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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setelah reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat. 

Salah satu peningkatan partisipasi politik tersebut tercermin dalam pelaksanaan 

pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yaitu pemilihan umum atau yang 

biasa disingkat Pemilu untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden secara 

langsung, serta pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Khusus mengenai Pemilukada 

diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati 

dan walikota dipilih secara demokratis.  

Bersamaan dengan itu, paradigma susunan kelembagaan negara mengalami 

perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 

2002. Hal ini karena adanya perkembangan demokrasi di seluruh pelosok negara. 

Dampak dari perkembangan itu dalah adanya lembaga-lembaga negara baru yang 

dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang 

dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini didesain menjadi pengawal dan 

sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. 

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, mahkamah Konstitusi berupaya 

mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka 

mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan 

bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi1. 

Tidak semua negara menyebut lembaga baru itu dengan istilah 

Mahkamah Konstitusi. Prancis misalnya menyebut dengan Dewan Konstitusi 

(Counseil Constitutionnel), Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional 

(Constitusional Arbitrage). Persamaan dari ke-78 negara itu adalah pada 
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Mahkamah Kontitusi yang dilembagakan tersendiri di luar Mahkamah Agung 

(selanjutnya disingkat MA)2. 

Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai empat kewenangan dan satu 

kewajiban, yaitu: 

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar, 

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, 

3. Memutus pembubaran partai politik, 

4. Memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.  

Di samping empat kewenangan tersebut secara tegas dinyatakan pula 

bahwa Mahkamah Kontitusi mempunyai satu kewajiban yaitu memberi 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar. 

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak 

akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga 

hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal 

konstitusionalitasnya untuk menguji apakah suatu undang-undang 

bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah 

constitusional review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika 

suatu undang-undang atau salah satu bagian didalamnya dinyatakan terbukti 

tidak sejalan atau bertentangan dengan konstitusi, maka produk hukum itu 

akan dibatalkan. Oleh karena itu, semua produk hukum harus mengacu dan 

tak boleh bertentangan dengan konstitusi. 

Berkaitan dengan Pemilukada, perselisihan hasil Pemilukada menjadi 

wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan 

Mahkamah Agung. Pengalihan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor  15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 
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memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam pengertian “Pemilu”. Didalam 

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. Sejak Pilkada dimasukkan dalam 

pengertian “Pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, penanganan Hasil pemilihan umum Daerah 

dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.  

Perselisihan hasil Pemilu itu sendiri adalah perselisihan antara KPU 

dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu, 

dalam artian bahwa jika dirasakan ada kesalahan terhadap hasil perhitungan 

suara yang dilakukan oleh KPU, maka peserta Pemilu dapat mengajukan 

permohonan kepada Makamah Konstitusi. Oleh karenanya pada Pasal 75 

huruf a dikatakan bahwa pemohon (dalam hal ini adalah peserta Pemilu yang 

berkeberatan) dalam mengajukan permohonannya wajib menguraikan tentang 

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil 

penghitungan yang benar menurut pemohon. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terletak pada hasil Pemilu, oleh 

karenanya output daripada putusan – putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

menyelesaikan sengketa Pemilu hanyalah terletak pada hasil Pemilu itu 

sendiri. Kewenangan ini ditegaskan pula di dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 huruf a dan b 

PMK Nomor 15 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan 

dan pengaturan bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah 

hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang 

mempengaruhi :  

1. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua 

Pemilukada 

2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

  



Pada perkembangannya, eksistensi Mahkamah Konstitusi berkaitan 

dengan Pemilukada menimbulkan persoalan. Ada beberapa putusan yang 

patut dipertanyakan. beberapa putusan tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Pemilukada Kota Jayapura 

a. Jayapura melaksanakan pemilihan walikota Jayapura pada tanggal 11 

oktober 2010 melalui dua putaran. Pilkada ini diikuti oleh 7 (tujuh) 

pasangan bakal calon yang mendaftar, antara lain; 

1) Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th; 

2) Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si; 

3) DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM; 

4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim 

5) Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH; 

6) Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM; 

7) Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM. 

b. Verifikasi dilakukan dan pasangan bakal calon yang memenuhi syarat 

administrasi sebagai pasangan calon sebagai berikut: 

1) Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th; 

2) Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si; 

3) DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM 

a) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim; 

4) Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH; 

5) Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM; 

c. Pasangan bakal calon nomor 6 dinyatakan tidak lolos verifikasi. Pasangan 

ini keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura. Di PTUN, 

gugatan dimenangkan oleh pemohon. PTUN sendiri mengeluarkan 

putusan yang antara lain: 

1) Menyatakan batal dan memerintahkan KPU kota Jayapura untuk 

mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Tentang Penetapan 

Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 

2010; 



2) Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Hasil 

Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal 

Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari 

Galon perseorangan tertanggal 30 Juni 2010; 

3) Berdasarkan putusan PTUN tersebut, pasangan Hendrik Worumi, 

S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM mengajukan 

permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 

d. Sementara itu, KPU kota Jayapura tetap melaksanakan Pemilukada dan 

hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU kota Jayapura 

menunjukan pasangan Abisai Rollo dan Reyneilda M.Kaisepo sebagai 

pemenang. 

e. Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar sidang kasus ini dengan 

nomor perkara 198/PHPU.D-VIII/2010. Dalam kasus ini berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti yang ada, Mahkamah 

Konstitusi menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1) KPU kota Jayapura terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-

hal yang menjadi hak Pemohon dan memberitahukannya secara 

wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN 

Jayapura. 

2) Ditemukan adanya indikasi KPU 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. Apabila permasalahan serupa terus 

berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka Mahkamah 

Konstitusi akan memeriksa kasus-kasus tersebut dengan 

menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan 

hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa 

Pemilukada. 



f. Dengan diberikannya kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah 

Konstitusi menerima permohonan pemohon dan memutuskan 

memerintahkan KPU kota Jayapura melaksanakan Pemilukada ulang. 

 

2. Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat 

a. Pada tanggal 5 Juni 2010 yang lalu KPUD Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Propinsi Kalimantan Tengah menggelar Pemilukada Bupati untuk periode 

2010-2015. Pemilukada ini bersamaan Pemilukada Gubernur Kalteng. 

Pemilukada ini hanya diikuti oleh 2 pasang bakal calon, dan kedua – 

duanya dinyatakan lolos verifikasi oleh KPUD setelah diadakan seleksi 

syarat administrasi dan verifikasi, kedua calon tersebut adalah: 

1) Pasangan calon H. Sugianto - H. Eko Sumarno  

2) Pasangan calon Ujang Iskandar  - Bambang  Purwanto. 

b. Pada Pemilukada ini, oleh KPUD menyatakan bahwa pasangan H. 

Sugianto-H. Eko Sumarno, SH sebagai pemenang Pemilukada bupati 

periode 2010-2015 dengan jumlah 67.199 suara. 

c. Sejalan dengan itu, terdapat ketidakpuasan pasangan calon Ujang 

Iskandar-Bambang Purwanto atas penetapan hasil Pemilukada tersebut. 

Paangan calon ini kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi  dengan dasar permohonan bahwa Pemohon berkeberatan  

dengan hasil perhitungan suara KPUD dengan alasan telah terjadi politik 

uang dalam Pemilukada Kotawaringin Barat dan juga adanya intimidasi 

dari pasangan calon Sugianto-Eko kepada masyarakat agar memilih 

pasangan tersebut. Dengan demikian, pemohon meminta agar Mahkamah 

Konstitusi dalam putusannya memerintahkan KPUD kotawaringinbarat 

untuk melakukan pemungutan suara ulang. 

d. Mahkamah Konstitusi pun menggelar persidangan kasus ini dengan 

nomor perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Setelah mendengarkan 68 

saksi dan memeriksa berbagai bukti yang dihadirkan Pemohon, 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan empat butir putusan, yakni: 

1) Mengabulkan permohonan pemohon,  



2) Membatalkan keputusan KPU Kobar soal penetapan hasil perolehan 

suara sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Sugianto-Eko,  

3) Mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko 

4) Memerintahkan KPU Kobar untuk menetapkan Ujang-Bambang 

sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. 

e. Putusan semacam ini dibuat karena Mahkamah Konstitusi menilai telah 

terjadi praktik politik uang secara masif dan terstruktur. 

 

3. Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 

Kronologi Pemilukada ulang kabupaten Yapen adalah sebagai berikut: 

a. Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen digelar dan KPUD 

Kab.Kepulauan setempat membuka pendaftaran bagi calon yang ingin 

maju dalam Pemilukada tersebut. Adapun nama peserta yang maju 

sebagai pasangan bakal calon kepala daerah adalah sebagai berikut: 

1) Adolf Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos 

2) Tonny Tesar, S. Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA 

3) Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd 

4) Joselina Sipora Boray, S.Sit., dan Cristian Payawa, S.Si 

5) Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA., dan Haji Adhan Arman, S.Sos. 

6) Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan Bernard Warumi, S. Sos. 

7) Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si. 

8) Yuhendar Muabuai, AP, M. Si., dan Frits Bernard Bisai, A.Md. PAK 

9) Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu.  

10) Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik  

b. Setelah melakukan proses verifikasi atau kelengkapan berkas 

administrasi, maka KPUD mengeluarkan surat keputusan tentang 

pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yang memenuhi syarat administrasi sebagai berikut: 

1) Adolf Steve Waramori,SH dan Titus Sumbari,S.Sos 

2) Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc,S.Sos,M.BA 

3) Drs. Theopilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd 



4) Joselina Sipora Boray, S.Sit dan Cristian Payawa,S.Si 

5) Daniel S.Ayomi,S.Sos,MPA dan Haji Adhan Arman,S.Sos 

6) Roberth Fonataba,S.Sos,M.Si dan Bernard Worumi,S.Sos 

7) Drs.Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi,M.SI 

8) Yuhendar Muabuai,AP,M.Si dan Frits Bernard Bisai,A.Md.PAK 

c. Berdasarkan surat keputusan KPUD tersebut, ada dua pasangan bakal 

calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu pasangan bakal calon 

atas nama Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (pasangan nomor urut 

9), Ir.Marinus Worabay dan Bolly Frederik yang kemudian mengajukan 

gugatan ke PTUN Jayapura. Kemudian PTUN Jayapura mengeluarkan 

putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR dengan amar putusan berbunyi: 

Menyatakan batal surat keputusan PTUN berupa surat keputusan 

KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-

KY/VII/2010 dan memerintahkan KPUD Kabupaten Kepulauan 

Yapen agar mencabut  surat keputusan tersebut. 

d. Terhadap Putusan PTUN tersebut, KPUD Yapen sebagai pihak Tergugat 

tidak melakukan banding sehingga putusan PTUN tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap. KPUD Yapen kemudian melaksanakan amar 

Putusan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten 

Kepulauan Yapen Nomor: 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan 

Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 

2010, tertanggal 27 Oktober 2010.  

e. Sebelum mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-

KY/X/2010, terlebih dahulu KPUD Yapen (pihak tergugat), melakukan 

verifikasi pada tanggal 20 September 2010 dengan Berita Acara  Nomor 

191/KPU-KY/X/2010 dan tanggal 19 Oktober 2010 dengan Berita Acara 

Nomor192/KPU-KY/X/2010 Hasil dari verifikasi yang juga diketahui oleh 

KPU Provinsi Papua adalah Pemohon tetap tidak memenuhi syarat 

administrasi sebagai Pasangan Calon. Terhadap Keputusan KPU Nomor 



205/Kpts/KPU-KY/X/2010 dan pemohon tidak mengajukan gugatan 

PTUN. 

f. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-

KY/X/2010, KPUD Kab.Kepulauan Yapen telah melaksanakan Putusan 

PTUN Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010 sesuai 

dengan amar putusan dan faktanya, setelah dilakukan verifikasi syarat 

dukungan sesuai dengan Berita Acara No Berita  Acara Nomor 191/KPU-

KY/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 dan Berita Acara Nomor 

192/KPU-KY/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010, Pemohon memang 

tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon. Sehingga dalam hal ini, 

pasangan calon Nomor urut 9 (Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu) 

dan 10 (Ir.Marinus Worabay dan Bolly Frederik) mengajukan permohonan 

ke Mahkamah Konstitusi. 

g. Sementara itu KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penyelenggara 

Pemilukada tetap melaksanakan proses Pemilukada yaitu memberikan 

kesempatan kepada 8 (delapan) pasangan calon yang ditetapkan untuk 

melakukan kampanye sebelum tanggal dilaksanakannya pemungutan 

suara. 

h. Pada tanggal 18 November 2010 pemungutan suara diadakan. Pasangan 

yang ditetapkan oleh KPUD Kab Yapen adalah Pasangan No urut 2 atas 

nama Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA sebagai 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.  

i. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan 

Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten 

Kepulauan Yapen dengan Perkara No. 218/PHPU. D-VIII/2010 pada hari 

Rabu tanggal 15 Desember 2010 di ruang sidang.  Dalam hal ini Petrus 

Yoram Mambai dan Imanuel Yenu selaku Pemohon Perkara No. 218 

menjelaskan bahwa sebelum Termohon (KPUD Kabupaten Kepulauan 

Yapen) mengeluarkan objek sengketa, terlebih dahulu Termohon 

mengeluarkan Keputusan No. 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 Tanggal 19 

Juli 2010 yang dalam lampirannya tidak tertera nama Pemohon. Oleh 



sebab itu, Pemohon (Perkara No. 218) mengajukan gugatan ke PTUN 

Jayapura, yang dalam proses peradilan PTUN Jayapura memutuskan 

menerima gugatan Pemohon pada 8 September 2010. Namun, demikian, 

dalam salinan resmi Putusan No. 33/G/2010/PTUN.JPR, panitera 

memberikan catatan: “Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap” 

karena masih dalam tenggang waktu 14 hari untuk menyatakan banding. 

Lanjut Pemohon, pada 24 November 2010 KPU Pusat mengeluarkan 

instruksi kepada KPU Provinsi Papua, dengan penugasan melakukan 

klarifikasi dan supervisi terhadap Termohon, namun tetap saja tidak 

mempengaruhi langkah-langkah Termohon sehingga Termohon 

menerbitkan objek yang disengketakan. Pemilukada Kabupaten 

Kepulauan Yapen diulang. Demikian diputuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010. “Dalil 

permohonan Pemohon mengenai pokok permohonan terbukti menurut 

hukum untuk sebagian. 

j. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum diatas, Mahkamah Konstitusi 

kemudian memutuskan sebagai berikut: 

1) Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Yapen tentang 

Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi 

dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 

2010; 

2) Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilukada di tingkat kabupaten Kepulauan Yapen;  

3) Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Yapen untuk melakukan 

Pemilukada ulang dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi 

administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon: Adolf 

Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos; Tonny Tesar, S. 

Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA; Drs. Thepilus Lukas 

Ayomi dan Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd; Joselina Sipora Boray, 

S.Sit., dan Cristian Payawa, S.Si; Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA., dan 



Haji Adhan Arman, S.Sos; Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan 

Bernard Warumi, S. Sos; Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes 

Runtuboi, M.Si; Yuhendar Muabuai, AP, M. Si., dan Frits Bernard 

Bisai, A.Md. PAK; Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu; Marinus 

Worabay dan Bolly Frederik. 

 

Dari ketiga studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa masalah hukum yang terjadi berkaitan dengan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa perselisihan hasil 

pmilu. Masalah hukum tersebut antara lain; 

1. Pada Pemilukada Kota Jayapura dan Kabupaten Yapen;  

a. Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal 

standing) kepada bakal calon kepala daerah. 

b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus berdasarkan putusan 

PTUN Jayapura. 

2. Pada Pemilukada Kabupaten Kotawaringin barat; Mahkamah 

memutus perkara ini (a) mendiskualifikasi salah satu pasangan calon 

kepala daerah,(b) menetapkan pasangan calon lainnya sebagai 

pemenang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin barat. 

3. Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengeketa hasil Pemilukada 

namun juga hingga tahap – tahap Pemilukada. 

 

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi didalam 

Pemilukada, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan 

kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi: Pelanggaran administrasi Pemilu; 

Pelanggaran pidana Pemilu; dan Perselisihan hasil Pemilu.  

 

a. Pelanggaran Administrasi  



Pasal 248 UU Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam 

pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU 

Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan 

ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka 

semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak 

pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.  

Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya; tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas 

pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, 

tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu 

melanggar kewajiban dan larangan.  

b. Tindak Pidana Pemilu  

Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai 

pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini 

merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi 

pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja 

menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan 

hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada 

umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh 

lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. 

c. Perselisihan Hasil Pemilu  

Perselisihan hasil pemilu menurut Pasal 258 UU Pemilu adalah 

perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah 

perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil 

suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan 

perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta 

pemilu. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan 



mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi 

di MK.  

 

Satu jenis pelanggaran yang menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu kewenangan Panwaslu 

Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang 

bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan, kepentingan 

dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban 

hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta 

dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Tata cara 

penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri 

(pasal 129 UU 12/2003). Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan 

pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara, UU 10/2008 tidak 

mengatur mekanisme penyelesaiannya.  

Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau 

pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan 

KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai 

merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan 

perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. 

Berbeda dengan UU 12/2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU 

bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan UU Pemilu tidak ada 

ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan 

mengikat. Dengan demikian maka Keputusan KPU yang dianggap merugikan 

terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya, UU Pemilu juga tidak 

memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. 

Contoh kasus yang telah nyata ada adalah 1) sengketa antara calon peserta 

pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai 

Politik Peserta Pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah 

satu atau beberapa calon peserta pemilu. 2) sengketa antara partai politik 

peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon 



legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan 

atau tanpa seijin yang bersangkutan. 

 

Beberapa permasalahan yang muncul pada kasus Pemilukada diatas, 

fokus penelitian ini mengarah kepada lungkup dan batas kewenangan pada 

lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat penelitian ini diatas, maka yang menjadi isu 

hukum dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah Lingkup dan Batas  Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

menyelesaikan perseilisihan hasil Pemilukada Tahun 2010.? 

(Studi Putusan Pemilukada di Kota Jayapura; Kabupaten Yapen; dan 

Kabupaten Kotawaringin Barat) 

 

 

 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan tesis ini terbatas pada problematika lingkup dan 

batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

197/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kota Jayapura; Nomor 

218/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen; 

Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan tentang Pemilukada Kabupaten 

Kotawaringin Barat). Oleh karena ruang lingkup penulisan tesis ini terbatas 

pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maka penulis menggunakan teori 

kewenangan, sumber kewenangan, dan teori pembatasan kekuasaan. 



 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan putusan – putusan Mahkamah 

Konstitusi yang terkait kewenangannya dalam memutus perselihan hasil 

pemilukada dengan mengambil contoh pada beberapa daerah baik kota 

maupun kabupaten yang  telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2010. 

Selanjutnya menganalisa putusan – putusan tersebut mengenai lingkup dan 

batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilukada 

sehingga memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian itu sangat diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna bagi penyempurnaan peraturan perundang – undangan yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang dianggap masih memiliki 

kekurangan. Dengan bahan hukum yang terkumpul, manfaat lain yang 

diharapkan yakni dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi 

hukum yang lebih mendalam mengenai lembaga negara Mahkamah Konstitusi 

sehingga ikut memberikan konstribusi positif bagi penegakan hukum dan 

keadilan. 

 

F. Landasan Teori 

Teori kewenangan 

Penelitian hukum dalam rangka penulisan tesis dimulai dari pembahasan 

tentang perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia hingga 

berdirinya lembaga – lembaga negara baru (dalam hal ini adalah Mahkamah 

Konstitusi) serta kewenangan – kewenangan yang diperoleh khususnya 

kewenangan dalam hal memutus sngketa hasil Pemilu Kepala Daerah. 

Beberapa definisi yang diberikan terhadap kewenangan antara lain dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengemukakan kewenangan adalah  



Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu atau 

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 

tanggungjawab kepada orang lain3. 

Sedangkan didalam Black Law Dictionary memberi pengertian bahwa 

wewenang adalah 

“Authority, Permision, right to ecexercise power; to implement and 
enforce laws; to exact obedience; to comomd; to judge control over 
jurisdiction , often synonymous with power. The power delegated by a 
principcle to his agent. The lawful delegation of power by one person 
to another. Power of agent to affect legal relations of principal’s by 
acts done in accor dance with principal”s manifestations  of consenst 
to agent.” 

(Otoritas, izin, hak untuk mempraktekan  kekuasaan; untuk 

melaksanakan dan menegakan hukum; untuk meminta kepatuhan; 

untuk memerintah; menghakimi; menilai, 

mengendalikan/menguasai/ mengatur; yuridiksi sering bersinonim 

dengan kekuasaan. Kekuasaan didelegasikan oleh sebuah asas 

kepada agennya. Delegasi kekuasaan yang sah oleh seseorang 

kepada orang lain.  Kekuasaan agen untuk mempengaruhi 

hubungan hukum, hubungan asas oleh tindakan-tindakan yang 

dilakukan sesuai dengan manifestasi asas persetujuan kepada 

agen).4  

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan 

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan 

oleh undang – undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau 

                                                           

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke empat, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 58 
4 Cambel Black, Henry. Black”laws dictionary with pronunciations. Definition of the Term and 
Pharases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern.  M.A Sixth Edition St. 

Paul, MINN. West Publishing Co. 1990  



administratif. Sedangkan wewenang hanya merupakan suatu bagian 

tertentu saja dari kewenangan5. 

  Menurut Harjono, membicarakan masalah wewenang, terlebih 

dahulu harus mengetahui apa beda antara fungsi dan tugas, baru 

kemudian membicarakan masalah apa yang dimaksud dengan wewenang 

serta kapan kata kewajiban lebih tepat untuk dipergunakan. Penggunaan 

kata – kata tersebut tidaklah hanya didasarkan atas makna kata secara 

harafiah, tetapi juga perlu untuk dipertimbangkan kaitannya secara utuh 

antara yang satu dengan yang lain6. 

  Menurut Soerjono Soekanto, wewenang adalah kekuasaan yang 

ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau 

mendapat pengakuan dari masyarakat7. 

  Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah wewenang dapat 

dijelaskan sebagai keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang – wewenang pemerintah oleh subyek 

hukum publik dalam hubungan hukum publik8. 

  Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kewenangan memiliki pengertian yaitu kemampuan yang diperoleh 

berdasarkan aturan – aturan untuk melakukan tindakan tertentu untuk 

menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban. 

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara dalam melakukan 

perbuatan nyata, mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan 

                                                           

5 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab, Pro Justitia No. 4 Tahun 2000, Univ. Parahyangan, Bandung hlm 22 
6 Harjono, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan 

di Indonesia”, Makalah disampaikan pada diskusi Hukum Jurusan Hukum Administrasi, 
Univ. Airlangga, Tanggal 6 Juni 2003, hlm 8 
7 Lihat Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm 
79-80 
8 Hakim, Lukman, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program Pascasarjana 

Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2010, hlm 52 



selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

“atribusi”, “delegasi”, maupun “mandat”. Kewenangan atribusi menunjuk 

pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi(UUD) atau ketentuan 

hukum tata negara. Pada kewenangan Delegasi, harus ditegakan suatu 

pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan 

Mandat, tidak terjadi pelimpahan apapundalam arti pemberian wewenang. 

Akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi 

mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk 

pejabat laiin untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)9. 

 

G. Metode penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif10. Data yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang diperoleh 

peneliti, sedangkan bahan dalam penelitian ini adalah dokumen yang dalam 

bentuk konkretnya berupa bahan hukum.  Dokumen yang dipakai untuk 

mengkaji dan menganalisis sinkronisasi susbtansi perangkat norma – 

norma hukum konstitusi. 

2. Pendekatan Masalah 

Oleh karena permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan menurut undang 

– undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang 

nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi berkaitan dengan 

kewenangannnya dalam hal memutus sengketa hasil pemilu, maka 

pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan terhadap 

dokumen atau bahan hukum yang berbentuk putusan – putusan MK dalam 

                                                           

9 Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 217 
10 Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 15 



kasus Pemilukada tahun 2010 dilakukan dengan cara logis dan sistematik. 

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, 

maka digunakan beberapa pendekatan keilmuan yaitu: 

a. Pendekatan kasus (case approach)11, dengan menggunakan 

pendekatan kasus ini maka yang dituju adalah ratio decidendi, yaitu 

alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

kepada putusannya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil 

law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans 

“Menimbang” pada “pokok perkara”. Ratio dapat diketemukan dengan 

memerhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta 

itu. Hal ini digunakan karena tindakan hakim untuk memberikan 

alasan – alasan yang mengarah pada putusan – putusan merupakan 

tindakan yang kreatif. Dengan kata lain, pendekatan kasus bertujuan 

untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum. Jadi kasus – kasus yang telah 

terjadi, dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak 

dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik 

hukum, serta menggunakan hasil analisanya untuk bahan masukan 

(input) dalam eksplanasi hukum12. 

b. Pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan ini digunakan 

untuk melihat konsep kewenangan yang dipahami oleh hakim 

sehingga menjatuhkan putusan yang sedemikian rupa. 

c. Konsep perbandingan (Comparative approach).  

Studi perbandingan membandingkan putusan – putusan pengadilan 

untuk kasus yang sama. Dalam penelitian ini, pendekatan 

perbandingan digunakan untuk membandingkan suatu putusan 

                                                           

11Marzuki, Peter  Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal 119 
12 Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, 

2010, Surabaya. 



Mahkamah Konstitusi yang satu dengan putusan pengadilan lainnya 

untuk masalah yang sama yaitu masalah sengketa Pemilukada di 

negara Indonesia tahun 2010. 

3. Kriteria Penentuan Kasus 

Sejalan dengan penelitian ini yang menganalisis kewenangan Mahkamah 

Konstitusi terkait dengan kasus – kasus sengketa Pemilukada di daerah – 

daerah di Indonesia, maka pada penelitian ini, Penulis mengambil contoh 

putusan – putusan Makhamah Konstitusi pada Pilkada- Pilkada yang oleh 

Mahkamah Konstitusi perlu diadakan pemungutan suara ulang. Selain itu, 

untuk mewakili sekian banyak putusan – putusan atas kasus – kasus 

Pilkada, maka Penulis mengambil tiga contoh putusan yang terjadi pada 

Pilkada 2010 dengan harapan putusan – putusan ini dapat mewakili contoh 

putusan yang kontroversial. 

4. Bahan Hukum 

Oleh  karena spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 

maka dokumen atau bahan hukum yang dicari dan diteliti adalah bahan 

hukum perundang – undangan (das sollen) dan fakta – fakta hukum (das 

sein) yang menimbulkan keputusan hukum tersebut dan fakta yang 

merupakan pelaksanaan dari hukum itu, yakni putusan – putusan hakim 

konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). 

Bahan hukum yang diperlukan penulis dalam rangka menguji putusan – 

putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:  

a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari; Perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – 

undangan dan putusan-putusan hakim13 (dalam hal ini adalah 

putusan – putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan 

Pemilukada yang dianggap kontroeversial) sehingga dapat membantu 

                                                           

13 Ibid, hal 141 



sebagai dasar acuan dan dasar pertimbangan untuk menganalisa 

kewenangan Mahkamah Knstitusi. 

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen – dokumen resmi yang meliputi; buku – 

buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan 

komentar – komentar atas putusan pengadilan14. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder sperti kamus, ensiklopedia, dan lain – lain. 

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan 

diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara 

komprehensif. Sedangkan cara pengumpulan data hukum dalam penelitian 

ini dilakukan dengan inventarisasi dokkumen melalui studi pustaka.  Studi 

pustaka adalah cara mencari data hukum dengan mengkaji putusan – 

putusan MK (dalam hal ini putusan yang berkaitan dengan penelitian ini), 

dokumen hukum berupa buku – buku hukum, jurnal hukum, dan 

ketentuan hukum  perundang – undangan  tentang mahkamah konstitusi 

(MK), serta perundang – undangan lainnya yang terkait. 

a. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi 

kepustakaan, enam putusan hakim, aturan perundang – undangan 

dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian 

rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

                                                           

14 Ibid, 



b. Pertanggungjaawaban Sistematika 

Tesis disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. 

Masing – masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih 

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. 

Adapun urutan dan tata letaknya serta pokok pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bab I (Pendahuluan) berisi pengaturan mengenai kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 

24 Tahun 2003 dan uraian pemilihan umum kepala daerah langsung 

serta latar belakang permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menangani sengketa – sengketa Pemilu Kepala 

Daerah yang terjadi. Khusus pada bagian latar belakang masalah, di 

paparkan juga secara singkat beberapa poin putusan – putusan  MK 

dalam menyelesaikan sengketa Pilkada yang terjadi pada tahun 2010 

yang dianggap melampaui kewenangannya. 

Selanjutnya ditentukan rumusah masalah yang menentukan arah 

penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Kajian pustaka tentang 

kewenangan Mahkamah Konstitusi membahas mengenai rumusan 

dan definisi – definisi yang digunakan untuk menjelaskan 

kewenangan – kewenangan itu. Selain itu juga menegaskan bahwa 

putusan – putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi 

menyangkut Pemilukada yang dimaksud dalam penelitian ini 

sebenarnya melampaui kewenangannya. Dalam metode penelitian 

diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah 

dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan 

bahan hukum, dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung 

pembahasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003. 



Oleh karena pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif, 

maka dalam bab II diuraikan mengenai teori – teori menyangkut 

denga penelitian ini, diantaranya berisi tentang kewenangan MK dan 

juga teori kewenangan, sumbar kewenangan dan pembatasan 

kewenangan. Selain itu juga akan diuraikan mengenai karateristik 

kekuasaan dan kewenangan, hal ini berkaitan dengan nengara 

Indonesia dimana negara ini adalah negara hukum. Terakhir adalam 

bab ini akan dibahas mengenai teori keadilan dan juga Pemilihan 

Umum menurut UUD 1945. 

Selanjutnya pada bab III akan dibahas hasil penelitian, yaitu enam 

putusan yang dikaji dalam penelitian ini. Ke tiga putusan tersebut 

akan dibahas atau dianalisis satu persatu mengenai masalah – 

masalah hukum yang berkaitan dengan tindakan MK yang melebihi 

kewenangannya atau kontroversial. 

Pada bab IV dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis – 

analisis bab – bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan 

mengenai perlunya merevisi Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 

tentang mahkamah konstitusi. Saran – saran yang diberikan sebagai 

sumbangan pemikiran ilmiah yang krtis diharapkan dapat memberi 

masukan agar mahkamah konstitusi dapat terus mendukung proses 

demokrasi melalui Pemilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


