tersebut, 

Mahkamah Konsititusi menyatakan dilakukan pemilihan 

umum kepala daerah ulang tanpa diikuti oleh Calon kepala 

daerah yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 

pencalonan. 

 

B.1. Putusan 57/PHPU.D-VI/2008  

(PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan) 

Putusan 57/PHPU.D-VI/2008 memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diajukan oleh: H. 

RESKAN EFFENDI dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA. 

Dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 ini 

Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan 

yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;  

2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan 

Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 
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tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten 

Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;  

3) Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Dirwan 

Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H; sebagai 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 

Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 

30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Tahun 2008;  

4) Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

Tahun 2008 Putaran II bahwa Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu 

Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas 

nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin 

Mersyah, MMA sebagai yang memperoleh suara 

terbanyak sebesar 45.100 suara dan Pasangan Nomor 

Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. 

Hartawan, S.H dengan perolehan sebanyak 30.553 

suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

Tahun 2008 Putaran II;  
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5) Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu 

Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas 

nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin 

Mersyah, MMA, sebagai Pasangan Calon Terpilih 

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Putaran II 

Tahun 2008;  

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka 

mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan 

prinsip ex aequo et bono. 

Dalam Putusan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 

ini, Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dalam 

menyelesaikan sengketa Pemilihan umum yaitu menyatakan 

batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten 

Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan 

memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan 

Suara Ulang karena salah satu calon yaitu H. Dirwan 

Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk 

menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten 

Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah 

menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang 

diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.  

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan hukum yang akan menjadi penilaian 

hukum Mahkamah dalam menjawab esensi 

permasalahan hukum Pemohon tentang apakah 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
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Bengkulu Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan 

mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis.  

2. Tentang Jabatan Publik, Mahkamah memberikan 

pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut : 

a.  Menurut Mahkamah, ketentuan persyaratan untuk 

memangku jabatan publik diatur pada berbagai 

peraturan perundang-undangan, mempersyaratkan 

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau lebih;  

b. Bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam 

pemerintahan dalam arti luas, baik yang 

pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun 

melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan 

masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan 

kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat 

publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang 

benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan 

mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan 

demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam 

UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-

undang untuk menentukannya sesuai dengan 

kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan 

publik yang bersangkutan serta dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 

1945;  



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   262    ∞ 
 

d. Bahwa terhadap jabatan publik yang pengisiannya 

dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, 

tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada 

rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-

mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan 

memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian 

haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai 

kualitas dan integritas tinggi.  

e. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan 

publik dengan tanpa membeda-bedakan orang 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 

1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh 

mengatur atau menentukan persyaratannya, 

sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu 

merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh 

suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu 

dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan 

tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam 

pengertian membeda-bedakan orang atas dasar 

agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan 

politik, atau status sosial tertentu lainnya. 

Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan 

demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar 

yang akan memungkinkan pemilihan itu 

berlangsung secara cermat dan menghasilkan 

pilihan pemimpin yang terpercaya;  

3.  Tentang Kewenangan Mahkamah 

a. Dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat 

membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan 

prosedural (procedural justice) semata-mata, 
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melainkan juga keadilan substansial. Salah satu 

landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan 

Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa 

Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 

sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 

Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim 

berdasarkan alat bukti (vide, Penjelasan Pasal 45 ayat 

(1) UU MK);  

i. Menimbang bahwa laporan-laporan dari beberapa 

Pasangan Calon, Tim Harari dan Tim Redho, 

tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum 

bagi calon bupati dan wakil bupati in casu Pihak 

Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon 

maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan 

menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua 

lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan 

sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait in casu 

H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon.  

ii. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum 

yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja 

sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa 

penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-

masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan 

diabaikannya laporan-laporan a quo, maka baik 

Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu 

Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi 

proses hukum yang tersedia sehingga dengan 

selesainya Pemilukada Putaran II tidak ada lagi 

proses hukum yang dapat ditempuh untuk 

menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah 

hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima 
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dan/atau apakah mahkamah akan membiarkan 

atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran 

yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan 

demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses 

tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum 

sejak awal;  

b. Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus 

dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang 

sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk 

ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi 

kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk 

sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak 

Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar 

persyaratan eligibility untuk menjadi calon, akan 

dirinci sebagai berikut :  

1.  Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan 

jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana 

pembunuhan (berencana);  

2.  Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-

syarat yang ditentukan menjadi kewenangan 

Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum;  

3.  Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa 

persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak 

Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak 

memenuhi syarat dan karenanya sejak awal 

tindakan-tindakan hukum yang berhubungan 
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dengan Pemilukada batal demi hukum (void ab 

initio);  

4. Pihak Terkait dengan itikad buruk 

menyembunyikan keadaannya dengan 

menggunakan nama lain dari nama sebenarnya 

pada waktu statusnya sebagai narapidana;  

5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui 

misrepresentation, sehingga seandainya 

diberitahukan dengan sebenarnya, maka 

kemungkinan pemilih tidak memilih Calon 

Terpilih;  

c. Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak 

berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, 

jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan 

aturan satu sama lain, in casu undang-undang dan 

Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, 

fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih 

konstitusi dan mengesampingkan norma undang-

undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk 

menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi 

yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku 

kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak 

tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang 

berjalan.  

d. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu 

yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable 

condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan 

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka 

kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip 

proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga 
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Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas 

demokrasi dalam konstitusi;  

4. Tentang tidak dipenuhinya syarat pencalonan karena 

dipidana  

a.  Menurut Mahkamah, bukti-bukti surat dan 

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon 

tersebut tidak terbantahkan kebenarannya oleh 

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Termohon sepanjang mengenai hal-hal berikut:  

i.  Singkatnya, keterangan dan pernyataan tertulis 

Saksi-saksi, terbukti bahwa H. Dirwan Mahmud, 

S.H. menjalani pidana penjara di LP Klas I 

Cipinang, Jakarta Timur dan H. Dirwan 

Mahmud bin Mahmud Amran menggunakan 

nama alias “Roy Irawan bin Mahmud Amran” 

yang biasa dipanggil “Roy”. 

ii.  Meskipun dua orang Saksi telah membuat surat 

pernyataan yang isinya menarik dan mencabut 

pernyataan/kesaksian dalam persidangan 

sebagaimana surat yang dikirim kepada 

Mahkamah bertanggal 27 Desember 2008, yang 

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari 

Selasa, 30 Desember 2008, menurut Mahkamah, 

tidak mengurangi keyakinan Mahkamah akan 

kebenaran keterangan kedua saksi yang telah 

diberikan dalam persidangan dan justru 

semakin mengukuhkan keyakinan Mahkamah 

bahwa Pihak Terkait tidak bisa memberikan 

kontra bukti untuk mendukung dalil-dalil 

sanggahannya. Hal tersebut terbukti selama 
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pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon, Termohon, 

maupun Pihak Terkait prinsipal tidak pernah 

mengkonfrontir keterangan-keterangan saksi 

Pemohon. Selain itu, Kuasa Termohon berkali-

kali mengajukan keberatan akan kehadiran 

saksi-saksi Pemohon sebagaimana terungkap 

dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 

dan 22 Desember 2008;  

iii. Bahwa dengan terbukti adanya pelanggaran 

administratif yang dilakukan oleh Pasangan 

Calon Nomor Urut 7, khususnya H. Dirwan 

Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten 

Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat 

yuridis sejak awal, karena telah mencederai 

asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang 

harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh 

Penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para 

peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang 

dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah 

yaitu asas Pemilu “jujur”;  

iv. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 

khususnya H. Dirwan Mahmud, telah 

menyembunyikan perbuatan pidana yang 

pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan 

Mahmud mengetahui bahwasanya untuk 

menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 

huruf f. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten 

Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., 
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secara sengaja dan dengan niat menutupi 

perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal 

tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang 

termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 

juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004;  

 b. Menimbang bahwa ketidakjujuran H. Dirwan 

Mahmud, S.H. sebagaimana yang telah 

dipertimbangkan di atas, setidak-tidaknya telah 

mencederai UUD 1945 sebagai berikut:  

i.  Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk 

di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan harus melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah 

seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan 

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan 

hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi 

melakukan kebohongan publik dengan 

menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara lima tahun atau lebih;  

ii. Sehubungan dengan kebohongan publik yang 

dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih 

juga melanggar asas kejujuran sebagai salah 

satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni 

asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam 
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Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  

iii. Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu 

kewajiban menjunjung hukum dan 

pemerintahan, oleh karena kebohongannya 

menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung 

hukum yang menentukan syarat tidak pernah 

dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan 

dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah;  

c. Fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 

huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh 

H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan 

Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat 

yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, 

agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam 

Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka 

harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk 

seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai 

lebih adil;  

4. Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 

berkesimpulan sebagai berikut:  

a. Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak 

memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan 

Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu 
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Selatan karena terbukti secara nyata pernah 

menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, 

yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) 

tahun;  

b. Penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU 

Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu 

Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas 

karena tidak pernah memproses secara sungguh-

sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar 

belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait 

H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilukada berjalan 

dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut 

menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak 

ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula 

adalah batal demi hukum (void ab initio);  

c. Untuk mengawal konstitusi dan mengawal 

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai 

bahwa perkara a quo adalah sengketa hasil 

Pemilukada yang menjadi kompetensi dan dapat 

diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal 

Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi 

peserta dalam Pemilukada sudah pasti konfigurasi 

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan 

berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilukada 

Putaran I maupun Putaran II;  
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 Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan:  

Dalam Eksepsi:  

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak 

Terkait tidak dapat diterima.  

Dalam Pokok Perkara:  

•  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

•  Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) 

Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 

periode 2008-2013;  

•  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 

menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang 

diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon 

Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, 

S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan 

ini diucapkan;  

•  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 

selebihnya.  

B.2.  Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 

(PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara) 

Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat 

pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera 
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Utara Tahun, yang diajukan oleh: Ir. H. Umar Zunaidi 

Hasibuan, MM dan H. Irhan Taufik, S.H., MAP; 

Permasalahan hukum yang mohonkan Pemohon 

adalah keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 

270-372KPUTT/ V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010; 

Dalam perkara ini, Pemohon memohon kepada Ketua 

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai 

berikut: 

-  Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk seluruhnya; 

-  Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) 

Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada 

Kota Tebing Tinggi dalam Berta Acara Nomor 270-

372/KPUTT/ V/2010 tentang Penetapan Pasangan 

Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing 

Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan 

Wakil Kepala Daerah Tahun 2010; 

-  Memutuskan Pemohon pasangan Ir. H. Umar 

Zunaidi Hasibuan, MM dengan H. Irham Taufik, 

SH, MAP sebagai pasangan terpilih di Kota Tebing 

Tinggi; 

- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi) 

menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang 

diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Calon 
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Nomor Urut 4 (H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. 

H. Hafas Fadillah, MAP, Msi) selambat-lambatnya 

enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan; 

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon 

putusan seadil-adiinya (exaequo et bono). 

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam 

pertimbangan hukum adalah sebagai berikut: 

1. Status hukum calon 

a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 

September 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Medan 

Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007, 

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008, antara lain 

telah menyatakan, “Terdakwa-terdakwa:1. 

Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3. H.M. 

Syafri Chap terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama’ Menghukum 

terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan 

ketentuan bahwa hukuman tersebut tidakperlu 

dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada 

perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena 

terdakwa-terdakwa sebelum lampau masa percobaan 

selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah 

melakukan perbuatan yang dapat dihukum...” dan 

seterusnya;  
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b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

dan Mahkamah Agung tersebut di atas telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah 

dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli 

pada tanggal 11 November 2009 yang masa 

percobaannya mulai 11 November 2009 sampai 

dengan 11 Mei 2011; 

c. Dengan demikian H. Mohammad Syafri Chap sebagai 

Calon Walikota Tebing Tinggi yang terpilih dalam 

Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Tebing Tinggi 

Tahun 2010, pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, 

sebab Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti 

dilakukan oleh para terdakwa, termasuk H. 

Mohammad SyafriChap, menetapkan ancaman 

pidana seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

2. Syarat Pencalonan 

a. Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU 12/2008 menentukan 
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salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah adalah, “Tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling lama5 (lima) tahun atau lebih”; 

b. ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 telah pernah 

diuji dan telah diputus oleh Mahkamah dengan 

Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 

2009, yang antara lain, “Menyatakan Pasal 58 huruf f 

tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat (i) tidak 

berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected 

officials); (ii)berlaku terbatas jangka waktunya hanya 

selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana selesai 

menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan 

terpidana yangsecara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai 

pelaku kejahatan yang berulang-ulang”; 

c. Merujuk kepada empat syarat kumulatif yang 

berkenaan dengan keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 

32/2004 seperti yang ditetapkan dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, syarat, 

“Berlaku terbatas jangka waktunya hanyaselama 5 

(lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani 

hukumannya” tidak dipenuhi oleh H. Mohammad 

Syafri Chap, oleh karena jangankan sudah lima tahun 

sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, 

justru masa percobaan yang dijatuhkan oleh 

pengadilan masih berlaku hingga 11 Mei 2011; 
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d. Mahkamah menilai, sejak awal Pasangan Calon H. 

Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, 

MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi 

peserta dalam Pemilukada namun tetap 

diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon 

tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi 

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan 

berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan 

Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada 

yang menjadi kompetensi Mahkamah; 

3. Tindakan KPU 

a.  Meskipun ada Surat Keterangan Nomor 

12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari 

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang isinya 

menerangkan antara lain H.Mohammad Syafri Chap 

tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi 

keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di 

atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang 

tersebut bukan “tidak sedang menjalani pidana” 

(Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran 

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), 

melainkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...”. 

Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 

8 Januari 2009;  
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b. Bahwa terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata 

dilakukan Pihak Terkait (incasu H. Mohammad Syafri 

Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan 

memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-

formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 

8-KWK.  

c. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan 

tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah 

membuat formulir yang isinya, “... tidak 

sedangmenjalani pidana penjara ...”, padahal 

seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhipidana 

penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f 

UU 32/2004 juncto UU12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf 

f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, 

tanggal 24 Maret 2009. 

d. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan 

kesalahan dan bertindak tidak profesional yang 

merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan 

pihak lain.  

e. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat 

bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh 

KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan 

dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 

12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU 

Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam 

perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir; 

f. KPU dan KPU Kota Tebing Tinggi telah salah dalam 

menerapkan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 

juncto UU 12/2008; 
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Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan: 

Dalam Eksepsi: 

Menolak eksepsi Termohon; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagian; 

- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) 

Berita Acara Nomor 270- 216/KPU-TT/III/2010 

tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 

2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. 

Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, 

MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-

369/KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, 

mengenai Rapat Pleno Penghitungan Suara 

Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 

2010; 

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan 

pemungutan suara ulang Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti 

oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan 
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Wakil Walikota H.Mohammad Syafri Chap dan Ir. 

H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.; 

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

C.   Pelanggaran Pengabaian Putusan PTUN 

Dalam perkembangan penyelesaian sengketa 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah 

Konsititusi 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. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi 

menggunakan penafsiran ekstensif. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengindiksikan 

akan diberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada 

Pasangan Calon yang dilanggar hak konstitusinya oleh KPU 

adalah Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dalam 

Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 ini sendiri, pemohon 

dinyatakan tidak punya kedudukan hukum (legal standing) 

dan pokok permohonan dinyatakan tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijkverklaard). 

Meski perohonan dinyatakan tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijkverklaard), tetapi dalam pertimbangan 

hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat : 

1. ......... Menurut Mahkamah, tidaklah jelas apa yang 

dimaksud dengan adanya dampak sosial yang sangat 
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luas sebagaimana jawaban dari Termohon, apabila 

Putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Padahal 

sebaliknya, demi menghormati suatu putusan 

pengadilan yang lebih melindungi hak-hak 

konstitusional Penggugat atau Pemohon, 

dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-

operasional lainnya, seharusnya Termohon 

melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru 

hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi 

masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi; 

2.  Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang 

pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula 

beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja 

mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan 

meskipun masih ada kesempatan untuk 

melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya 

sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara 

mengajukan banding terhadap kasus kasus tersebut 

pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal 

Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan 

untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai 

peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut 

Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi 

hukum dan konstitusionalisme serta berdampak 

buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, 

prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan 

prinsip-prinsip  demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak 

konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah 

dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 

1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan 

memanipulasi keterbatasan waktu atau 
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memanipulasi lingkup kewenangan aparat 

penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini 

terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa 

keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan 

Calon; 

3. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman 

selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah 

juga 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 untuk menjadi 

peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau 

untuk memenangkan ataupun mengalahkan 

Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi 

pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan 

menjadi modus yang sangat membahayakan bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk 

memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan 

hak-hak konstitusional warga negara, Komisi 

Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan 

tindakan-tindakan administratif yang tegas atas 

permasalahan seperti ini; 

4. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan 

tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus 

tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif 

guna memberikan kedudukan hukum (legal 

standing)kepada Pemohon dalam sengketa 
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Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya 

diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai 

Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat 

saja Mahkamah 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. Berdasarkan 

konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan 

konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali 

dan menemukan hukum baru melalui penafsiran 

ekstensif seperti itu; 

 

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 

115/PHPU.D-VIII/2010 tersebut kemudian menjadi rujukan 

dalam perkara-perkara selanjutnya. Beberapa putusan 

Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran ekstensif 

dalam 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.  

 

C.1. Putusan  Nomor 196-197-198/PHPU.D-

VIII/2010 

(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 

Jayapura, Provinsi Papua) 
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Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi 

pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan 

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi 

Papua Tahun 2010, yang diajukan oleh : 

1. Pasangan Calon Drs. Benhur Tommi Manno, MM. dan 

DR. H. Nuralam, SE, Msi.,  (Pasangan Calon Nomor 2, 

Pemohon I) dengan pokok permohonan, antara lain:  

-  Menyatakan Batal Demi Hukum (void ab initio) Surat 

Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor. 88 Tahun 2010 

serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

di Tingkat Kota Jayapura Oleh KPU Kota Jayapura 

-  Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hanya Satu Putaran 

Saja. 

-  Menyatakan dan menetapkan pasangan calon terpilih 

adalah pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Drs 

Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, MSi. 

2. Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H. 

(Pasangan  Calon Nomor Urut 5, Pemohon II) dengan 

pokok permohonan, antara lain: 

-  Membatalkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 

88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan 

Suara Sah Masing- Masing Pasangan Calon Pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kota Jayapura Tahun 2010  
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- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara 

hukum Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 88 

Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan 

Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Keputusan 

KPU Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon 

yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua, 

serta  

- Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang 

Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 

Jayapura periode tahun 2010-2015; 

3. Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd., 

MM. (Bukan Pasangan Calon - Bakal Pasangan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura 

Tahun 2010 Pemohon III /Pemohon Perkara Nomor 

198/PHPU.D-VIII/2010) yang memohonkan antara lain:  

-  Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan 

Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada 

tanggal 11 Oktober 2010. 

- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 88 Tahun 

2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan 

Perolehan Suara Sah Masing-masing Kandidat Pada 

Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010. 

- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 89 Tahun 
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2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Calon Yang 

Memenuhi Syarat Keputaran Kedua. 

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan 

Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai 

Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura 

Tahun 2010. 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan antara lain:  Memerintahkan kepada KPU Kota 

Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang 

diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dengan memasukkan Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si 

dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM. sebagai Pasangan Calon yang 

ikut pemilu. 

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan 

tersebut adalah: 

1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

a.  Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 

Jayapura dengan demikian, Mahkamah berpendapat 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi 

syarat sebagaimana tersebut di atas, sehingga 

Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan 

hukum (legal standing). 

b. Terhadap Pemohon III, Mahkamah memberikan 

pertimbangan sebagai berikut: 

i. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak 

konsisten dengan keputusan-keputusannya, 
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yakni Termohon telah menyatakan Pemohon III 

memenuhi syarat dukungan pemilih, namun 

dalam keputusan berikutnya Termohon 

menyatakan Pemohon III tidak termasuk sebagai 

Pasangan Calon; 

ii.  Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

12/PL/KPU-KTJPR/VI/2010, bertanggal 30 Juni 

2010, tentang Penetapan Hasil Verifikasi 

Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal 

Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Jayapura Tahun 2010 dari Calon Perseorangan, 

Rapat Pleno KPU mencapai 

kesepakatan/memutuskan/ menetapkan 

Pemohon III memenuhi syarat dukungan pemilih; 

iii. Akan tetapi, berdasarkan Berita Acara Rapat 

Pleno Nomor 13/PL/KPU-KTJPR/ VII/2010, 

bertanggal 7 Juli 2010, tentang Penetapan 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan 

Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan 

Persyaratan Calon, Pemohon III tidak lolos 

menjadi Pasangan Calon karena keterangan 

dalam kolom Hasil Penelitian Persyaratan 

menyatakan Tidak Ada Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih, sehingga 

berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 

71 Tahun 2010, bertanggal 7 Juli 2010, tentang 

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 
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Jayapura Tahun 2010, Pemohon III tidak 

termasuk sebagai Pasangan Calon;  

iv. Bahwa keputusan Termohon yang mengakibatkan 

Pemohon III tidak termasuk sebagai Pasangan 

Calon tidak disertai dasar hukum maupun fakta 

yang jelas. Sekiranya ada, fakta tersebut berupa 

tidak adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil 

Verifikasi Dukungan Pemilih yang justru 

berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU 68/2009, 

menjadi kewajiban KPU Kota Jayapura sendiri 

atau jajaran penyelenggara Pemilukada Kota 

Jayapura untuk membuatnya; 

v. Terhadap Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

13/PL/KPU-KTJPR/ VII/2010 bertanggal 7 Juli 

2010 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 71 

Tahun 2010 bertanggal 7 Juli 2010, Pemohon III 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jayapura yang berdasarkan 

Putusan PTUN Jayapura Nomor 

31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 

2010 (vide Bukti P.III-1), mengabulkan gugatan 

Pemohon III dengan amar sebagai berikut: 

1)  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk 

sebagian; 

2) Menyatakan batal keputusan tata usaha 

negara berupa Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 

Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta 
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 

berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat 

Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 

tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan 

dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan 

dan Persyaratan Calon khusus pada Lampiran 

VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik 

Worumi, S.Sos. M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. 

MM; 

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut 

keputusan tata usaha negara berupa Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 

2010 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 

2010 berdasarkan Lampiran Berita Acara 

Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KTJPR/ 

VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi 

Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi 

Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon 

khusus pada Lampiran VIII angka 8 Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas 
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nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si dan Pene Ifi 

Kogoya, S.Pd. MM; 

4) Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno 

Nomor 12/PL/KPU-KTJPR/ VI/2010 tentang 

Penetapan Hasil Verifikasi terhadap 

Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal 

Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 

Tahun 2010 dari Calon Perseorangan 

tertanggal 30 Juni 2010; 

5) Menyatakan Penetapan Majelis Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 

31/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 

2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek 

Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan 

ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 

6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 273.000,00 (dua ratus 

tujuh puluh tiga ribu rupiah); 

vi. KPU terbukti tidak membuat keputusan tentang 

hal-hal yang menjadi hak Pemohon III dan 

memberitahukannya secara wajar sebagaimana 

telah menjadi pertimbangan putusan PTUN 

Jayapura dimaksud. Pemohon III telah 

diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, 

sehingga Pemohon III kehilangan hak 

konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon 

(rights to becandidate) dalam Pemilukada Kota 

Jayapura Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan 

yang dilakukan oleh Pemohon III sendiri; 
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vii. Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan 

dalam huruf b dan huruf c tersebut juga telah 

menjadi pertimbangan PTUN Jayapura dan 

pertimbangan serta rekomendasi dari Panwaslu 

Kota Jayapura;  

viii. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat 

Pemohon III prima facie memiliki kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan. 

 
2.  Tentang Pokok Permohonan 

Dalam amar putusannya, PTUN Jayapura tidak 

memerintahkan Termohon melakukan verifikasi kembali 

terhadap Pemohon III, bahkan dalam amar putusannya 

pun, ternyata tidak ada perintah kepada Termohon 

untuk melaksanakan verifikasi kembali kepada 

Pemohon III. Amar putusan PTUN Jayapura a quo justru 

membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 71 

Tahun 2010 a quo berdasarkan Lampiran Berita Acara 

Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 a quo 

dan memerintahkan Termohon mencabut Surat 

Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010 a quo 

berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 a quo khususnya 

terhadap Pemohon III yang dalam surat keputusan dan 

berita acara tersebut dinyatakan tidak dapat ditetapkan 

sebagai Pasangan Calon karena tidak ada Berita Acara 

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih. Di 

samping itu, amar putusan PTUN a quo angka 4 justru 

menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 a quo yang menyatakan 
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bahwa Pemohon III telah memenuhi syarat dukungan 

pemilih; 

3.  Dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah 

merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 

115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang 

menyatakan sebagai berikut: 

a. Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang 

pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula 

beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja 

mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan 

meskipun masih ada kesempatan untuk 

melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya 

sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara 

mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut 

pada ujung waktu pengajuan banding agar para 

bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki 

kesempatan untuk mendaftar atau tidak 

diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang 

demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan 

yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta 

berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan 

peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan 

hukum), dan prinsip-prinsip  demokrasi (kedaulatan 

rakyat)...; 

b. Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota 

yang bertendensi untuk menghalang-halangi 

terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau 
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sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal 

Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan 

untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif 

pemihakan atau untuk memenangkan ataupun 

mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-

indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan 

akanmenjadi modus yang sangat membahayakan 

bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. ....; 

c. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan 

tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus 

tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif 

guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) 

kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika 

semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada 

Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh 

Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, 

maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah 

memberikan kedudukanhukum (legal standing) 

kepada Pasangan Calon yang telah secara 

resmimendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh 

Komisi Pemilihan Umumkarena alasan-alasan yang 

dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, 

dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata 

hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, 

Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum 

baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu; 

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa 

Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak 
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Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta 

Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be 

candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap 

hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh 

konstitusi.  

Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III 

tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk 

dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan 

mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, 

M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan 

melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada 

berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon baru; 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

Dalam Eksepsi: 

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait 

Dalam Pokok Permohonan: 

• Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebagian; 

• Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama 

Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta 

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 

Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010; 

• Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 

2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura 

Tahun 2010, bertanggal 9 September 2010; 

• Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh 

Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 22 

Oktober 2010; 

• Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan 

Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon 

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 

Oktober 2010; 

• Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon 

yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010; 

• Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 

yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah: 

a. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th; 

b. Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, 

SE, M.Si; 

c. DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, 

MM; 
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d. Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. 

Ansanay Monim; 

e. Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH; 

f. Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel 

Ansanay, MM; 

g. Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, 

S.Pd, MM. 

• Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Jayapura untuk mengawasi pemilihan umum kepala 

daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai 

dengan kewenangannya; 

• Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan 

Pemohon III untuk selain dan selebihnya. 

 

C.2.  Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012  

(PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Paniai, Provinsi Papua) 

Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat 

pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun, 

yang diajukan oleh  Yan Tebay, S.Sos, M.Si dan Marselus 

Tekege, S.Pd (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017) 
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Pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohan 

adalah menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pelaksanaan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dan Memerintahkan 

Termohon untuk melakukan verifkasi admnistrasi dan 

faktual atas berkas dukungan Pemohon dan/atau 

melakukan Pemilukada ulang untuk seluruh wilayah 

Kabupaten Paniai  

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Sebelum menjatuhkan putusan akhir, antara 

lain: memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi 

administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan 

Tebay S.Sos M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd ) sebagai bakal 

pasangan calon perseorangan; 

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan 

tersebut adalah: 

1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

a.  Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu 

ataupun Pemilukada telah memaknai dan 

memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-

putusannya dengan memberikan penafsiran yang 

luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak 

hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 

106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 

4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan 

Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas 

hanya persoalan hasil perolehan suara, yang 

selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto 

UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana 
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dimaksud padaayat (1) hanya berkenaan dengan hasil 

penghitungan suara yang memengaruhiterpilihnya 

pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 

menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah 

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 

Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan 

Pasangan Calon yang dapatmengikuti putaran kedua 

Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon 

sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; 

b. Dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai 

pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, jika dalam 

menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung 

perolehan suara secara matematis. Sebab kalau 

demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara 

pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan 

sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja 

Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti 

akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan 

diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu 

atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta 

tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat 

diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu 

penyelidikan atau penyidikannya telah habis, 

sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota 

harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai 

dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang;  

c. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah 

dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya 

membedah permohonan dengan melihat hasil 

perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga 
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meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang 

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang 

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut.  

d. Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa 

hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni 

Pemilukada Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tahun 

2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil 

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012, 

maka Mahkamah berwenang untuk mengadili 

permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal 

Standing) Pemohon 

e. Mahkamah menemukan fakta yakni: 

i.  Bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon 

dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012-

2017; 

ii. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon, Termohon 

selanjutnya tanpa pemberitahuan 

ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah 

kepada Pemohon dan langsung mengumumkan 

pasangan calon yang memenuhi persyaratan 

administrasi dengan Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 

Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang 

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan 
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Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan 

Umum; 

iii.  Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, 

tanggal 24 April 2012, Pemohon mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN 

Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, 

tanggal 4 Juni 2012, yang pada pokoknya 

mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) 

dengan amar sebagai berikut: 

1) Mengabulkan Gugatan Pemohon sebagian; 

2) Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kab. 

Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 

2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala 

daerah dan wakil Kepala daerah menjadi peserta 

Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil Kepala 

daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017; 

3) Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat 

Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor 20 tahun 2012 

tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala 

daerah menjadi peserta Pemilihan Umum kepala 

daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten 

Paniai periode 2012-2017; 

4) Memerintahkan Termohon menyerahkan seluruh 

surat dukungan yang belum diserahkan kepada 

PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan 
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verifikasi baik administrasi maupun verifikasi 

faktual; 

5) Menolak gugatan Pemohon selebihnya; 

6) Menyatakan tetap dipertahankan Penetapan 

Nomor 16/PEN/2012/ PTUNJPR tanggal 23 Mei 

2012 tentang penundaan/penangguhan 

pelaksaaan Surat Keputusan KPU Kab. Paniai 

Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 

tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala 

daerah dan wakil Kepala daerah menjadi peserta 

Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil Kepala 

daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017; 

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 322.000 (Tiga ratus Dua 

puluh Dua Ribu Rupiah); 

 

g. Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai 

Tahun 2012 sehingga menurut Mahkamah terdapat 

alasan yang cukup sehingga Pemohon dapat diberikan 

kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan. 

2. Pokok Permohonan 

a.  Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPU telah 

melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan 

Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dengan cara 

tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilukada 

Kabupaten Paniai Tahun 2012 dari calon perseorangan 

dengan tanpa melakukan verifikasi administrasi dan 
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verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan yang 

diajukan oleh Pemohon; 

b. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jayapura Nomor 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 4 

Juni 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Makassar Nomor 94/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS 

tanggal 3 September 2012, KPU telah melakukan upaya 

hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 

Oktober 2012 dan telah menyerahkan memori kasasi 

melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan 

demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut, menurut 

Termohon belum berkekuatan hukum tetap; 

c. Mahkamah berkesimpulan bahwa permasalahan hukum 

Pemohon adalah pasangan calon dari jalur perseorangan 

yang tidak diakomodasi oleh KPU padahal memenuhi 

syarat dukungan pencalonan.  

d.  Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, menurut 

Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi 

dan verifikasi faktual secara benar sesuai hukum 

terhadap dukungan warga masyarakat Kabupaten Paniai 

sebagai syarat untukbakal pasangan calon perseorangan.  

e. Berdasarkan hal tersebut, Termohon melanggar salah 

satu prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil 

sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan 

tidak melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi 

faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon 

perseorangan secara benar, telah mempengaruhi hasil 

Pemilukada.  
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f. Termohon juga terbukti telah menghalang-halangi hak 

Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta 

Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (rights to be 

candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap 

hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi 

dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai 

Tahun 2012.  

g. Termohon juga telah melakukan pelanggaran serius 

terhadap hak konstitusional warga masyarakatKabupaten 

Paniai yang untuk menggunakan Pemohon sebagai 

pilihan mereka sebagai pasangan calon dalam Pemilukada 

tersebut yang dijamin oleh konstitiusi.  

h. Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman perlu 

memulihkan hak  Pemohon dan warga masyarakat 

Kabupaten Paniai dan terjaminya penyelenggaraan Pemilu 

yang Luber dan Jurdil dengan memerintahkan kepada 

Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual terhadap Pemohon sebagai bakal 

pasangan calon perseorangan, sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. Oleh karena Termohon diperintahkan untuk 

melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi 

faktual terhadap Pemohon sebagai bakal pasangan calon 

perseorangan, maka pelaksanaan Keputusan KPU 

Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 

24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi 
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Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 

2012, tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat 

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Paniai, tanggal 19 Oktober 2012, harus ditunda; 

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan: 

Dalam Eksepsi: 

Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, 

dan eksepsi Pihak Terkait II; 

Dalam Pokok Permohonan: 

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, 

-   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagian; 

- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi 

Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi 

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 

2012; 
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- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi 

administrasi dan verifikasi faktual terhadap 

Pemohon (Yan Tebay S.Sos M.Si dan Marselus 

Tekege, S.Pd ) sebagai bakal pasangan calon 

perseorangan; 

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, 

serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk 

mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi 

dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan 

kewenangannya; 

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, 

serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk 

melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan 

amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 

(enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan 
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BAB   IV : 

KEADILAN SUBSTANSTIF 

DALAM PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

Putusan-putusan yang dijadikan kajian dalam buku 

ini putusan-putasan Mahkamah Konstitusi. Fokus kajian 

adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi yang mendasari putusan hakim konstitusi 

tersebut.  Dari berbagai putusan yang dikaji dapat ditarik 

simpulan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar 

menyatakan undang-undang atau bagian undang-undang 

inkonstitusional. Lebih dari itu, melalui putusan-

putusannya, Mahkamah Konstitusi mencoba memberikan 

keadilan substantif yang dilakukan dalam bentuk: 

1) menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai living 

constitution dan memberikan perlindungan dan 

promosi hak asasi manusia.  

2) dalam konteks legislasi, Mahkamah Konstitusi 

telah membangun dasar-dasar pembaruan 

hukum yang memberikan perlindungan dan 

promosi hak asasi manusia.  

3) Berkaitan dengan hukum acara, Mahkamah 

Konstitusi melakukan terobosan antara lain : 

perluasan bentuk putusan, perluasan legal 

standing. 

4) Membangun kontrol menyeluruh terhadap 

pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.  
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Sebagai sebuah putusan yang bersifat erga omnes, 

putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya memberikan 

perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para 

pihak yang bersengketa tetapi juga bagi seluruh rakyat. 

Putusan tidak hanya mengikat para pihak dan pembuat 

undang-undang tetapi pihak yang terikat dan 

melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 

semua pihak yang terkait dengan materi yang putus oleh 

MK. 

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia  

Sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, konstitusi merupakan kumpulan asas-asas 
yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan 
pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan 
antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang 
diperintah. Konstitusi dipergunakan untuk 
menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu 
negara. 30  Dalam konteks demikian, konstitusi memuat dua 
hal penting yaitu konstruksi ketatanegaraan dan hak asasi 
warga negara.  

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman melakukan judcial reveiew berfungsi untuk the 

guardian of the constitution (pengawal konstitusi), the final 

interpreter of the constitution (penafsir konstitusi) serta the 

protector of the citizen’s constitutional rights and human 

rights (pelindung hak konstitusional warga negara dan hak 

asasi manusia).31  

                                                           

30  C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Jakarta: Nuansa 
dan Nusamedia, 2004, hlm. 10–11.hlm. 9 

31   Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of the 

human rights) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM 
sebagai materi muatan konstitusi. Janedjri M. Gaffar, “Peran Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia 
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Kajian putusan ini menunjukkan bahwa, Mahkamah 

Konstitusi melakukan fungsi perlindungan hak asasi warga 

negara, antara lain: 

1. Pasangan calon kepala daerah independen (Putusan 

Nomor  5/PUU-V/2007 

2. Hak Pilih warga negara Putusan Nomor 102/PUU-

VII/2009 Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 

3. pemulihan hak politik ex anggota organisasi terlarang 

(Putusan No. 011-017/PUU-I/2003). 

4. 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)). 

Putusan-putusan tersebut tidak hanya memberikan 

perlindungan dan jaminan hak asasi warga negara untuk 

memilih, dipilih, dan menduduki jabatan tertentu. 

Argumentasi hukum yang dibangun oleh para hakim dalam 

Putusan tersebut telah mengubah logika politik dan 

paradigma hukuman yang ada selama ini. Mahkamah 

Konstitusi membangun argumentasi hukum bagaimana hak 

memilih dan dipilih bagi warga negara serta bagaimana 

memformulasikan hubungan politik hukum pidana dengan 

perlindungan HAM dalam menduduki jabatan publik.  

B. Peletak Dasar Pembaruan Hukum 

                                                           
terkait Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, 

Nomor 1, Maret 2013, hlm. 14 
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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 hukum.  

1) politik hukum bagi penyelenggaraan pemilu dan 

pemilukada (Putusan 072- 073 /PUU-II/2004), 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-
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V/2007 - putusan konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional) dan perkara Nomor 

4/PUU-VII/2009-  Putusan tidak konstitusional 

bersyarat (conditionally unconstitutional)). 

C. Kontrol Menyeluruh Terhadap Pelaksanaan 

Pemilukada  

Dalam sengketa perselisihan hasil pemilukada, 

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutusa 

perkara menekankan pada upaya menemukan keadilan 

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. 

C.1. Putusan Mendiskualifikasi, Putusan Hitung -

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 
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Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam 

Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 

3) Pemungutan dan penghitungan ulang.  

C.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 
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peraturan 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 
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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 Peradilan Tata Usaha Negara sebab 

Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks 

pidana atau administratif.  

 

C.3.  Perluasan Legal Standing dalam perkara 

perselisiahan hasil pemilihan kepala daerah 
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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.  
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D. Perluasan Putusan : Conditionally 

Constitutional) atau Tidak Konstitusional 

Bersyarat (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 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 
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(legally null and void).32 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.” 33 

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 warganegara, 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 

                                                           
32  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). 
33  Ibidem. 
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ataupun inkonstisional suatu norma undang-undang 

terhadap UUD.” Putusan bersifat tafsir 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). 

 Putusan bersifat tafsir tersebut juga dapat diartikan 

sebagai upaya Mahkamah Konstitusi memberikan 

perlindungan konstitusi kepada seorang warganegara akibat 

ketidak jelasan norma hukum. Putusan dengan varian 

seperti itu telah memberikan kepastian hukum dan 

sekaligus sejalan dengan doktrin “judge-made law”. Kajian 

ini berhasil menginventarisir putusan-putusan dengan amar 

putusan yang amarnya mengabulkan permohonan 

pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang, 

yang bersifat “self-executing.” Penulis berharap hasil 

penelitian ini akan memberi manfaat kepada pembacanya 

serta dapat memberi inspirasi bagi mereka yang hendak 

melakukan penelitian lanjutan terhadap putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi.  
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______, Beijing Statement of Principles on Judicial 

Independence, 1995,  

American Bar Association (ABA) Model Code of Judicial 

Conduct, 2000 

International Bar Association, Code of Minimum Standards of 

Judicial Independence, New Delhi 1982,  

 

Putusan Mahkamah Konstitusi 

 

Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 

Putusan Nomor 072- 073 /PUU-II/2004 

Putusan Nomor  5/PUU-V/2007 

Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 

Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008   

Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008  

Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008  

Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 

Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009   

Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009  

Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 

Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009  

Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009  

Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010   

Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010  
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Putusan  Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010  

Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010  

Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011   

Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011  

Putusan Nomor 52/PUU-X/2012   

Putusan Nomor 85/PUU-X/2012   

Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012  

Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 
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TENTANG PENULIS 
 

 

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Lahir di 

Makassar pada tanggal 19 November  1959. Menempuh 

pendidikan ilmu hukum mulai Strata 1 sampai Doktor di 

Universitas Indonesia. Pada tahun 1990, meraih gelar 

Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia.  Gelar Magister Hukum (S-2) diraih pada tahun 

1998 pada Program Studi Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Indonesia. Meraih Doktor Ilmu 

Hukum  (S-3) di Universitas Indonesia pada tahun 2003.  

Dalam dunia pendidikan dan pembaruan hukum, 

Penulis dikenal sebagai dosen dan advokat serta pernah 

menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (2003- 2006) dan 

anggota Komisi Konstitusi(2003- 2006). 

Sebagai pengajar, lawyer, dan penggiat Hak Asasi 

Manusia, Penulis aktif di berbagai organisasi, aktifitas 

investigasi, serta  riset, analisis, dan penulisan hukum.  

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain: 

Tahun 1994-2000 menjadi Anggota Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI), Cabang Jakarta, Tahun 1999-2004, Ketua 

Bidang Hukum dan HAM ICMI, Sejak 1999,Anggota Koalisi 

Internasional untuk Pengadilan (Coalition for International 

Criminal Court) di New York USA; Januari 2001-Mei 2002, 

Koordinator Badan Pekerja Judicial Watch Jakarta; Tahun 

2002- 2004 menjabat Ketua Judicial Watch Indonesia 

Jakarta. 

Awal karier A. Muhammad Asrun, dimulai sebagai 

peneliti di berbagai lembaga (dalam dan luar negeri) yang 
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kemudian menjadikannya sebagai dosen hingga saat ini. 

Sebagai dosen,  A. Muhammad Asrun, mengajar di 

beberapa fakultas hukum, antara lain: 

1.  Tahun 2011  - sekarang, Dosen Universitas Pakuan 

Bogor/Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S-2) Program 

Pasca Universitas Pakuan Bogor. 

2. Tahun 2009 – sekarang,  Dosen Yayasan  Univ.  Islam 

Assayfiiyah  : mengajar Ilmu Negara. 

3.  Tahun 2004- sekarang,  Dosen Yayasan   Univ.  Indonusa 

Esa Unggul: mengajar Ilmu Negara, Ilmu Perundang-

undangan, Hukum Administrasi Negara. 

4.  Tahun 2003- 2009, dosen Fakultas Hukum 

UniversitasSahid : mengajar Pengantar Ilmu Hukum dan 

Filsafat Hukum. 

5.  Sejak September 2002, dosen Perguruan  Tinggi Ilmu 

Kepolisian: mengajar Hukum Tata Negara   

6.  September 2001-Juli 2006, asisten dosen Teori Hukum 

pada  Program  Magister Kenotariatan FH Universitas 

Indonesia. 

7. Sejak September 1998, dosen luar biasa FH Universitas 

Indonesia: mengajar matakuliah HAM, Kekuasaan 

Kehakiman, Kewarganegaraan, Perbandingan HTN, 

Kapita Selekta HTN, dan Hukum Tata Negara 

   

Keahlian investigasi, analisis dan penulisan hukum, 

politik, sosial, dan ekonomi, tidak hanya saat menjadi 

Peneliti (dosen).  A. Muhammad Asrun, pernah menjadi 

Jurnalis Internasional. Berbagai aktifitas jurnalistik yang 

dijalani, antara lain : 
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 Tahun 1987-1991 dan 1996-2004, Redaktur Pelaksana 

Majalah Hukum dan  Pembangunan, FH Universitas 

Indonesia. 

 1990-1991, reporter Harian Jawa Pos, Biro Jakarta : 

menulis berita-berita tentang ekonomi, sosial, dan politik 

 1991-1992, koresponden Kantor Berita Jepang Kyodo : 

menulis berita-berita tentang ekonomi, social, hubungan 

Indonesia dan Jepang, politik, termasuk konflik East 

Timor pra-referendum kemerdekaan Agustus 2002 

 1992-1994, redaktur pelaksana Jurnal Hukum 

Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL) 

 1994-1996, koresponden Kantor Berita Amerika 

Associated Press. 

 1996-2000, sebagai kontributor beberapa media  

internasional, seperti: 

 Surat Kabar Asia Times (Bangkok),  

 Nippon TV (Tokyo) 

 Surat Kabar Financial Post (Toronto),  

 Kantor Berita Italia ANSA,  

 Kantor Berita Inter Press Service (New York),  

 Kantor Berita Bloomberg (New York) 

 

Selain dikenal sebagai dosen, A. Muhammad Asrun 

juga dikenal sebagai advokat. Pengalaman advokasi, litigasi 

dan konsultasi hukum, antara lain: 

 

Sengketa Pemilu Presiden-Wakil Presiden 

1. Tahun 2009, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla -  

H.Wiranto, S.H. (klien) Melawan KPU  dalam sengketa 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Priseden 2009 di 

MK. 

2. Tahun 2014, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - M. Jusuf Kall 

dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Priseden 2014 di MK. 

 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: 

1. Tahun 2006, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, 

antara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Depok 

melawan Presiden, Menteri Dalam Negeri, KPU Depok 

(Klien, Calon Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, 

sebagai Pihak Terkait);  

2. Tahun 2007, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

antara Bupati Bekasi (klien) melawan Presiden, Menteri 

Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat di MK. Putusan : NO 

(Gugatan tidak dapat diterima, karena kurang pihak) 

3. Tahun 2010, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 

Negara (SKLN), atas nama Ir. H. Abdullah Tuasikal,MSi 

dan Asis Mahulette, S.H (klien)  Melawan Menteri Dalam 

Negeri R.I. di Mahkamah Konstitusi. 

4. Tahun 2011, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 

Negara (SKLN), atas nama  Andi Harahap,S.Sos dan 

Nanang Ali, S.E. (klien)  Melawan Menteri Kehutanan R.I. 

di MK. 

 

Pengujian Undang-Undang di MK, antara lain: 

1. Tahun 2006-2008, mewakili PB PGRI dalam uji UU APBN 

terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di MK.Putusan MK: 

mengabulkan permohonan pengujian UU APBN Dengan 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   326    ∞ 
 

menyatakan anggaran di bawah 20% dari APBN/APBD 

Melanggar UUD 1945. 

2. Tahun 2009, uji materi Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 

ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 oleh Zulfikli 

Djakfar (Pihak terkait, klien) Terhadap UUD 1945 di MK. 

3. Tahun 2009, uji materi Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat 

(5) dan Pasal 282 dan Pasal 307 UU No.10 Tahun 2008 

oleh AROPI di MK. 

4. Tahun 2009, uji materi Pasal 15 ayat (3) UU No.37 Tahun 

2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia 

(FISBI) di MK. 

5. Tahun 2009, uji materi Pasal 16 ayat (1) UU No.37 Tahun 

2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia di 

MK . 

6. Tahun 2010, uji materi Pasal 31 ayat (1) berikut 

penjelasannya UU No.32 Tahun 2004 oleh Hi. 

Satono,S.H,S.P.(Bupati Lampung Timur) di MK. 

7. Tahun 2010, uji materi Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat 

(3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 162 ayat(1) dan Pasal 

171 UU No.13 Tahun 2003 oleh Federasi Ikatan Serikat 

Buruh Indonesia (FISBI) di MK. 

8. Tahun 2010, uji materi Pasal 90  ayat (3) huruf g UU No. 

17 Tahun 2008 yang diajukan oleh Bambang K. 

Rahwardi, H. Arlen Sitompul danH.M.Fuadi di MK. 

9. Tahun 2011, Pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf g UU No. 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap UUD NRI 

Tahun 1945 di MK. 

10. Tahun 2011, Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 

terhadap UUD 1945 di MK. 

11. Tahun 2012, Permohonan Pengujian Pasal 33 ayat (1) UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
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Pasal 244 dan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana dan terhadap UUD NRI Tahun 

1945 di MK 

12. Tahun 2012, Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi 

Kepulauan Riau terhadap UUD 1945 di MK 

13. Tahun 2012, Pengujian Pasal 7A ayat (1) UU No. 8 Tahun 

2011 Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi   terhadap UUD NRI Tahun 1945 

di MK 

 

Sengketa Hasil Pilkada di MA dan MK, antara lain: 

1. Tahun 2006, Gugatan Sengketa Pilkada Bupati Kampar, 

Provinsi Riau Antara Pasangan Calon Bupati-Wakil 

Bupati Kampar (Jefry Noer-H.Masnur) melawan KPUD 

Kampar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.  

2. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Pemilu Gubernur-

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat antara 

Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Salim 

Mengga (klien) melawan KPU Sulawesi Selatan di 

Mahkamah Agung. Putusan: memenangkan gugatan 

Klien: hitung ulang suara di 3 Kecamatan  yang 

merupakan Putusan pertama MA untuk hitung ulang 

dalam perkara Pilkada. 

3. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Gubernur-Wakil 

Gubernur Provinsi Maluku Utara, antara Pasangan 

Gubernur-Wakil Gubernur (Drs. Thaib Armayin-KH Gani 

Kasuba Lc, klien) melawan KPU Di Mahkamah 

Agung.Putusan: mengabulkan gugatan dengan 

membatalkan Putusan KPU 
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4. Tahun 2008, Gugatan Hasil Pilkada Gubenur-Wakil 

Gubernur Provinsi Riau, antara pasangan Calon 

Gubernur-Wakil Gubernur Drs. Tamsir Rahman cs 

melawan KPU Riau di Mahkamah Agung. Putusan MA: 

menolak gugatan klien. 

5. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Gubernur-Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Timur oleh Khofifah Indar 

Parawansa-Mudjiono (klien) Melawan KPU Provinsi Jawa 

Timur di MK. 

6. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kabupatan 

Bengkulu Selatan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil 

BupatiReskan Effendi-Rohidin (klien) melawan KPU 

Kabupaten Bengkulu Selatan di MK.Putusan MK: 

mengabulkan gugatan klien dengan membatalkan 

Putusan KPU Bengkulu Selatan. 

7.  Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada dikota Batam 

Provinsi Kepulauan Riau atas nama H.M. 

Nur.Syafriadi,ST,MSi (klien) Melawan KPU Provinsi 

Kepulauan Riau di MK. Putusan MK: mengabulkan 

gugatan klien. 

8. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Provinsi DKI Jakarta 

atas nama Hj. Megawati Soekarnoputri dan Ir.Pramono 

Anung,W.MM (klien) Melawan KPU di MK. 

9. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kota Lhokseumawe 

2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  atas nama Drs. 

Tgk. Harmen Nuriqmar dan Tgk. Muhibussabri AW 

(klien) Melawan KPU Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam  di MK. 

10. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Medan atas 

nama Prof. DR.M.Arif Nasution,MA dan 
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H.Supratikno,WS (klien)  Melawan KPU Kota Medan di 

MK. 

11. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Ternate 

Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. H. Muhammad 

Iqbal Ruray, MBA dan Dr. Vaya Amelia Armaiyn, 

S.E,M.Si (klien)  Melawan KPU Kota Ternate di 

Mahkamah Konstitusi. 

12. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku 

Utara atas nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi 

Djoge,M.Si, Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri 

Bolango, Eduar Loasari dan Muhammad Mifta Baay,S.IP 

(klien)  Melawan KPU Kabupaten Halmahera Utara di 

MK. 

13. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku 

Utara atas nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi 

Djoge,M.Si, Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri 

Bolango, Eduar Loasari dan Muhammad Mifta Baay,S.IP 

(klien)  Melawan KPU Kabupaten Halmahera Utara di 

Mahkamah Konstitusi. 

14. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kabupaten 

Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atas nama 

Mochdar Arif,SH., M.Si dan H.Ibrahim.M.Saleh,  Ahmad 

E. Rumalutur, S.E.dan Salim Hi.Hsan (klien)  Melawan 

KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku 

Utara di MK. 

15. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun 

atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan 

H.Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si (klien)  Melawan KPU 

Kabupaten Karimun, Provinsi Riau di MK. 
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16. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun 

atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan 

H.Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si (klien)  Melawan KPU 

Kabupaten Karimun, Provinsi Riau di Mahkamah 

Konstitusi. 

17. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Mesuji Provinsi 

Lampung di MK. 

18. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Papua Barat di 

MK. 

19. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Sulawesi Barat 

di MK. 

20. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Kabupaten Mappi 

Provinsi Papua di MK. 

21. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi Banten 

di MK. 

22. Tahun 2012, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung di MK. 

 

Perkara di MA dan Peradilan di Bawahnya, antara lain: 

1. Mewaklii Presiden RI (sebagai kuasa subtitusi Menteri 

Kominfo Dan Menteri Hukum dan HAM) dalam gugatan 

uji materiil Peraturan Pemerintah di bidang Penyiaran 

yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di 

Mahkamah Agung.Putusan MA: menolak gugatan lawan. 

2. Tahun 2006, Gugatan Kasasi PT Nellco (klien) melawan 

dua pemegang saham lainnya di Mahkamah 

Agung.  Putusan: memenangkan gugatan klien. 

3. Tahun 2006, Gugatan Perdata antara Calon Bupati 

Lingga (Klien) Melawan KPUD Kabupaten Lingga, 

Provinsi Kepulauan Riau Di PN Tanjung Pinang, Kepri. 

Hasil: Berdamai. 
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4. Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara oleh PT 

Patiware Perintis Makmur (klien) melawan Walikota 

Singkawang di PTUN Pontianak. Putusan PTUN 

Pontianak: memenangkan gugatan klien. 

5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri 

Bengkulu atas nama Zulia Noversi,SP dan Iskandar Ismu 

(klien). 

6. Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat atas nama Wiryanto, S.H. (bendahara 

Koperasi MK), Budi Achmad Djohari,AK (Ketua Koperasi 

MK ) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (klien). Melawan 

Tamrin Sianipar. 

 

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. 

Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk 

menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai 

diskusi, dan menulis buku.  Buku, makalah, artikel yang 

perna ditulis adalah sebagai berikut: 

 

Buku 

1. Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi, (Jakarta: 

Perhimpunan PSHP: 2015) 

2. Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Pada Masa Orde 

Baru (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015) 

3. A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah 

Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: ELSAM, 2004) 

4. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, et.al., Indeks 1971-

1988 (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990). 
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5. A. Muhammad Asrun (ed.), 70 Tahun Ismail Suny 

Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000). 

6. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (eds.), 70 

Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi 

seorang Sarjana Hukum (Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

2000). 

7. A. Muhammad Asrun (ed.), Percikan Pemikiran tentang 

Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed (Jakarta: Pusat 

Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001). 

8. A. Muhammad Asrun dan Heru, Analisis Sosio-Yuridis 

Putusan Pengadilan Niaga (Jakarta, Center Information 

for Law and Economic Studies, 2001). 

 

Makalah 

1.  A. Muhammad Asrun, “Politik Hukum dalam Penegakan 

Hukum Lingkungan,” (Program Studi Ilmu Hukum 

Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997). 

2. A. Muhammad Asrun, “Pengaturan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri 

Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum 

Lingkungan,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana 

Universitas Indonesia, Agustus 1997). 

3.  A. Muhammad Asrun, “Kemungkinan Konflik 

Kepentingan pada BUMN Go Public,” (Program Studi Ilmu 

Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 

1997). 

4.  A. Muhammad Asrun, “Perkembangan Hukum Merek di 

Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global,” 



 

 

 
Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi  Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.  

∞   333    ∞ 
 

(Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 

Indonesia, November 1997). 

5. A. Muhammad Asrun, “Pembahasan Perkara-perkara 

Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri,” (Program 

Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 

Desember 1997). 

6. A. Muhammad Asrun, “Sistem Satu Administrasi 

Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal 

Reformasi Sistem Peradilan,” (dipresenasikan pada 

Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga 

Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 

2001,  

7. A. Muhammad Asrun, “Penyimpangan Etika Profesi 

Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di 

Pengadilan,” (dipresentasikan pada acara Debat Publik 

Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial 

Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, 

Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001). 

8.   A. Muhammad Asrun, “Mengantungkan Keberhasilan 

Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas 

Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan 

Publik,” (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim 

Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004). 

 

Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri) 

1. A.M. Asrun, “Revolusi Perancis dan Arogansi 

Kekuasaan,” Media Indonesia, 16 Juli 1989. 

2. A.M. Asrun, “Dekrit 5 Juli dan Politik Jalan Tengah,” 

Media Indonesia, 7 Juli 1989. 
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3. A.M. Asrun,” Menuju Profesionalisme Praktisi Hukum,” 

Pelita, 10  Agustus 1985. 

4. Andi M. Asrun, “Indonesian chili prices are too hot to 

handle,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 5 Februari 

1996. 

5. Ong Hock Chuan dan Andi M. Asrun, “Beijing, Jakarta 

seek satellite cooperation,” Suratkabar Asia Times, 

Bangkok, 16 Februari 1996. 

6. Ong Hock Chuan and Andi M. Asrun, “Bapepam bourse 

role disputed,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 4 Maret 
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