
BAB II 

DIMENSI TEORI DAN NORMATIK TENTANG KEWENANGAN  

 

A. Teori tentang Kewenangan 

 Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya 

berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan 

pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled)1. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum 

oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”2, sedangkan 

kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai 

wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem 

hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta 

dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara3. 

Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan4. Kekuasaan 

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 

oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) 
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kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) 

kebajikan5. 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam 

keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh 

karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam 

Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia 

untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 

atau Negara6. 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 

sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een 

ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang 

mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-

kewajiban7. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek 

politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum 

semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat 

bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau 

perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah kewenangan 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika 

dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 

“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 

“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 

privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang 

seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik8. Ateng syafrudin 

                                                           

5 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam 
Indonesia, 1998), h. 37-38 
6 Miriam Budiardjo, Op Cit, h. 35 
7 Rusadi Kantaprawira, Op Cit, h. 39 
8 Phillipus M. Hadjon, Op Cit, h. 20 



berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang9. 

Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan 

wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup 

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya 

meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum10. 

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 

Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 

bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten 

in het bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan 

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 

dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik 

dalam hukum publik)11. 

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis 

berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang 

berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan 

formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu 
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spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang 

diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk 

melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau 

mengeluarkan keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari 

konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi 

menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada 

kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada 

organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun 

dalam arti pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak 

atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi 

mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi 

mandat). 

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. 

Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan12: 

a. with atribution, power is granted to an administrative authority by an 

independent legislative body. The power is initial (originair), which is to 

say that is not derived from a previously existing power. The legislative 

body creates independent and previously non existent powers and 

assigns them to an authority. 

b. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 

administrative authority to another, so that the delegate (the body that 

the acquired the power) can exercise power in its own name. 

c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) 

assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action 

in its name. 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara 
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oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang 

tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari 

suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 

(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut 

atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan 

kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan 

kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil 

suatu tindakan atas namanya. 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada 

atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada 

delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat 

didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi 

bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi 

tersebut. 

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut13: 

a. Delegasi harus definitif, artinya penerima kewenangan tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan 

untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi; 

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh 

sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber 

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan 

dengan cara atribusi dan delegasi. Kewenangan organ (institusi) pemerintah 

adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur 

dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu 

keputusan yuridis yang benar14.  

 

B. Pembatasan Kekuasaan 

 Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan 

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau 

pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi 

kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk 

berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: 

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, 

kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan 

ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan 

yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. 

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu 

ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan demikian, 

kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu 

tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Perubahan 

UUD 1945Negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan 

berdasarkan prinsip check aand balances. Hal ini dikarenakan lembaga – 

lembaga negara yang ada mendapatkan kewenangannya secara langsung dari 

UUD 1945 dan satu fungsi dijalankan masing – masing dari lembaga negara. 
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Misalnya krkuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga – lembaga peradilan 

(Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial). Dengan 

demikian lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah semua lembaga negara yang independensinya sudah termuat dalam 

UUD 1945, antara lain; MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, KY, KPU, BI, TNI, dan 

POLRI. Sedangkan Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam 

peradilan ini. 

 Didalam UUD 1945 maupun UU tentang MK tidak dijelaskan secara 

terperinci lembaga – lembaga negara yang menjadi kewenangan MK, hal ini 

dikarenakan UUD yang dapat mengalami prubahan yang dapat  

memungkinkan munculnya lembaga negara baru lainnya. Sehingga tanpa 

dijelaskan lembaga – lembaga negara yang masuk dalam kompetensi MK, 

maka jika ada lembaga – lembaga baru yang muncul secara langsung dapat 

diakomodir menjadi kompetensi MK. 

  

 

C. Dasar Teoritis dan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

1. Dasar Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum 

 Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni 

sebagai pengawal dan penafsir kostitusi menuju negara hukum 

demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah 

negara hukum. Artinya segala penyelenggaraan negara harus tunduk 

pada hukum, bukan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi hadir setelah 

perubahan ke-III Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Lembaga Negara 

ini bertugas sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) 

terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal 

tersebut membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi 

sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution). 

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan 

Negara yang berdasarkan prinsip demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi 

juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the 



democracy), pelindung hak konstitusional warga Negara (the protector of 

the citizen’s constitutional rights), serta pelindung hak asasi manusia (the 

human rights), sehingga mampu mewarnai cita demokrasi konstitusional 

yang dianut oleh Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi 

berupaya mewujudkan visi kelembagaan yaitu: Menegakkan 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 yang di embannya secara merdeka dan 

bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia .  

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada 

masa reformasi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi 

dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna 

tegaknya konstitusionalitas hukum. Mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan fungsinnya sebagai pengawal konstitusi, 

Mahkamah Konstitusi di lengkapi dengan lima kewenangan, atau sering 

disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, dapat diperhatikan 

dalam : 

a. Pasal 7A dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

- Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ; 

(1) Membuktikan dugaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang 

tindak pidana yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

(2) Membuktikan dugaan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

- Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-Undang Dasar 1945; 



(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 

(3) Memutus pembubaran partai politik; 

(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 

(5) Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden 

melanggar hukum atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana di tentukan 

dalam UUD 1945. 

b. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman ; 

(1) 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 Undang-Undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan 

terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya 

ataun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 



Pasal 1 angka (1) dan (3) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan:  

(1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

(3)  Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis 

kepada   Mahkamah Konstitusi mengenai:  

a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang  Dasar 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c. Pembubaran partai politik; 

d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;  

e. 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 tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.      

 

 

 

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Secara Khusus Dalam Memutus 

Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum. 

 Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berlaku, terminologi 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimaknai 

sebagai kegiatan nonpemilu yang menjadi domain eksekutif dalam 

penyelenggaraannya. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh rumusan  



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak ada satu kata pun 

menyebut “Pemilihan Umum”. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 menyatakan :` 

“Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah 

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan langsung 

oleh rakyat adalah salah satu bentuk implementasi dipilih secara 

demokratis. Kendati demikian, kewenangan penyelenggaraannya masih 

menjadi ranah eksekutif akibat persepsi bahwa Pilkada bukanlah Pemilu 

sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. 

Pernyataan ini diperkuat dengan realitas hukum bahwa peraturan 

pelaksanaan Pilkada diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan bukan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya,  penyelesaian 

perselisihan hasil Pilkada dilaksanakan oleh lembaga yudikatif 

(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). 

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 disahkan,  terminologi 

Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada dimaknai sebagai bagian dari 

kegiatan pemilhan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (4) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai berikut : 

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

Artinya, interpretasi menyangkut tugas dan wewenang Komisi Pemilihan 

Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 telah diperluas dengan 

Pemilukada. Tugas dan kewenangan itu dengan jelas diatur pada Pasal 8 



ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007. Secara filosofis yuridis, paradigma tugas Pilkada yang 

sebelumnya menjadi ranah eksekutif telah dipindahkan menjadi ranah 

Komisi Pemilihan Umum. Sebagai tindak lanjut perubahan paradigma 

Pilkada menjadi Pemilukada, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236C menegaskan: 

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 

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

Undang ini diundangkan”. 

Pemindahan kelembagaan yang menangani perselisihan Pemilukada dari  

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi agar 

sejalan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 

Pasal 10 ayat (1) yang menegaskan bahwa; 

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan 

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”.  

 

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan 

hukum mengikat (final and binding) dalam mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya final untuk memutus perselisihan 

hasil pemilihan umum. Sebagai pedoman teknis, Mahkamah Konstitusi 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 

mengatur tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Kepala Daerah.  

Pada Bab II mengatur mengenai para Pihak dan Objek perselisihan, pada 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai objek yang dipersengketakan. 

Objek yang dipersengketakan adalah hasil penghitungan suara yang 



ditetapkan Termohon (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) yang 

mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran 

kedua Pemilukada, atau mempengaruhi terpilihnya pasangan calon 

sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

(1)  Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan  

hasil Pemilukada adalah: 

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon 

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai 

Termohon.  

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam 

perselisihan hasil Pemilukada. 

 

Kemudian pada Pasal 4 menegaskan bahwa ; 

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:  

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua 

Pemilukada; atau  

b.  Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

 

3. Sumber Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau 

lembaga negara dalam melakukan tindakan riil, mengadakan pengaturan, 

atau mengeluarkan kepuutusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 

diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. 

Atribusi adalah pemeberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-

Undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan ini adalah asli, yang 

tidak diambil oleh kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Pada 

delegasi, adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 



pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, akan tetapi jika organ 

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain 

atas namanya maka kewenagan tersebut diperoleh secara mandat.15 

Dengan kata lain, pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan 

kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan 

kepada orang lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau 

mengambil suatu tindakan atas namanya.16 

Pada Mahkamah Konstitusi, sumber kewenangan yang ada adalah 

kewenangan atribusi. Yaitu kewenangan yang berasal langsung dari UUD 

1945. Tidak ada kewenangan delegasi pada MK, hal ini dikarenakan pada 

kewenangan delegasi hanya berlaku pengalihan kekuasaan dari organ 

yang lebbih tinggi kepada organ yang lebih rendah. Sedangkan pada MK, 

kedudukan MK dengan MA adalah sederajat.   

            

D. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

 Pemilihan Umum Kepalda Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 

pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang 

memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan 

umum bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta Pemilihan Umum 

itu ada tiga, yaitu (i) pasangan calon presiden/wakil presiden, (ii) partai 

politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan (iii) 

perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan 

penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang 

diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila 

timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan 

                                                           

15 Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara, hal 75                                                                                                                                                                                                
16 Thalib Rasyid Abdul, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikikasinya dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hal 218-219 



penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan 

melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi persoalan 

yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah soal perselisihan 

perhitungan perolehan suara pemilihan umum yang telah dtetapkan dan 

diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan selisih 

perolehan suara dimaksud berpengaruh terhadap kursi yang diperebutkan. 

Jika terbukti bahwa selisih peroleh suara tersebut tidak berpengaruh 

terhadap peroleh kursi yang diperebutkan, maka perkara yang dimohonkan 

akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Jika 

selisih yang dimaksud memang berpengaruh, dan bukti-bukti yang diajukan 

kuat dan beralasan, maka permohonan dikabulkan dan perolehan suara 

yang benar ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi 

yang diperebutkan akan jatuh ke tangan pemohon yang permohonannya 

dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonan tersebut tidak beralasan atau 

dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti, maka permohonan pemohon akan 

ditolak. Ketentuan-ketentuan demikian itu berlaku baik untuk pemilihan 

anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD 

(kabupaten/kota ataupun provinsi), maupun untuk pemilihan pasangan 

calon presiden  dan calon wakil presiden (capres/cawapres). 

 

E. Lembaga - lembaga Penyelenggara Pemilukada 

 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu 

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 



oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 

demokratis17.  

1. Komisi Pemilihan Umum 

 Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 

bertugas melaksanakan Pemilu. KPU berkududukan di Pusat, Propinsi 

maupun di kabupetan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya 

disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 

melaksanakan Pemilu di provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah 

Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 

kabupaten/kota. 

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota meliputi: 

a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah; 

b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; 

c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; 

d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f.   melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

                                                           

17 Pasal 1 huruf 5 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum 



Kewajiban KPU dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota: 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara; 

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); 

f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

tembusan kepada Bawaslu; 

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; 

i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; 

j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; 

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan 

l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur meliputi: 

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur; 



b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur 

dengan memperhatikan pedoman dari KPU; 

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman 

dari KPU; 

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan pemilihan gubernur; 

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan; 

h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi 

yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara 

dan sertifikat hasil penghitungan suara; 

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU; 

j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan 

gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi 

yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara 

dan sertifikat hasil penghitungan suara; 

k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil 

pemilihan gubernur dan mengumumkannya; 



l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita 

acaranya; 

m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU; 

n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur 

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi 

kepada masyarakat; 

q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU; 

r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

pemilihan gubernur; 

t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi; dan 

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban KPU Provinsi dalam Pemilu serta pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota: 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 



c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 

j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat 

provinsi; 

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan 

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota meliputi: 

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan 

bupati/walikota; 

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 



d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota; 

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota 

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota 

yang bersangkutan; 

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 

m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 

acaranya; 

n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 

Provinsi; 

o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran pemilihan; 



p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 

Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota; 

t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota; dan 

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu gubernur, bupati, dan 

walikota berkewajiban: 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan 

wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan 

setara; 

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 



e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan 

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

ANRI; 

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu; 

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota 

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan 

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 

2. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu 

 Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas 

Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Tugas Bawaslu meliputi: 

1. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 

a. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

b. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 



c. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada 

setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 

e. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri 

atas: 

a. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap; 

b. penetapan peserta Pemilu; 

c. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan 

calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan kampanye; 

e. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 

g. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

h. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS 

sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 

i. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, 

PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 



k. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; 

l. pelaksanaan putusan DKPP; dan 

m. proses penetapan hasil Pemilu. 

n. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip 

yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;  

o. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan 

pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;  

p. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;  

q. evaluasi pengawasan Pemilu;  

r. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 

dan  

s. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang: 

1. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 

2. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan 

mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada 

yang berwenang; 

3. menyelesaikan sengketa Pemilu; 

4. membentuk Bawaslu Provinsi; 

5. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan 

6. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

F.  Tahapan – tahapan Pemilukada 



 Berbicara mengenai tahapan – tahapan dalam Pemilukada, tentulah kita 

harus melihat pada dasar hukum tahapan – tahapan Pemilukada itu 

sendiri. Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tahapan – tahapan 

yang mengatur  proses dalam Pemilukada antara lain: (a) Peraturan KPU No. 

9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; (b) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (c) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemiluhan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (d) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemiluhan Umum No. 69 Tahun 

2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

Tahapan Pemilukada itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:  

a. Penyusunan Anggaran, program dan jadwal; 

b. Pembentukan dan pelatihan petugas penyelenggara di kecamatan, 

kelurahan; 

c. Pembentukan  Panwas; 

d. Pendaftaran Pemantau Pemilu; 

e. Sosialisasi; 

f. Rapat kordinasi  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan juga dibagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan 

hingga penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara. 

a. Pemutakhiran data pemilih oleh petugas PPDP hingga penetapan 

DPT (65 hari); 



b. Pencalonan dan verifikasi persyaratan calon dari unsur parpol atau 

gabungan parpol (54 hari); 

c. Pencalonan dan verifikasi persyaratan calon dari unsur 

perseorangan (109 hari); 

d. Kampanye (14 hari); 

e. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 

f. Rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan hingga provinsi (7 

hari); 

g. Pengumuman hasil  

 

3. Tahap penyelesaian berupa penyelesaian proses sengketa hasil 

pemilukada di Mahkamah Konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


