
BAB III 

ANOTASI DAN ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG 

PEMILUKADA 

 

A. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada 

1. Anotasi Putusan Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada 

Kota Jayapura 

  Pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Jayapura berlangsung 

sampai dengan dua kali putaran dan satu kali pemilihan ulang untuk 

semua tempat pemilihan di Jayapura. Hal ini terkait gugatan pasangan 

calon Thobias Solossa dan Haryanto terhadap putusan KPU No. 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 yang memenangkan pasangan calon 

gubernur dan wakil gubernur Drs. Benhur Tommy Mano dan H. Nuralam. 

Gugatan Thobias atas putusan KPUD berdasarkan dalil bahwa KPUD 

telah memperlakukan Thobias bersama pasangan calonnya secara tidak 

adil dan berbeda karena tidak diberi waktu yang sama dengan pasangan 

calon lainnya untuk menjalani proses tahapan Pemilukada Kota Jayapura 

Tahun 2010. Hal ini berawal ketika nama Thobias tidak tercantum dalam 

surat keputusan KPU tentang pasangan calon yang lolos syarat verifikasi. 

Thobias kemudian menggugat KPU ke PTUN Jayapura yang kemudian 

dimenangkan oleh Thobias. Akan tetapi setelah memenangkan gugatan 

terhadap KPU, Thobias dapat mengikuti Pemilukada ditengah – tengah 

proses yang sedang berlangsung. Akibat perbedaan perlakuan dan 

ketidakadilan ini maka Thobias merasa dirugikan, antara lain: 

a) Hilangnya kesempatan yang adil bagi pemohon untuk mendapatkan 

waktu yang sama dalam menjalankan sosialisasi, kampanye serta 



penyebaran informasi bersama dengan calon-calon yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b) Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan persiapan yang layak 

dan adil bersama dengan pasangan-pasangan calon lain yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Oleh sebab itu, Thobias merasa dirugikan atas kecurangan waktu 

tersebut sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara yang didapat. 

Sehingga dalam Petitum, Thobias dalam meminta hal – hal sebagai 

berikut: 

a) Membatalkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 

Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing – 

Masing Pasangan Calon Pada Pemilukada serta berita acara; 

b) Menyatakan tidak sah dan membatalkan  Keputusan KPU Nomor 

89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat 

Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilukada Kota Jayapura; 

c) Menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada Kota Jayapura, 

dengan peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon 

sesuai dengan permintaan pemohon; 

d) Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang Berhak 

Mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kota Jayapura; 

e) Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil 

Pemilukada Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Mahkamah 

Konstitusi ini. 

 

  Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan keputusan 

memerintahkan KPU untuk mengadakan pemilihan ulang. Alasan yang 



menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keterangan saksi 

– saksi dan bukti – bukti yang ditampilkan didepan pengadilan. 

Mahkamah berpendapat bahwa KPU terbukti telah menghalang-halangi 

hak Thobias 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, 

Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilukada ulang tanpa 

membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan calon baru. Selain itu 

Mahkamah berpendapat Satu dan lain hal adalah karena pemilukada 

ulang tersebut juga akan memberikan validitas atas perolehan suara yang 

didapat oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada. 

 

2. Anotasi Putusan Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada 

Kabupaten Kepulauan Yapen 

  Salah satu sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diputus 

oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan kepala daerah kabupaten 

kepulauan Yapen tahun 2010. Akar permasalahan itu adalah salah satu 

pasangan calon, yaitu Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu merasa 

tidak puas dengan Surat Keputusan  Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 

tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka PEMILUKADA 

Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang dalam lampirannya tidak 

tertera nama Yoras Mambai dan Imanuel Yenu, sehingga Pemohon 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan 

Nomor Registrasi Perkara 33/G/2010/PTUN.JPR yang dalam proses 

peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura 

memutuskan menyatakan menerima gugatan Pemohon pada tanggal 8 

September 2010 dengan AMAR PUTUSAN antara lain sebagai berikut: 



Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten 

Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang 

Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka 

PEMILUKADA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010; 

Memerintahkan KPUD Kabupaten kepulauan Yapen agar 

mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang 

Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka 

PEMILUKADA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. 

  Dalam salinan resmi putusan, panitera memberikan catatan: 

“Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas hari) untuk menyatakan banding”, 

namun dalam tenggang waktu tersebut KPUD tidak menyatakan banding 

sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Jayapura tersebut, 

pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ada 

beberapa alasan mengapa pemohon mengajukan keberatan: 

a) KPUD tidak melaksanakan putusan PTUN diatas, tetapi hanya 

melaksanakan konsultasi dan klarifikasi bersama KPU Provinsi dan 

mengklaim kegiatan tersebut sebagai sebuah verifikasi ulang dan 

tetap menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi 

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. 

b) Kalaupun Termohon melaksanakan vefifikasi ulang, Pemohon tidak 

diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki 

kekurangan berkas. 

c) Atas kesepakatan dengan Termohon pada rapat yang difasilitasi 

KPU Provinsi Papua, Termohon diminta oleh KPU Provinsi Papua 

untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap semua bakal 



pasangan calon di Serui-Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen 

dengan wajib mengundang/ dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota 

KPU Provinsi Papua, ternyata Termohon mengingkari kesepatan 

tersebut. 

d) Secara subyektif Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 

205/kpts/KPUKY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang 

Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten 

Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang dibuat dalam Berita Acara 

Nomor 204/BA/KPU-KY/X/2010 sebagai pengganti Surat 

Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPUKY/VII/2010 tentang 

Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka 

Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana seharusnya 

Pemohon dicantumkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat; 

e) Pemohon meneruskan laporan KPU Pusat di Jakarta, dan 

mendapat tanggapan sebagai berikut: (a) KPU Pusat (Korwil Papua) 

dan Ketua Devisi Pengawasan memberi perintah/arahan kepada 

KPU Provinsi dan Termohon untuk tetap mentaati produk hukum 

untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara yang belum 

dicabut, namun tetap tidak diindahkan oleh Termohon dan 

melaksanakan pemungutan suara. (b) KPU Pusat mengeluarkan 

instruksi kepada KPU Provinsi Papua, dengan penugasan 

melakukan klarifikasi dan supervisi terhadap Termohon, namun 

tetap saja tidak mempengaruhi langkah-langkah Termohon, yang 

akhirnya Termohon menerbitkan objek sengketa. 

Berdasarkan dasar yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, dalam 

sidang di Mahkamah Konstitusi KPUD kabupaten kepulauan Yapen 



menyatakan menolak dengan tegas dalil – dalil yang dikeluarkan oleh 

Pemohon. KPUD berdasarkan bukti – bukti yang ada menjelaskan jika 

pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar. Akan 

tetapi bersadarkan bukti – bukti dan fakta persidangan, mahkamah 

menyatakan Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon 

untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten 

Kepulauan Yapen Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan 

pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin 

oleh konstitusi, oleh karena itu Mahkamah perlu memulihkan hak 

Pemohon tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten 

Kepulauan Yapen, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi 

administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk 

Pemohon. 

 

3. Anotasi Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

  Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat 

menghadirkan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan 

legitimate. Pemilihan kepala daerah secara langsung harapannya dapat 

mendekatkan pemerintah dengan yang diperintah. Pemilihan kepala 

daerah secara langsung merupakan tuntutan dan desakan bahwa kepala 

daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat dapat menggunakan hak 

nya secara langsung seperti pada pemilihan presiden. Dengan demikian 

suara rakyat tidak lagi digadaikan kepada politisi di DPRD maupun 

anggota dewan dan yang lebih penting adanya transparansi sebagaimana 

tuntutan reformasi. 

  Salah satu pemilukada yang menarik dalam dunia ketatanegaraan 

khususnya berkaitan dengan putusan mahkamah adalah putusan 

mengenai pemilukada kabupaten kotawaringin barat. 



Pemilukada pada kabupaten Kotawaringin barat hanya diikuti oleh dua 

pasangan calon yaitu pasangan H. Sugianto dan Eko Sumarno dengan 

pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto dimana KPUD 

setempat menetapkan pasangan H. Sugianto dan Eko Sumarno sebagai 

pasangan bupati terpilih. Kasus dimulai ketika pasangan Ujang Iskandar 

dan Bambang Purwanto mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-

020.435792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan 

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan 

Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 

367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam 

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Alasan 

pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah antara lain pemohon 

mengganggap  telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (money 

politic) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive pada saat proses 

Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat dikaitkan dengan bukti-

bukti yang dikemukakan pemohon yang diperkuat oleh 68 orang saksi. 

Dalam persidangan di mahkamah, KPU kobar membantah seluruh dalil 

Pemohon, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada telah 

berjalan dengan demokratis, aman, tertib dan damai dan hasilnya pun 

telah diterima dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan 

diperkuat dengan Keterangan Ketua PPK yang hadir. 

Terhadap persoalan ini, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan untuk 

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin 

Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tentang Penetapan Hasil 

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam 

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 

2010, serta Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 



Bupati Kotawaringin Barat sepanjang mengenai perolehan suara 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko 

Soemarno, SH. Selain itu, Mahkamah juga memutuskan untuk 

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Sugianto 

dan Eko Soemarno sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan amar 

putusan seperti itu, telah mengakibatkan pasangan calon peserta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kotawaringin 

Barat (Kobar) hanya tinggal satu pasangan, karena Pemilukada di Kobar 

hanya diikuti oleh dua pasangan calon.  

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah 

berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada 

yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, 

berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 

ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan 

dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi 

menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara 

yang benar. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah 

memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 

menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor 

Urut 2 yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. sebagai Bupati dan 

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Hal tersebut 

dilandasi dengan pertimbangan, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan pelanggaran sangat 

serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip 

hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, 

jujur dan adil.  

 



B. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi 

1. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil 

Pemilukada Kota Jayapura 

  Pada pemilukada kota Jayapura, Mahkamah Konstitusi menerima 

gugatan yang berasal dari bakal calon pemilukada, bahkan dalam 

putusannya Mahkamah memberikan legal standing atau kedudukan 

hukum kepada penggugat. Alasan yang menjadi dasar keputusan 

Mahkamah Konstitusi adalah keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti 

yang ditampilkan didepan pengadilan. Mahkamah berpendapat bahwa KPU 

terbukti telah menghalang-halangi  bakal calon untuk maju sebagai 

Pasangan Calon Peserta Pemilukada yang merupakan pelanggaran serius 

terhadap hak konstitusional penggugat yang dijamin oleh konstitusi. Oleh 

karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon. Putusan ini jelas bertolak 

belakang dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 

2008 yang menyatakan pihak yang dapat bersengketa adalah para pihak 

yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil   

Pemilukada, antara lain: 

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;  

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

Perlu digaris bawahi pasangan calon sebagai pemohon, karena ini jelas 

merupakan pembagian kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi. Dengan adanya penyebutan pihak yang dapat bersengketa jelas 

membatasi kewenangan Mahkamah itu sendiri. Seseorang dapat 

mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika 

dia telah resmi menjadi pasangan calon peserta Pemilukada, dengan 

demikian jika seseorang belum terdaftar sebagai pasangan calon maka dia 

tidak bisa berpekara di Mahkamah Konstitusi.  



Putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang ini menjadi suatu 

kontroversi, karena alasan – alasan atau dasar pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dalam memutus perkara ini telah melampaui kewenangannya 

sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

itu sendiri. Dalam pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan : 

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi: 

1. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua 

pemilukada; atau 

2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala 

daerah”. 

 

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan 

tafsiran yang luas dalam mengadili sengketa pemilukada. Mahkamah 

Konstitusi berpendapat dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya 

membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan 

Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran 

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif1 yang memengaruhi hasil 

perolehan suara tersebut. Dari pandangan tersebut terlihat seolah-olah 

adanya perluasan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang 

tidak hanya melihat dari hasilnya tetapi juga prosesnya. 

Pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum daerah, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak 

                                                           
1
 Yang dimaksud pelanggaran yang bersifat masif  adalah pelanggaran dilakukan secara 

komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan Pelanggaran yang bersifat sistematis: 

pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan 
strategi yang baik. Pelanggaran yang bersifat terstruktur:  adalah pelanggaran telah 
direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara 

berjenjang. 
 

 



boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural 

justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive 

justice), karena fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara 

tersebut telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 

18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 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) 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Mahkamah Konstitusi mengutip salah 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 dirugikan oleh penyimpangan dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum 

capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun 

Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam 

perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip 

keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari 

penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana 

dalam Pemilukada secara cepat dan adil 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 massif. 

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi  menegaskan bahwa dalam memutus 

perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung 

kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan 

suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili 

hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung 



dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan 

kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau 

aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. 

Atas alasan-alasan tersebutlah Mahkamah Konstitusi memasuki proses 

mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara 

ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur, 

sistematis dan massif karena MK tidak mungkin menetapkan versi 

perhitungan yang tepat menurut Mahkamah Konstitusi apabila dalam 

prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. 

Penerapan Judicial Activism untuk menegakkan keadilan substantif 

merupakan langkah yang tepat, pandangan Mahkamah Konstitusi sebagai 

pengadilan konstitusi berfungsi menegakkan keadilan tidak dapat 

dikesampingkan. Mahkamah Konstitusi mempunyai tujuan utama 

menegakkan konstitusi yang didalam konstitusi tersebut terdapat sendi-

sendi demokrasi. Sendi demokrasi inilah yang harus ditegakkan oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam pemilukada. Namun yang perlu diperhatikan 

sampai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat mengedepankan 

keadilan substantif dan mengesampingkan keadilan prosedural. 

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan tentu terikat 

dengan hukum acaranya yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan 

perkara. Mahkamah Konstitusi harus berpegang teguh pada hukum 

acaranya, karena keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan yang 

lahir dari sebuah kepastian hukum. Dengan demikian keadilan prosedural 

itu sendiri tidak boleh dipandang sebelah mata demi mewujudkan 

Mahkaah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. 

 

2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil 

Pemilukada Kota Yapen 



Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, pasangan bakal calon 

nomor urut 9 atas nama Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu 

dinyatakan sebagai pasangan bakal calon yang tidak lolos verifikasi, 

setelah komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan 

Yapen mengeluarkan surat keputusan Nomor 205/kpts/KPUKY/X/2010, 

sebagai pengganti surat keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen 

Nomor 152/Kpts/KPUKY/VII/2010  tentang  pengumuman pasangan calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 

administrasi, dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten KepulauanYapen, yang sebelumnya telah 

dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Pasangan bakal calon tersebut kemudian mengajukan permohonan ke 

Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi obyek sengketa yaitu, berita 

acara termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang rekapitulasi 

perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah ditingkat Kabupaten oleh KPUD Kabupaten, dan surat keputusan 

KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, 

tentang penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan 

rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010. 

Berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, pemohon atas nama Petrus 

Yoras Mambai dan Imanuel Yenu mengajukan alasan kepada Mahkamah 

Konstitusi bahwa sebelum sampai pada obyek yang dipersengketakan, 

KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen  mengeluarkan surat keputusan 

Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, dalam lampirannya tidak tertera 

nama pasangan bakal calon tersebut, sehingga pasangan ini mengajukan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. 

Dalam amar putusan yang intinya mengabulkan gugatan para penggugat 

untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara 



berupa surat keputusan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) 

Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, serta 

memerintahkan tergugat agar mencabut surat keputusan komisi pemilihan 

umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010. 

Selanjutnya pasangan bakal calon tersebut menjelaskan secara subyektif, 

KPUD Kabupaten KepulauanYapen menerbitkan surat keputusan Nomor 

205/kpts/KPUKY/X/2010, sebagai pengganti surat keputusan KPUD 

Nomor 152/Kpts/KPUKY/VII/2010, dimana seharusnya pemohon 

dicantumkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang memenuhi syarat, ternyata termohon sudah kehilangan rasa 

keadilan dan tidak lagi taat kepada KPU Provinsi Papua, termasuk 

Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam pokok permohonan, 

pemohon perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Petrus Yoras 

Mambai dan Imanuel Yenu meminta agar Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan 

inkonstitusional Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang 

berlangsung tanggal 18 November 2010, menyatakan membatalkan 

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 159/Kpts/KPU-

KY/VII/2010, serta membatalkan berita acara termohon Nomor 256/KPU-

KY/XII/2010, keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 

257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, memerintahkan KPUD untuk menetapkan 

pasangan bakal calon tersebut sebagai pasangan calon peserta pemilukada 

Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010, dan memerintahkan KPUD 

untuk melaksanakan Pemilukada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPUD 

dengan sengaja telah mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan 

meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan 

beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur oleh KPUD 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 demikian  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 Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya tidak dikesampingkan 

dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau 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. Mahkamah Konstitusi juga 

menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum (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 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. 

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi 

lagi, maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah Konstitusi 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 Konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal standing) 

kepada bakal pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri 

namun tidak ditetapkan oleh KPU 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. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa para pihak yang mempunyai 

kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan 

calon sebagai pemohon dalam mengajukan obyek perselisihan pemilukada. 

Sehingga dalam hal ini, pasangan bakal calon tersebut bukan merupakan 

para pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pada tahapan 

awal proses pelaksanaan pemilihan umum tersebut, telah berjalan sesuai 

dengan prosedur karena objek yang dipersengketakan merupakan bagian 

dari tahapan pemilihan umum, sehingga dalam hal ini ketika terjadi 

sengketa maka panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) dan/atau 

badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) yang telah dibentuk oleh KPU 

mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya seluruh tahapan 

dalam pemilihan umum tersebut. 

Apabila sengketa pada proses tahapan pemilihan umum masih berlanjut 

maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada badan peradilan yang 

berkompeten dalam memutus sengketa tersebut. Dalam hal ini adalah 

Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek yang dipersengkatan berupa 

surat keputusan KPUD Nomor 205/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang 

perubahan kedua pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang memenuhi syarat administrasi dalam Pemilukada 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 



Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara menegaskan bahwa : 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, 

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata”. 

Bila dikaitkan dengan keputusan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) 

tentang rekapitulasi perhitungan suara, maka dalam Pasal 2 huruf (g) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

mengatur bahwa : 

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah 

mengenai hasil pemilihan umum”. 

Artinya bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha 

Negara sehingga tidak menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. 

Salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat diselesaikan 

dan diputus melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara adalah 

keputusan panitia pemilihan, baik dipusat maupun didaerah mengenai 

hasil pemilihan umum. Dalam tafsir yang paling sederhana, bahwa selain 

tahapan penghitungan suara, semua tahapan pemilu memiliki peluang 

untuk digugat melalui mekanisme hukum. Mengingat setiap tahapan 

pemilu memiliki dasar hukum yakni surat keputusan komisi pemilihan 

umum, maka surat keputusan  komisi pemilihan umum tentang setiap 

tahapan itulah yang berpeluang menjadi obyek perkara di Peradilan Tata 

Usaha Negara. 



Keputusan Negara berupa penetapan administrasi (beschikking) dapat 

dilawan melalui upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 

kecuali putusan Mahkamah Konstitusi karena memiliki sifat final dan 

mengikat. Untuk keputusan Negara yang berupa beschikking tersebut 

dikecualikan putusan komisi pemilihan umum mengenai rekapitulasi 

suara hasil pemilu. Artinya, diluar keputusan rekapitulasi hasil pemilu, 

keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum tergolong ke 

dalam keputusan pejabat Negara yang dapat dilawan atau digugat melalui 

Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan komisi pemilihan umum tentang 

rekapitulasi suara hasil pemilu sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hanya 

boleh dilawan atau digugat melalui Mahkamah Konstitusi. 

Dengan melihat sengketa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut diatas,  terkait 

dengan pendapat Mahkamah Konstitusi, secara tidak langsung Mahkamah 

Konstitusi telah memperluas kewenangan konstitusionalnya. Pada 

prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa putusan yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini terkait dengan 

keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum yang tidak 

berkenan dengan hasil dari pemilihan umum. Dari segi kompetensi dalam 

mengadili sengketa tersebut, sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak 

berwenang dalam memeriksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). 

Putusan Mahkamah Konstitusi seputar penyelenggaraan pemilihan umum 

Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen cenderung 

mengabulkan permohonan yang tidak berkaitan langsung dengan 

kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU. Padahal, kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara gugatan keberatan hasil 

pemilihan umum yang berkaitan dengan hasil perolehan suara yang 

mempengaruhi terpilihnya calon.  



Dalam kasus tersebut, materi gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran 

proses pemilu (electoral process), seperti akurasi daftar pemilih dan 

keabsahan syarat calon, dijadikan pertimbangan untuk membatalkan hasil 

pemilu. Istilah yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 

hukum kasus pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu, 

pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif.  

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara 

cenderung mengutamakan “keadilan substantif” dan mengabaikan 

“keadilan prosedural”. Istilah yang digunakan dalam pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi “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 Kabupaten 

Kepulauan Yapen, istilah lain, Mahkamah Konstitusi 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 KPUD, sebab kalau hanya berpedoman pada 

hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh termohon, maka tidak 

akan mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan 

keadilan. Dan istilah lain lagi untuk menegakkan keadilan substantif serta 

memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus 

dikawal oleh Mahkamah Konstitusi, 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 diwilayah 

pemungutan suara dalam perkara a quo. 

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Mahkamah  tidak hanya 

merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang 



tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, 

melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum 

dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah 

Konstitusi sebenarnya sadar bahwa obyek sengketa yang diperkarakan 

tersebut secara konstitusional bukan merupakan kewenangannya karena 

sengketa tersebut secara yuridis merupakan kewenangan badan dan/atau 

lembaga peradilan lain dalam hal ini, merupakan kewenangan Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 

Oleh karena obyek dari sengketa tersebut adalah berupa surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan tahapan 

proses penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, maka 

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa tahapan yang 

tidak berkaitan langsung dengan hasil dari pemilihan umum itu sendiri 

karena secara konstitusional, telah ada Badan dan/atau Peradilan lain 

yang berkompeten dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Sehingga 

dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak berkompeten dalam memeriksa 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 

proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 

3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil 

Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat 

  Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi 

satu-satunya putusan yang belum dilaksanakan. Hal itu dikarenakan 

pihak KPUD berada dalam dilema yang besar.  Dilain sisi KPUD 

merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilukada dan menetapkan 

pemenangnya berdasarkan perolehan suara terbanyak serta dilain sisi 

KPUD harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Pelaksanaan pemilukada Kotawaringin Barat ini dilaksanakan untuk 

memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pemilukada ini sendiri diikuti oleh 2  



(dua) pasangan calon yakni 1. Pasangan Sugianto-Eko Soemarno  

sedangkan pasangan ke 2.  Pasangan  Ujang-Bambang. Dalam rapat pleno 

penetapan pemenang pemilukada Kotawaringin Barat diputuskan bahwa 

pemenang pemilukada adalah pasangan Sugianto-Eko Soemarno. 

Perolehan suara yang diperoleh pasangan Sugianto-Eko Soemarno adalah 

67.199 suara, sedangkan pasangan Ujang-Bambang memperoleh 55.281 

suara Pasangan Ujang-Bambang merasa tidak puas akan putusan KPUD 

tersebut. Pasangan tersebut akhirnya menggugat KPUD Kotawaringin 

Barat  di Mahkamah Konstitusi. Setelah melaksanakan persidangan 

dengan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengagetkan. Dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 itu 

memutuskan memenangkan salah satu pasangan calon  yaitu pasangan 

Ujang-Bambang dan mendiskualifikasi pasangan  Sugianto-Eko Soemarno 

sebagai pemenang pemilukada.  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPUD. Pada putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa salah satu pasangan 

calon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis 

dan masif. Akibatnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan 

calon tersebut dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya memenangkan 

pasangan calon lain. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 

Tahun 2008 mengenai hukum acara perselisihan pemilihan umum kepala 

daerah menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam 

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah rekapitulasi hasil 

perhitungan suara yang mempengaruhi suara pasangan calon lain.  

Mengenai aspek pelanggran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan putusan 

tersebut.  Selain itu dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk 

amar putusan berupa: 1. Permohonan tidak dapat diterima; 2. 

Permohonan dikabulkan dengan menetapkan hasil perhitungan yang benar 

menurut Mahkamah Konstitusi; 3. Permohonan ditolak. Dari bentuk amar 



putusan tersebut jelas tidak ada yang mengatur mengenai 

mendiskualifikasi pasangan calon atau secara langsung menetapkan 

pemenang pemilukada itu sendiri. Dalam hal penetapan suara yang 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  seharusnya Mahkamah Konstitusi 

tidak salah dalam menetapkan perolehan suara yang benar. Masyarakat 

sebagai pemilih dan pemilik suara yang syah tentu sudah pintar dan bijak 

dalam memilih kepala daerah mereka. Jangan sampai penetapan suara 

yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi  bumerang. Hal itu 

bisa saja Mahkamah Konstitusi melanggar hak pilih dari masyarakat itu 

sendiri. Melihat hal  tersebut Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 

kewenangan yang dimilikinya adalah inkonstitusional karena tidak sesuai 

dengan apa yang diamanatkan. Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang 

bersifat final tersebut dapat menjadi cacat dimana putusan tersebut keluar 

dari substansi permasalahan yang terjadi. Melihat fenomena yang seperti  

ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstistusi mempunyai 

kewenangan yang sangat luas dalam menyelesaikan perselisihan hasil 

pemilu kepala daerah ini. Tidak hanya yang telah diatur dalam Undang-

Undang melainkan  kewenangan diluar itu juga dapat dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi  atas dasar  keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Tak melihat  apakah kewenangan itu telah sesuai dengan 

yang telah diamanatkan. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam 

penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah sudah melebihi  

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010  tentang Perselisihan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi telah 

memutus melebihi permohonan  yang diajukan pemohon dan memutus di 

luar kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yaitu  memutus  untuk  

mendiskualifikasi pasangan pemenang pemilukada Kotawaringin Barat 

yaitu Pasangan H. Sugianto dan  H Eko Soemarno,SH dan menetapkan 

Pasangan Dr.H.Ujang  dan  Iskandar ST.,M.Si  sebagai    Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih.  Penetapan  pemenang pemilukada  yang  seharusnya 



berdasarkan perolehan suara terbanyak menjadi kewenangan KPU/KPUD 

bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


