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ABSTRAK 
 

Ahmad Marthin Hadiwinata. E0004073. 2010. ANALISIS PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG 
PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian hukum ini bertujuan memberikan jawaban terhadap isu hukum 
yang penulis angkat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-
VII/2009 yang memutus perkara permohonan uji materiil terhadap Pasal 28 dan 
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Putusan tersebut memutus bahwa 
penggunaan hak pilih dapat menggunakan KTP dan Pasport yang masih berlaku 
apabila tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Proses persidangan 
permohonan uji materiil terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung cepat hanya dalam tempo 
satu hari persidangan pada tanggal 6 Juli 2009. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang 
bersifat preskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah ratio 
decidendi atau reasoning yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 
putusannya. Jenis data dalam peneltian ini berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi 
pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik. Dalam menganalisis 
data, Penulis menggunakan teknik silogisme dan interpretasi bahan hukum. 
Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian 
ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian ini bertujuan menjawab apakah hakim dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 sudah menerapkan kaidah legal 
formal hukum acara Mahkamah Konstitusi dan apakah putusan tersebut telah 
dapat memenuhi hak politik dari warga negara karena berkaitan dengan hak pilih 
warga negara. Mahkamah Konstitusi melakukan penyimpangan dalam kaidah 
legal formal hukum acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-
VII/2009. Dalam pemenuhan hak politik warga negara, Putusan tersebut tidak 
dapat memenuhi keseluruhan hak politik warga negara yang tidak terdaftar dalam 
Daftar Pemilih Tetap. Tidak terpenuhinya hak politik warga karena adanya 
partikularitas penggunaan KTP dalam wilayah yang tertera dalam KTP dan KK 
yang dimilikinya. 

 
Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Kaidah Legal Formal Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi, Hak politik. 
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ABSTRACT 
 
Ahmad Martin Hadiwinata. E0004073. 2010. Analysis of the Decision of the 
Constitutional Court Number 102/PUU-VII/2009 on the Implementation of 
the Rights of Citizens in Election Vote for President and Vice President of the 
Year 2009. Faculty of Law - Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

This research aims to provide answers to the legal issues that is raised by 
the writer about the Constitutional Court Verdict No. 102/PUU-VII/2009 who 
decided the case against judicial review application of Article 28 and Article 111 
paragraph (1) of Law No. 42 Year 2008, concerning General Elections of 
President and Vice President (hereinafter called the Act on Presidential Election). 
Decision of the Constitutional Court ruled that the use of Number 102/PUU-
VII/2009 right to vote can use the ID card and passport (for Indonesian citizen 
residing abroad) are still valid if not registered in the permanent voter list (DPT). 
Request for judicial review proceedings against Article 28 and Article 111 
paragraph (1) Election Act is rapid only in a single day session on July 6, 2009. 

Considering the types of legal research, this study belongs to the type of 
normative or doctrinal legal research that is prescriptive. Legal research uses 
multiple legislation approaches; the approach to the regulatory approach (statute 
Approach) and the approach to case (case approach). Regulatory approach is done 
by reviewing all laws and regulations pertinent to the legal issues, while the case 
approach is done by reviewing the case of the ratio decidendi or the reasoning that 
is used by the judge to come to his decision. Type of data in this research is in the 
form of primary law materials and secondary law materials. In collecting data, the 
writer collects the data through documents or study literature from both printed 
and electronic media. The writer uses syllogistic technique and interpretation in 
analyzing the data of the legal materials. Legal materials are arranged 
systematically, reviewed, and then drawn a conclusion in relation to the matter 
being investigated. 

This research aims to answer the legal issue of whether the judge in the 
Constitutional Court Verdict No. 102/PUU-VII/2009 has implemented a formal 
legal rule of procedural law and whether the decision of the Constitutional Court 
has been able to meet the political rights of citizens as it relates to citizens' right to 
vote. In applying the procedural law of formal legal rules, the Constitutional Court 
does a deviation of formal legal rules of procedural law in the Constitutional 
Court Verdict No. 102/PUU-VII/2009. In fulfillment of the political rights of 
citizens, the Constitutional Court Verdict No. 102/PUU-VII/2009 cannot meet the 
overall political rights of citizens who are not registered in the Register of Voters 
Equipment. Non-fulfillment of the overall political rights of citizens because of 
the particularity of the use of ID cards in the areas specified in the KTP and KK 
had. 
 
Keywords: Constitutional Court Decision, Formal legal rules of the Constitutional 
Court Procedural Law, Political Rights. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

vii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.             

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah 

SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada 

Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan 

judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

102/PUU-VII/2009 TENTANG PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA 

NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2009”. Penulisan 

hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk 

memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama 

melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, 

maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya yang kepada: 

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

2. Ibu Aminah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang 

telah membantu dalam penunjukkan dosen pembimbing skripsi. 

3. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang di 

dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan 

bimbingan, nasihat dan arahan dalam penulisan hukum ini. 

4. Ibu Adriana Grahani Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang 

telah dengan sabar memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan dalam 

penulisan hukum ini. 

5. Ibu Zeni Lutfiyah, S.Ag. M.Ag.  selaku Pembimbing Akademik Penulis yang 

telah membimbing Penulis selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas 

Hukum UNS. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

viii 

6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas 

segala dedikasinya terhadap Penulis selama menempuh studi di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

7. Bagian Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam 

mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, 

pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi. 

8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah 

banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi 

di Fakultas Hukum UNS Surakarta. 

9. Ibu dan Bapak, Karya sederhana ini aku persembahkan untuk kalian. Kakak 

dan abangku yang tercinta Yuk Lia dan Bang Dias, yang telah memberikan 

dukungan moril maupun materiil, kepercayaan dan memberikan doa yang 

tulus. Semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian.  

10. Semua senior-senior di himpunan yang telah memberikan bimbingan saran 

dan nasehat. Anda semua adalah guru-guru terbaik yang pernah saya temui. 

11. Teman-teman di Yosodipuro 81 yang telah memberikan kepercayaan selama 

mengemban amanah menjadi pengurus cabang. 

12. Saudara-saudaraku di HMI Komisariat FH UNS: Adil, Yasser, Arif, Huddhan, 

Sari, Dahat, Anung, Aldi, Didit, Dimas, Aji, Recca, Ridho dan lainnya yang 

tidak tersebutkan. Terimakasih atas kenangan yang takkan terlupakan ketika 

bersamamu kawan-kawanku tercinta. Semoga tali silaturahmi tidak akan 

terputus selama hidup masih dikandung badan. Adik-adikku di HMI 

Komisariat FH UNS yang telah dan dengan bangga menjadi bagian dari 

Wisma Becak. Teruskan perjuangan ini membangun insan cita, membangun 

ummat dan membangun bangsa. Refi, Yedi, Shinta, Venni, Edi K., Yuda, 

Dayat, Gopal, Redho, Dina, Mia, Riri, Citra, Dimas dll. 

13. Semua pihak yang yang telah membantu penyusunan Penulisan Hukum ini 

yang tidak tersebutkan satu-persatu mengingat daya rekam memori dari 

penulis. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

ix

yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat memperkaya penulisan 

hukum ini. 

Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi sumbangan 

pengetahuan dan pengembangan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan 

pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum 

ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata, 

Penulis memohon maaf atas semua kesalahan dan semoga karya sederhana ini 

dapat bermanfaat. 

                                                                                    Surakarta,     Juli 2010 

                                                                                 Penulis, 

 

 

Ahmad Marthin Hadiwinata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

x 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................  iii 

PERNYATAAN...............................................................................................  iv 

ABSTRAK ......................................................................................................  v 

ABSTRACT ....................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR....................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... x 

BAB I : PENDAHULUAN .....................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian .................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian ...............................................................  7 

E. Metode Penelitian ................................................................  8 

F. Sistematika Penelitian Hukum .............................................  12 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .............................................................  14 

A. Kerangka Teori .....................................................................  14 

1. Tinjauan Tentang Demokrasi ……………………......... 14 

2. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi........................   20 

a. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi  20 

b. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi............. 24 

c. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi......................... 26 

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia ................. 33 

a. Tinjauan Tentang Definisi Hak Asasi Manusia 

.................................................................................... 33 

b. Tinjauan Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 34 

c. Tinjauan Tentang Hak Konstitusional Warga Negara 38 

d. Tinjauan tentang Hak Politik Warga Negara ............  45 

4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum ..............................  50 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xi

a. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia 

...................................................................................     51 

b. Perkembangan Pemilihan Umum pasca Amandemen 

UUD 1945 ................................................................  54 

B. Kerangka Pemikiran .............................................................  57 

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………...........................     58 

A. Pemenuhan Kaidah Legal Formal Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih 

Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden Tahun 2009 ............................................................  58 

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi ......................................................................  58 

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang ............................................................  73 

3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang perkara 

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di 

Mahkamah Konstitusi ...................................................  88 

4. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009  

........................................................................................  90 

5. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara 

Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009 yang tidak memenuhi kaidah legal formal 

Mahkamah Konstitusi ...................................................... 95 

B. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xii

Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum 

Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 ............................. 98 

1. Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan 

Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2009 ...................................... 98 

2. Pemenuhan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan 

Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2009 .....................................  102 

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan 

Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2009 .....................................  105 

BAB IV : PENUTUP ..................................................................................    111 

A. Simpulan ...............................................................................  111 

B. Saran .....................................................................................  112 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xiii 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang menganut demokrasi sebagai prinsip dalam 

menjalankan pemerintahan dalam arti luas. Demokrasi menghendaki adanya 

supremasi hukum, pemerintahan yang konstitusional, pemenuhan hak asasi 

manusia, kedaulatan rakyat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan 

negara. Penyelenggaraan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia adalah sebagai salah satu usaha untuk mengejawantahkan prinsip-

prinsip demokrasi tersebut.  

Pelembagaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui perwakilan tidak 

langsung oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan 

umum. Proses pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk melembagakan 

demokrasi agar dapat berjalan baik secara prosedural maupun substansial. 

Pada dasarnya pemilihan umum mempunyai empat tujuan menurut Jimly 

Asshiddiqie, yaitu : (a) untuk memungkinkan terjadinya rotasi peralihan 

kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (b) untuk 

memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan 

rakyat di lembaga perwakilan; (c) untuk memungkinkan terjadinya pergantian 

pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; dan 

(d) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Jimly Asshidiqie, 

2009: 418-419). 

Fenomena penegasan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia merupakan konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut Undang-

Undang Dasar 1945) yang merupakan amanat dari gerakan reformasi Tahun 

1998 yang ingin mendemokratisasi negara. Melihat gerakan refomasi tersebut, 

pada dasarnya terdapat tiga substansi yang menjadi cita-cita dari gerakan 

reformasi. Substansi pertama dari cita-cita reformasi adalah keinginan 
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membangun kehidupan politik yang demokratis dan lebih terbuka terhadap 

nilai-nilai kemanusiaan (penghargaan terhadap hak asasi manusia). Substansi 

yang kedua, adalah upaya untuk menyejahterakan kondisi rakyat. Dan 

substansi ketiga dari gerakan reformasi adalah usaha untuk menciptakan 

pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(Sulastomo, 2003:66).  

Sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem 

ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah mempraktekkan pelembagaan 

demokrasi. Praktek demokrasi yang dilembagakan tersebut dilakukan melalui 

bentuk demokrasi prosedural berupa pemilihan umum. Tetapi, proses 

pemilihan umum pada masa tersebut walaupun dapat dikatakan sukses secara 

kuantitatif namun terdapat kontradiksi dalam ukuran kualitatif. Sepanjang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum-Pemilihan Umum Orde Baru, sistem 

Pemilihan Umum yang dipergunakan proporsional dengan sistem daftar. 

Pemilih tidak memilih nama calon tapi memilih nama parpol peserta 

Pemilihan Umum. Ada urutan nama, namun urutannya telah disusun 

sedemikian rupa oleh partai politik dan terdapat kekuasaan partai politik yang 

sangat kuat dalam penentuan nama-nama yang akan menjadi wakil rakyat 

tersebut (KRHN, 2005:11). 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, pada Pasal 6A ayat 

(1) ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat. Proses pemilihan secara langsung 

merupakan salah satu potret fenomena dari perubahan paradigma 

ketatanegaran yang terdahulu dalam proses pemilihan yang lebih banyak 

didominasi oleh partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Dominasi pemilihan ini dapat terlihat dari proses pemilihan pasangan Presiden 

dan Wakil Presiden dalam MPR. Pemilihannya banyak ditentukan oleh elit 

partai yang menentukan. Perubahan proses pemilihan ini merupakan 

pengejawantahan mendasar dari semangat untuk menegakkan kedaulatan 

rakyat dan hak asasi warga negara. Perubahan ini diharapkan dapat 
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memberikan pemenuhan terhadap hak asasi warga negara dan menegakkan 

kedaulatan rakyat melalui pemilihan one person one vote one value. 

Pada era Reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto 

dan dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia 

telah berhasil melaksanakan dua kali Pemilihan Umum pada Tahun 1999 dan 

pada Tahun 2004. Pemilihan Umum Tahun 1999 yang merupakan Pemilihan 

Umum pertama setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pemilihan Umum ini 

diikuti oleh 48 partai politik dan berlangsung dengan demokratis. Pemilihan 

Umum Tahun 1999 dianggap demokratis karena memberikan ruang baru 

untuk masyarakat berpartisipasi dengan adanya partai politik dan adanya 

pemenang baru dalam Pemilihan Umum yaitu Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan yang merupakan partai baru. Hal ini karena dalam Pemilihan 

Umum sebelumnya partai pemenang adalah Golkar yang telah berkuasa 

selama 32 Tahun semenjak Pemilihan Umum Tahun 1977 (Muhammad Asfar, 

2006:115). Pada Pemilihan Umum Tahun 2004, perkembangan Pemilihan 

Umum dapat memberi warna baru demokrasi Indonesia, dimana dalam proses 

pemilihan presiden dapat dinilai demokratis dalam pelaksanaannya karena 

telah dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

melalui mekanisme one person one vote one value yang merupakan salah satu 

prinsip demokrasi dimana suara rakyat mempunyai peran besar. 

Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 perubahan besar terjadi dimana hak 

suara rakyat mendapatkan tempat yang lebih kuat. Karena perebutan kursi 

legislatif tidak lagi ditentukan oleh nomor urut calon legislatif tetapi 

berdasarkan atas perolehan suara terbanyak. Hal ini berdasarkan atas putusan 

Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa suara terbanyak yang dapat 

memenangkan kursi sebagai anggota legislatif (Tempo, Tak Ada Lagi Durian 

Nomplok, Edisi 29 Desember 2008-4 Januari 2009). 

Namun, perkembangan demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 

mendapat corengan. Pada Pemilihan Umum kali ini terjadi kekacauan yang 

mencoreng nilai-nilai demokrasi dalam pemenuhan hak politik warga negara 

bangsa ini. Bahkan beberapa kalangan ahli hukum mengatakan Pemilihan 
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Umum ini terburuk dari pada Pemilihan Umum Tahun 2004. Pada Pemilihan 

Umum legislatif 2009 terjadi silang sengkarut dalam pemenuhan hak pilih 

warga negara. Warga Negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap 

maka dia tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, hal 

ini karena untuk dapat melaksanakan hak pilihnya ia harus terdaftar dalam 

daftar pemilih tetap yang sudah disahkan. 

Harian Kompas, edisi 29 Mei 2009 dalam analisisnya menyimpulkan 

beberapa permasalahan terkait dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2009 sebagai berikut: (1) warga negara yang 

mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dengan keterangan: 

sudah berpuluh Tahun bermukim tetapi tidak masuk dalam DPT; mempunyai 

Kartu Tanda Penduduk setempat tetapi tidak masuk dalam DPT; mempunyai 

kartu keluarga, tetapi tidak masuk dalam DPT; dalam Pemilihan Umum 2004 

bisa memilih tetapi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak masuk dalam 

DPT; mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tetapi 

tidak masuk dalam DPT; dalam satu keluarga ada yang masuk DPT, ada yang 

tidak. (2) Warga negara yang tidak mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT 

keterangan dengan keterangan: warga yang sudah meninggal, anak-

anak,anggota TNI/Polri. (3) Warga negara yang kehilangan hak pilih dengan 

keterangan: Tidak mempunyai kartu mutasi (FormulirA5); tidak ada TPS 

keliling di rumah sakit danlembaga pemasyarakatan. (4) Warga negara yang 

kehilangan hak pilih karena kelalain administratif dengan keterangan 

munculnya pemilih ganda; terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan 

surat undangan; DPT tidak dipasang dalam TPS. 

Terkait dengan kekacauan dalam pemilihan umum legislatif yang terjadi 

sebelumnya, Mahkamah Konstitusi setelah melalui permohonan judicial 

review terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

(selanjutnya akan disebut Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden) yang mengatur mengenai proses pemenuhan hak pilih warga negara 

harus yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mengeluarkan Putusan 
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Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pelaksanaan Hak 

Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konstitusional bersyarat yang berarti 

bahwa kedua pasal itu dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 

sepanjang mencakup sejumlah syarat dan cara yang ditetapkan dalam putusan 

ini. Dalam amar putusannya ditetapkan sejumlah syarat dan cara: (1) Warga 

Negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya 

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Paspor 

yang masih berlaku bagi Warga Negara yang berada di luar negeri; (2) Warga 

Negara yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan 

Kartu Keluarga (KK) atau yang sejenisnya; (3) Penggunaan hak pilih bagi 

Warga Negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang 

masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 

yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang 

tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk-nya; (4) Warga Negara Indonesia 

sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak 

pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; (5) Warga 

Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Tanda 

Penduduk atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya 

pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang 

Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2009 memberikan angin segar dalam pemenuhan hak 

politik pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. 

Putusan ini mengamanatkan bahwa proses pemenuhan hak konstitusi dari 

setiap warga Negara dapat dilakukan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk 

dan passport dari setiap warga negara tersebut yang dilengkapi persyaratan 

Kartu Keluarga. Akan tetapi terdapat pembatasan tertentu, bahwa warga 

negara tersebut harus berdomisili dalam wilayah Kartu Tanda Penduduk dan 

Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya. 
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Menilik proses hukum acara yang terjadi dalam proses permohonan uji 

materiil kasus ini memberikan wacana tersendiri. Dalam hukum acara yang 

terjadi pada proses persidangan dalam menguji materil Pasal 28 dan Pasal 111 

Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ”hanya” 

membutuhkan waktu 20 (dua puluh) hari atau 14 (empat belas) terhitung dari 

tanggal 16 Juni 2009 ketika Refly Harun dan Maheswara Prabandono 

mendaftarkan permohonan sampai dengan tanggal 6 Juli 2009 pada saat 

pembacaan putusan. Pada awalnya Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 

pesimistis dapat memutus perkara ini sebelum Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden 8 Juli karena terkait dengan teknis Hukum Acara Persidangan 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perkara ini juga menyangkut pemerintah 

dan DPR sebagai pemangku kebijakan, sehingga pihak tersebut perlu untuk 

didengar keterangannya. Apabila perkara ini diputus dua hari menjelang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lembaga pelaksana Pemilihan 

Umum yaitu KPU tidak akan berbuat banyak dikarenakan waktu yang sangat 

terbatas (Kompas, KTP untuk Memilih, 7 Juli 2009 halaman 1). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik 

untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dalam bentuk penulisan 

hukum (skripsi). Penulisan hukum ini oleh penulis akan mengambil judul 

sebagai berikut : 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-

VII/2009 TENTANG PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA NEGARA 

DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2009. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil beberapa pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah legal formal dari 

Mahkamah Konstitusi? 

2. Apakah Putusan tersebut telah dapat memenuhi Hak Asasi Manusia dalam 

pemenuhan hak politiknya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, 

demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif dan subyektif 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui kesesuaian antara hukum acara Mahkamah 

Konstitusi dengan pertimbangan hakim dalam proses uji materiil Pasal 

28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Pasal 28 

dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang 

hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek 

dalam lapangan hukum khususnya hukum tata negara, aspek 

permohonan uji materiil dan mengenai hak konstitusional warga 

negara dalam pemilihan umum di Indonesia.  

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 

agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum 

tata negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional 

warga negara dalam pemilihan umum. 

b. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menambah literatur, 

referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai aspek hukum 

Pemilihan Umum. Mengingat bahwa proses demokratisasi di 

Indonesia masih memerlukan usaha yang lama dan panjang agar 

Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menjunjung 

kedaulatan rakyat berdasarkan atas hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan 

terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang 

efektif dan memadai dalam pemenuhan hak konstitusional warga 

negara. 

 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau 

doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menurut Hutchinson Research wich 

provides a systematic exspositions of rules governing a particular legal 

category, analyses the relationship between rules, explain areas of 

difficulty and, perhaps, predict futures development (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009:32). 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan (Peter 

Mahmud Marzuki, 2009:22). Bersifat preskriptif karena ilmu hukum 

memperlajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum bersifat 

terapan karena ilmu ini menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentua, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan. Penelitian hukum ini bersifat 

preskriptif karena berusaha untuk menjawab isu hukum yang diangkat 

dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 

2009:35). 

 

c. Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud dalam bukunya penelitian hukum (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009:93), menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum terdapat 

lima macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

jawaban tentang isu hukum yang diangkat. Pendekatan tersebut antara lain, 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan 

perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa 

pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan 

undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan 

Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasilnya 

adalah argumen untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Selain itu, 
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peneliti perlu mencari dan menelaah  ratio legis dan dasar ontologis 

lahirnya undang-undang tersebut. Dengan memahami kandungan filosofis 

yang ada di belakang undang-undang itu peneliti dapat menyimpulkan 

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan 

isu hukum yang ingin dipecahkan. 

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara  melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara peneliti harus 

memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut 

Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan 

fakta materiil berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya 

asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil tersebut diperhatikan 

karena baik hakim maupun para pihak akan mencariaturan hukum yang 

tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009:119). 

 

e. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan 

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan 

bahan hukum yang autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
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tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). 

 

 

f. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi dokumen 

atau studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik. 

g. Analisis Data 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah  silogisme dan interpretasi. Silogisme adalah metode 

argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-presmis yang 

menyatakan permasalahan yang berlainan. Dalam mengambil konklusi 

harus terdapat sandaran untuk berpijak. Sandaran umum dihubungkan 

dengan permaslahan yang lebih khusus melalui term yang ada pada 

keduanya (Mundiri, 2005:100). Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana 

dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2009:47), 

dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme 

tradisional, tetapi dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang 

merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis 

minornya adalah fakta hukum.  

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 

hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks 

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan 

dengan peristiwa tertentu. Adapun berdasarkan dasar penemuan hukum 

oleh hakim terdapat beberapa jenis interpretasi, diantaranya: interpretasi 

gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan bahasa, Interpretasi teleologis 

atau sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan, 

peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang baru, penafsiran sistematis adalah dengan menafsirkan undang-

undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan 

dengan jalan menghubungnya dengan undang-undang lain. Interpretasi 
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Historis yaitu makna undang-undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan 

dengan jalan menelusuri sejarah yang terjadi. Ada dua jenis interpretasi 

sejarah, diantaranya penafsiran menurut sejarah undang-undang  dan 

penafsiran menurut sejarah hukum. Berikutnya ada penafsiran komparatif 

yaitu interpretasi yang hendak memperoleh penjelasan dengan jalan 

memperbandingkan hukum, Interpretasi futuristik merupakan metode 

penafsiran yang bersifat antisipatif yaitu hendak memperoleh penjelasan 

dari ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada undang-

undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Beberapa jenis metode 

interpretasi pada kenyataannya sering digunakan bersama-sama atau 

campur aduk. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap interpretasi atau 

penjelasan undang-undang mencakup berbagai jenis penafsiran (Sudikno 

Mertokusumo, 2003: 170-173). Berkenaan dengan pengkajian masalah 

penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis 

interpretasi sistematis, historis, dan teleologis. 

 
F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, 

maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini terdirir dari 4 ( empat ) bab, yaitu tiap-tiap 

bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 

hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Metode penelitian 
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6. Sistematika Penulisan Hukum 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Demokrasi 

2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi 

a. Latar belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi 

b. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi 

c. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

3. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia 

a. Tinjauan tentang definisi hak asasi manusia 

b. Tinjauan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia 

c. Tinjauan tentang Hak Konstitusionalitas Warga 

Negara 

d. Tinjauan tentang Hak Politik Warga Negara 

4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia 

a. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia 

b. Perkembangan Pemilihan Umum pasca Amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 

2. Kerangka Pemikiran 

 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang 

kaidah legal formal putusan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 

ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Kemudian, penulis membahas dan menguraikan tentang 

pemenuhan hak politik dalam putusan permohonan uji materiil 

Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden. 
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BAB IV :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban 

permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan, dan dalam bab ini juga berisi saran yang dapat 

digunakan oleh para pihak yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penulisan hukum ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Demokrasi 

Perkembangan demokrasi sudah menembus batas dan mempengaruhi 

dua dimensi kehidupan. Pertama, bahwa demokrasi saat ini tidak hanya 

mengatur mengenai suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan 

tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengadung 

unsur moril dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, 

demokrasi telah mempengaruhi sendi-sendi dari suatu bentuk negara yang 

ada di dunia. Akibatnya menjadikan demokrasi menjadi salah satu tolok 

ukur hubungan internasional yang semakin saling tergantung (Miftachus 

Sjuhad. 2009:39-42). 

Demokrasi memiliki banyak bentuk dan macam maupun jenisnya yang 

berkembang di dunia. Menurut penelitian Amos J. Peaslee pada Tahun 

1950 sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konstitusi 

dan Konstitusionalisme Indonesia (Asshidiqie, 2006:140), memaparkan 

bahwa dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara, terdapat 74 negara 

yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat 

(90%). Banyak negara di dunia mengembangkan bentuk demokrasi yang 

menjadi dasar kenegaraannya bermacam-macam. Bahkan Indonesia dalam 

kesejarahannya mengenal model dan macam demokrasi, mulai dari 

demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin dan lainnya yang pernah 

berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Yunani; Demos yang 

berarti rakyat dan kratein/kratos yang berarti kekuasaan/berkuasa. Dapat 

diartikan dari asal kata tersebut bahwa demokrasi berarti “rakyat berkuasa” 

atau “government or rule by people” pemerintahan oleh rakyat (Miriam 

Budiarjo, 1996:50). Dari pengertian demokrasi secara etimologis tersebut 
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demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat sebagai yang berkuasa dalam 

negara yang menganut demokrasi. 

Sejarah perkembangan demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani 

Kuno. Walaupun pada masa itu demokrasi dianggap sebuah term yang 

memiliki konotasi buruk karena demokrasi menginginkan pemerintahan 

dijalankan oleh semua orang yang berkebalikan dengan pemerintahan oleh 

satu orang (autocracy) yang juga dianggap buruk. Konsep pemerintahan 

yang dianggap ideal pada masa itu adalah plutocracy. Plutocracy adalah 

sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh banyak orang tapi tidak 

semua orang memerintah sebagaimana demokrasi kala itu dianggap 

sebagai pemerintahan oleh seluruh orang (Asshidiqie, 2006:140). 

Perkembangan gagasan tentang demokrasi yang dipraktekkan pada 

masa Yunani Kuno adalah demokrasi langsung (direct democracy). 

Demokrasi langsung adalah suatu pemerintahan dimana hak untuk 

membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh 

seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 

Praktek demokrasi model ini berlangsung dengan efektif karena kondisi 

yang sederhana, wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk yang sedikit 

(300.000 jumlah penduduk dalam satu negara-kota). Demokrasi pada masa 

itu hanya diikuti oleh warga negara yang resmi yang hanya sebagian kecil 

saja dari penduduk pada masa itu, sedangkan budak belian dan pedagang 

asing yang merupakan mayoritas tidak berlaku dan tidak dapat 

berpartisipasi (Miriam Budiarjo, 1996:54). Dalam masa itu terjadi 

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hanya laki-laki yang berhak 

ikut serta dalam proses tersebut sedangkan perempuan tidak dapat ikut 

serta dalam demokrasi. 

Perkembangan demokrasi di negara modern kontemporer tidak dapat 

mengikuti bentuk demokrasi klasik yang dilaksanakn secara langsung. 

Demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung (indirect democracy) 

ataupun demokrasi secara perwakilan (representative democracy). 

Terdapat empat sebab tidak dapat dilaksanakannya model demokrasi 
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langsung seperti yunani kuno, yaitu: (1) jumlah penduduk negara dewasa 

ini sudah sedemikian besar; (2) masalah ketatanegaraan di negara-negara 

modern sudah sedemikian kompleks; (3) pelaksanaan demorasi secara 

langsung memerlukan dana yang relatif besar; (4) ditinjau dari aspek 

teknis, bagi negara yang letak geografisnya terdiri dari pulau-pulau seperti 

Indonesia. Penyelenggaraan demokrasi secara langsung jelas akan 

menghadapi kendala yang cukup berat. Akan tetapi pelaksanaan demokrasi 

secara langsung masih terdapat negara yang melaksanakannya seperti 

negara Swiss yang masih melaksanakan referendum (Benedictus Hestu 

Cipto Handoyo, 2003:100).  

Afan Gaffar menjelaskan dalam demokrasi terdapat dua macam 

pemahaman tentang demokrasi: pemahaman normatif dan pemahaman 

secara empirik. Dalam pemahaman normatif dapat diartikan bahwa 

demokrasi merupakan sesuatu yang idiil yang hendak dilakukan dan 

diselenggarakan dalam sebuah negara, seperti kita mengenal ungkapan 

“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan 

normatif tersebut biasanya, diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-

masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi 

pemerintahan Republik Indonesia (Affan Gaffar, 2006:3). Selanjutnya 

untuk pemahaman demokrasi empirik disebut juga sebagai procedural 

democracy, adalah demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan 

politik praktis (Affan Gaffar, 2006:4). 

Berdasarkan pembedaan pemahaman antara demokrasi normatif dan 

demokrasi empirik serta beberapa pengertian demokrasi dari beberapa 

ilmuwan politik, Affan Gaffar menyimpulkan kriteria-kriteria yang 

menjadi prasyarat dalam sebuah negara telah melaksanakan demokrasi 

dalam sistem pemerintahannya, yaitu: 

1. Akuntabilitas, Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih 

rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang 

hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat 

mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak 
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kalah pentingnya adlah perilaku dalam kehidupan yang pernah, 

sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak 

hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam 

arti luas. Yaitu, perilaku anak isterinya, juga sanak-keluarganya, 

terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, si 

pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut 

sebagai “public scrutiny”, terutama yang dilakukan oleh media massa 

yang ada. 

2. Rotasi Kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi 

kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, 

tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara 

peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik 

yang menang pada suatu pemilihan umum akan diberi kesempatan 

untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai 

pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat 

demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah 

pula. Bahkan peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu 

hanya dilakukan dalam lingkungan elite politik saja. 

3. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya 

rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang 

terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi 

suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang 

sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. 

Dalam negara yang tidak demokratis, rekruitmen politik biasanya 

dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan 

politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja. 

4. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum 

dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa 

mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan 

haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas 

untuk menetukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, 
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tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas 

mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya 

kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. 

5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap 

warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara 

bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat 

(freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom 

of assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of 

the press). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk 

menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama 

yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata 

lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yang 

diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan 

dengan memasuki berbagai organisasi-politik dan non politik-tanpa 

dihalang-halangi oleh siapapundan institusi manapun. Kebebasan pers 

dalam suatu masyarakat demokratik mempunyai makna bahwa 

masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang 

dipandang perlu sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, 

menghasut, ataupun mengadu-domba sesama warga masyarakat (Affan 

Gaffar, 2006:7-9). 

Miriam Budiardjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik (Miriam 

Budiarjo, 1996:52), membagi demokrasi dalam dua macam demokrasi 

yaitu: Demokrasi Konstitusional dan “Demokrasi”. Perbedaan 

fundamental ialah bahwa dalam demokrasi konstitusional mencita-citakan 

pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum tunduk 

kepada Rule of Law. Sebaliknya “Demokrasi” yang mendasarkan dirinya 

atas komunisme yang mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh 

dibatasi kekuasaannya (machtsstaat), dan yang bersifat totaliter. 

Konsep tentang demokrasi sendiri pada dasarnya sangat dekat bahkan 

tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan rakyat. Paham 

kedaulatan rakyat adalah paham yang menegaskan bahwa kedaulatan 
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berada di tangan rakyat. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 

menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara (Moh. 

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988:130), suatu negara yang menganut 

azas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai negara demokrasi.  

Demokrasi yang dijalankan oleh Negara Indonesia adalah demokrasi 

konstitusional. Konsepsi demokrasi konstitusional menghendakai 

pelaksanaan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat haruslah berdasarkan atas 

konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini merupakan perubahan ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagaimana dijabarkan dalam demokrasi bahwa kekuasaan itu harus 

disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan 

kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. 

Dalam sistem konstitusional berdasarkan undang-undang, pelaksanaan 

kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur 

konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitusional 

democracy) (Jimly Asshiddiqie, 2006:70).  

Menurut Titik Triwulan Tutik (2005:93), syarat-syarat demokrasi 

antara lain: harus didukung oleh persetujuan umum (general conten); 

Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui 

referendum yang luas atau melalui pemilihan umum; Kepala negara dipilih 

langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum, dan bertanggung 

jawab kepada dewan legislatif; Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah 

besar rakyat atas dasar kesederajatan; Jabatan-jabatan pemerintah harus 

dapat dipangku oleh segenap lapisan rakyat. 

 

2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi 

a. Latar belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi 

Perubahan Undang Undang Dasar 1945 telah menghasilkan 

perubahan dan melahirkan lembaga negara baru. Salah satunya adalah 
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Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Bab IX tentang kekuasaan 

Kehakiman Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.”.   

Terkait tugas dan wewenang diemban Mahkamah Konstitusi diatur 

dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 

menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum.” Dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.” 

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitsi di Indonesia dapat 

dikatakan telah dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini 

terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hak untuk menguji 

Undang-Undang terkait dengan substansi dengan peraturannya yang 

ada diatasnya telah dimulai sejak awal pembahasan Undang-Undang 

Dasar 1945 yaitu dalam pembahsan rancangan Undang-Undang Dasar 

dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). 

Awal perdebatan pada sidang BPUPKI terjadi antara M Yamin 

yang mengusulkan agar dalam Undang-Undang Dasar 1945  

dicantumkan ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxxiv

bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar. Tetapi usul itu ditolak Soepomo dengan alasan bahwa: (1) tidak 

ada kebulatan pendapat antara para ahli tata negara dalam soal itu; (2) 

perselisihan tetang soal apakah suatu Undang-Undang bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar atau tidak pada umumnya bukan soal 

yuridis, tetapi soal politis; (3) adanya kewenangan judicial review pada 

Mahkamah Agung merupakan konsekuensi dari Trias Politika yang 

tidak dianut dalam Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan BPUPKI, 

karena itu tidaklah tepat bila kekuasaan kehakiman mengontrol 

legislatif; (4) para ahli hukum sama sekali belum mempunyai 

pengalaman dalam soal tersebut dan tenaga-tenaganya belum begitu 

banyak, jadi belum waktunya bagi negara yang muda untuk 

mengerjakan itu (Ni’matul Huda, 2003:203-204). 

Pada masa Orde Baru kewenangan judicial review dimiliki oleh 

Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan 

penegasan di Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Agung 

berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan 

dari tingkat yang lebih rendah dari  Undang-Undang  atas alasan 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi”. 

Penjelasan terhadap pasal ini antara lain menyatakan bahwa 

kewenangan untuk menguji Undang-Undang dan peraturan pelaksana 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai fungsi 

pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung. Oleh karena Undang-

Undang Dasar 1945 tidak mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya 

hak menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar oleh 

mahkamah Agung dapat diletakkan dalam  Undang-Undang  ini. Hak 

menguji tersebut apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung 

seharusnya merupakan ketentuan konstitusional (Ni’matul Huda, 

2003:205). 
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Masa reformasi pada Tahun 1998, perubahan besar dalam bangsa 

Indonesia terjadi. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia berubah 

ditandai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 empat kali 

dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002. Perubahan mendasar 

dalam Konstitusi pada masa itu terdapat pembatasan, sebagai 

kesepakatan dari fraksi di MPR, dalam pembahasannya mempunyai 

arah, tujuan yang jelas yaitu: (1) tidak mengubah pembukaan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) tetap mempertahankan 

NKRI; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan, serta hal-hal 

normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; (5) 

perubahan dilakukan dengan adendum (Janedjri M. Gaffar, 2005:4). 

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem 

ketatanegaraan mengalami perubahan yang telah sangat jauh berbeda 

dari sebelumnya. Beberapa karakteristik sistem ketatanegaraan baru 

hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai 

berikut: 

1. Paham yang dianut adalah Supremasi Konstitusi, yakni konstitusi 

(dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945) yang berada pada 

kedudukan tertinggi dalam negara dan menjadi hukum dasar yang 

mengatur dan menentukan penyelenggaraan negara, termasuk 

kekuasaan dan hubungan antarlembaga negara; 

2. Adanya sistem saling kontrol dan mengimbangi (checks and 

balances) antarcabang kekuasaan negara; 

3. Tidak ada lagi lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi dan 

menempati kedudukan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga 

berkedudukan sama dan disebut lembaga negara; 

4. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh 

rakyat; 

5. Kekuasaan Presiden lebih diatur dan dibatasi; 
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6. Kekuasaan DPR diperkuat dengan menjadikannyasebagai lembaga 

negara pemegang kekuasaan membentuk UU; 

7. Dibentuknya lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan 

legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dalam 

rumpun kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan 

Komisi Yudisial (KY); 

8. Penyelesaian kasus-kasus politik dan ketatanegaraan secara hukum 

melalui lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi (Janedjri 

M. Gaffar, 2005:7). 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang dibentuk 

sebagai hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2) hasil Perubahan Ketiga Undang-

Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 

November 2001. Pembentukan lembaga baru dalam kekuasaan 

yudikatif disamping Mahkamah Agung yang sebelumnya dimaksudkan 

sebagai pengawal konstitusi untuk menjamin agar proses 

demokratisasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses. Terjadi 

pergeseran fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dimana terjadi penegasan dalam masa konstitusionalisme. Sebelum 

diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lembaga 

tertinggi negara yaitu Majelis Permusyarawatan Rakyat, setelah 

perubahan kedudukan MPR menjadi sama dengan lambaga negara 

lain. 

 

b. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan 

(2) yang berisi antara lain : 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji  

Undang-Undang terhadap  Undang-Undang Dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
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diberikan oleh  Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum; 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Berdasarkan Pasal tersebut kewenangan dan kewajiban yang 

dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah: 

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh  Undang-Undang Dasar; 

4. memutus pembubaran partai politik; 

5. dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan 

atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 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 menurut  Undang-Undang Dasar (Bambang Sutiyoso, 

2009:5). 

Seiring dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia, kewenangan 

Mahkamah Konstitusi bertambah, yaitu memutus sengketa Pemilihan 

Kepala Daerah, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari 

Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung 

kepada Mahkamah Konstitusi didasarakan pada ketentuan Pasal 236C 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan 
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bahwa: “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”. 

 

c. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku unsur kekuasaan 

kehakiman yang melakukan peradilan. Prosedur peradilan mutlak 

diperlukan untuk menjamin keadilan dari proses peradilan yang 

dilakukan dalam peradilan yang kewenangannya dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi.  

Hukum Acara adalah hukum formil. Hukum formal adalah hukum 

yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum materiil. Konteks 

hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formil yang 

berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin 

ditaatinya hukum materiel Mahkamah Konstitusi dalam lingkungan 

peradilan Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya hukum acara 

mahkamah konstitusi merupakan aturan atau kaidah-kaidah hukum 

yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya 

hukum materiil (materielle recht) dalam praktek melalui peradilan 

Mahkamah Konstitusi. Hukum materiel Mahkamah Konstitusi sendiri 

secara substantif lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik dan 

ketatanegaraan (Bambang Sutiyoso, 2009:5). 

Asas-asas hukum yang mendasari hukum acara mahkamah 

konstitusi dapat dirujuk dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain adalah asas persidangan 

terbuka untuk umum, hak pihak untuk didengar (audi et alteram 

partem), peradilan dilaksanakan cepat, sederhana dan murah, hakim 

bersifat proaktif tetapi tidak memihak, dan putusan harus diberi 

pertimbangan yang cukup (Bambang Sutiyoso, 2009:16). 
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Asas hukum yang berlaku dalam hukum acara Mahkamah 

Konstitusi adalah asas-asas hukum publik di samping asas-asas umum 

lainnya yang berlaku dalam peradilan. Hal ini dikarenakan hukum 

acara mahkamah konstitusi adalah aturan hukum yang berusaha 

menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiel 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik (Bambang Sutiyoso, 

2009:17). 

 Beberapa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting 

diantaranya adalah: 

(1) Asas Independensi/Noninterventif. 

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, maka kekuasaan extra judicial dilarang  melakukan 

campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman dapat dipidana.  

(2) Asas Praduga Rechtmatige. 

 Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka objek yang 

menjadi perkara harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan 

hukum sebelum putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan 

sebaliknya. Konsekuensinya, apabila ada suatu objek perkara yang 

sudah diputus maka tidaklah berlaku surut namun berlaku sejak 

pernyataan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan. 

(3) Asas Sidang Terbuka Untuk Umum. 

 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 

umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian 

persidangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat diakses 
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oleh publik, dalam arti setiap orang boleh hadir untuk mendengar 

dan menyaksikanjalannya persidangan. Dalam Pasal 28 ayat (5) 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah 

Konstitusi diucapakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Apabila tidak dipenuhi ketentuan tersebut, dapat berakibat putusan 

Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

(4) Asas Hakim Majelis. 

 Asas ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi memeriksa dan mengadili dan memutus dalam sidang 

pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim 

konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang 

hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. 

(5) Asas Objektivitas. 

 Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera 

wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga 

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami 

atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau 

penasihan hukum atau antara hakim dan salah seorang panitera 

juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau 

hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung 

atau tidak langsung. 

(6) Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (Dominus Litis). 

 Hakim konstitusi cukup berperan dalam melakukan penelusuran 

dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti 

yang ada. Asas ini tercermin salah satunya dari asas pembuktian 

yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari 

kebenaran materiel yang tidak terikat dalam menentukan atau 

memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. Selain itu asas 

keaktifan hakim konstitusi juga tercermin dalam kewenangan 
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hakim konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk hadir 

sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili kuasa hukum. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam 

menemukan kebenaran materiel yang dapat diperoleh dari 

kesaksian dan penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini 

mencerminkan karakteristik hukum publik di dalam hukum acara 

Mahkamah Konstitusi. 

(7) Asas Pembuktian Bebas. 

Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, Hakim konstitusi 

menganut asas pembuktian bebas (vrij bewij). Hakim konstitusi 

bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban 

pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat 

bukti berdasarkan keyakinannya. Hal tersebut ditegaskan dalam 

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 sesuai dengan alat bukti  dan keyakinan hakim. Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus 

didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 

(8) Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final. 

 Dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Kosntitusi 

diesbutkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum. Oleh karena itu putusan mahkamah 

konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk diajukan 

upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi dan seterusnya. 

Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi). 

(9) Asas Putusan Mengikat Secara “Erga Omness”. 
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 Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan 

terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para 

pihak (inter parties), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga 

omnes). Asas ini tercermin dari ketentuan yang menyatakan, bahwa 

putusan Mahkamah konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan 

tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali 

peraturan perundang-undangan mengatur yang lain. Ketentuan ini 

mencerminkan kekuatan hukum mengikat, dan karena sifat 

hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya 

berlaku bagi para pihak yang berperkara (Pasal 10 Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi). 

(10) Asas Sosialisasi Putusan. 

 Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala 

kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 13 Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sudah  

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik, yaitu 

dalam bentuk berbagai media cetak seperti buk, jurnal, berita 

Mahkamah Konstitusi dan lain-lain maupun dengan memberikan 

fasilitas download secara bebas kepada masyarakat terhadap 

putusan-putusan yang dapat diakses dari situs resmi Mahkamah 

Kosntitusi. 

(11) Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan. 

 Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan maka pemeriksaan 

dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan 

efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. 

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan 

keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman) (Bambang Sutiyoso, 2009:18-23). 
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Perkembangan terakhir dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman telah dicabut dan digantikan oleh 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, diatur secara jelas tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009), selain itu Mahkamah Konstitusi mendapatkan pengaturan dalam 

bagian tersendiri dalam Bagian Ketiga. Perubahan lainnya 

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: (a) mereformulasi 

sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam 

Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman; (b) pengaturan umum 

mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim; (c) pengaturan umum mengenai pengangkatan dan 

pemberhentian hakim dan hakim konstitusi; (d) pengaturan mengenai 

pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk 

dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung; (e) pengaturan mengenai hakim ad hoc yang 

bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang 

tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; (f) 

pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan; (g) pengaturan umum mengenai bantuan 

hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan 

mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan; (h) pengaturan 
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umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan 

hakim konstitusi. 

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi). Pengaturan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi 

diatur dalam Bab V, mulai Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. dalam 

Bab V tersebut terdiri atas 12 bagian yaitu: 

1. Umum; 

2. Pengajuan permohonan; 

3. Pendaftara permohonan dan penjadwalan sidang; 

4. Alat bukti; 

5. Pemeriksaan pendahuluan; 

6. Pemeriksaan persidangan; 

7. Putusan; 

8. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

9. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

10. Pembubaran partai politik; 

11. Perselisihan hasil pemilihan umum; 

12. Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden; 

Melihat keterbatasan pengaturan hukum acara Mahkamah 

Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat Pasal 86 yang berbunyi 

sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut 

hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya menurut Undang-Undang ini.”. Dengan adanya Pasal 

ini, Mahkamah Konstitusi memungkinkan adanya peraturan sendiri 

yang mengatur hukum acara mahkamah konstitusi. Sejauh ini 

Mahkamah Konstitusi sudah menerbitkan beberapa pedoman hukum 

acara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2004 
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tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 

tetang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, 

serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang 

Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2004. Dua 

peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sudah dikeluarkan 

Mahkamah Konstitusi adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

02/PMK/2003 tetang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim 

Konstitusi. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 

a. Tinjauan Umum Tentang Definisi Hak Asasi Manusia 

Melihat pengertian dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Hak asasi manusia merupakan seperangkat aturan yang ditujukan 

untuk menegakkan harkat dan derajat kemanusiaan. Hak asasi manusia 

merupakan hak yang secara kodrati yang diterima oleh manusia sejak 

ia lahir dimuka bumi. Hak ini melekat dalam diri manusia sejak ia 

dilahirkan. Bahkan dalam perkembangannya, hak ini dianggap sudah 

ada sejak manusia masih berada dalam kandungan ibundanya (B.  

Hestu Cipto Handoyo, 2003;264). Pada dasarnya hak asasi manusia 

adalah hak yang melekat pada manusia yang didapatkan oleh manusia 
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secara kodratinya ia mendapatkan kehidupan dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Hak asasi manusia memiliki kilasan sejarah panjang bagaimana 

hingga dapat sampai pada tonggak fundamental bagi Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Paris 

Perancis sebagai momentum utama berlakunya hak asasi manusia 

secara universal. 

 

b. Tinjauan Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia merupakan rumusan dasar 

dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Pengakuan 

terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia ini akan sangat membantu, 

misalnya, untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses 

pembangunan yang dijalankan ternyata seringkali tidak melibatkan 

partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok 

tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan 

sosial yang tajam.  

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak 

asasi manusia bersifat universal dan tak dapat dicabut; tidak bisa 

dibagi; saling berkaitan dan tak dapat dipisah-pisahkan. Hak asasi 

bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, 

tanpa memandang dimana merka tinggal, jenis kelamin atau ras, 

agama, atau latar belakang budaya atau etnisnya. Hak asasi tidak bisa 

dicabut karena hak setiap orang tidak akan pernah bisa ditanggalkan 

dan direbut. Hak asasi akan saling bergantung satu sama lain dan tidak 

bisa dipisah-pisahkan karena semua hak, baik hak sipil, politik, sosial, 

ekonomi dan busaya kedudukannya setara dan tak akan bisa dinikmati 

sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. Hak asasi pun 

menjamin bagi setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya 

diskriminasi, dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya. Hak asasi manusia 
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harus ditegakkan dengan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan 

penuntutan terhadap para pemangku tanggung jawab (negara) untuk 

mempertanggungjawabkannya dengan standar internasional 

(Muhammad Syafari firdaus, 2007:14-15). Prinsip prinsip tersebut 

diperjelas sebagai berikut:  

a. Universal dan tidak dapat dicabut (universality and inalienability). 

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia 

di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan 

secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan 

yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia: “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam 

harkat dan martabatnya.”. 

b. Tidak bisa dibagi (indivisibility). Hak asasi manusia baik sipil, 

politik, sosial,budaya dan ekonomi semuanya inhern, menyatu 

sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak 

terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak 

yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan 

berdasarkan tingkatan hirarkis.pengabaian pada satu hak akan 

berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang 

untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak 

bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi 

setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti 

hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. 

c. Saling bergantung dan berkaitan (interdependence and 

interrelation). Baik secara keseluruhan maupun sebagian, 

pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemnuhan 

hak lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk 

mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi 

adalah hak yang saling bergantung satu sama lainnya. 

d. Kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non 

discrimination). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia 
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dan memiliki kebaikan yang inhern dalam harkat-martabatnya 

masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-

haknya tanpa ada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, 

usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, 

kewarganegaraan dan latar belakan sosial, cacat dan kekurangan, 

tingkat kesejahteraan, kelahiran, atau status lainnya. 

e. Partisipasi dan kontribusi (participation and contribution). Setiap 

orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turur berperan aktif 

secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkonstribusi untuk 

menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. 

f. Tanggung Jawab Negara dan Penegakan Hukum (state 

responsibility and rule of law). Negara bertanggung jawab untuk 

menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada 

norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-

instrumen hak asasi manusia. Seandainya negara gagal dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan 

berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai 

dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. 

Keberadaan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia akan 

senantiasa melekat pada diri manusia. Individu atau kelompok berhak 

dan diberi kewenangan untuk menuntut jika ada prinsip yang menjadi 

standar minimum tersebut tidak mereka dapatkan, sekalipun peraturan 

perundangan (hukum) yang berlaku atau pihak penguasa tidak 

mengakui atau tidak melindunginya (Muhammad Syafari firdaus, 

2007:15-16). 

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi 

manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan 

imparsial. Prinsip ini didasarkan bahwa hak asasi manusia merupakan 

hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xlix

tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata 

bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, 

sehingga hak asasi manusia tersebut tidaklah dapat dikurangi (non-

derogable right) (Rozali Abdullah dan Syamsir, 2004:10). 

Prinsip pertama berupa sifatnya hak asasi manusia yang universal. 

Keuniversalan hak asasi manusia ini dimaksudkan agar gagasan dan 

norma-norma hak asasi manusia telah diakui dan diharapkan dapat 

diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan 

atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap 

bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok pelosok bumi 

yang terpencil. Berdasar hal itu hak asasi manusia tidak bisa 

didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan diakui 

secara lokal. 

Prinsip kedua dalam norma hak asasi manusia adalah sifatnya yang 

non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua 

manusia setara (all human being are equal). Pandangan ini dipetik dari 

salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (egalite). 

Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-

bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang 

kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-

beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, 

melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena 

manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit 

putih,hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragam kebangsaan dan suku 

bangsa atau etnisitas. Kenekaragaman agama juga merupakan sesuatu 

hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. 

Pembatasan sesorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran 

hak asasi manusia. 

Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini 

penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan 

tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar 
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belakang sosial aupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu 

dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan. Prinsip 

imparsial ini diimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu 

golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus 

diselesaikan secara adil atau tidak meihak pada salah satu pihak. 

Pemihakan hanyalah pada norma-norma hak asasi manusia itu sendiri 

(Hadiwinata, 2007. “HAM Dalam Islam”. Makalah. Disampaikan 

sebagai persyaratan Intermediate Training HMI Cabang Bogor 2007). 

 

c. Tinjauan Tentang Hak Konstitusional Warga Negara 

Hak asasi Manusia saat ini telah menjadi norma dasar yang harus 

diadopsi sebagai kerangka normatif perlindungan kemanusiaan dalam 

suatu negara. Menurut Jimly Ashiddiqie (Jimly Ashiddiqie, 2009:343), 

dalam paham negara hukum, jaminan Perlindungan hak asasi manusia 

dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang 

disebut rechtsstaat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, 

jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantumkan 

dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis 

negara demokrasi konstitusional (constitusional democracy), dan 

dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di 

samping materi ketentuan lainnya, seperti format kelembagaan dan 

pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga 

negara. 

Hak Konstitusional adalah hak yang hanya berlaku bagi orang 

yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak 

dijamin pemenuhannya (Jimly Ashiddiqie, 2009:353). Isharyanto 

dalam makalahnya yang berjudul Menelisik Peran Negara dalam 

Perlindungan Hak Konstitusional Warganegara, menjelaskan bahwa 

hak konstitusional adalah hak asasi manusia yang telah tercantum 

dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga juga telah 

resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau 
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“constitutional rights”. Dalam paragraf selanjutnya, menjelaskan 

pembedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak 

konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh 

Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hak-hak hukum (legal rights) 

timbul berdasarkan jaminan  Undang-Undang dan peraturan 

perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations) 

(Isharyanto. 2009:1). Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ’hak konstitusional’ 

adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945“. 

Berdasarkan beberapa pengertian terhadap hak konstitusional 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi dari hak 

konstitusional yaitu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, yang 

hanya berlaku bagi warga negara. Dalam hal ini konstitusi Negara 

Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. 

Indonesia memiliki sejarah tersendiri dalam perumusan norma hak 

asasi manusia dalam konstitusi. Sejarah awal perumusan hak asasi 

manusia di Indonesia dimulai sejak para founding fathers and mothers 

berkumpul untuk membicarakan bentuk negara. Perdebatan terjadi 

dalam sidang BPUPKI yang membahas rancangan naskah Undang-

Undang Dasar 1945 yang tidak memuat norma hak asasi manusia 

didalamnya. perdebatan terjadi antara Soekarno dan Soepomo dengan 

Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Keduanya berbeda dalam 

prinsip mengenai asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang menentang 

sama sekali paham liberalisme dan individualisme. Perdebatan antara 

Soekarno-Soepomo yang sepaham dengan paham integralistik dengan 

Hatta-Yamin yang menginginkan adanya penegasan norma hak asasi 

manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berhasil 

memasukkan 7 pasal. Perkembangan terjadi pada Konstitusi RIS 1949 

dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Norma hak asasi 
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manusia dalam konstitusi mengalami kemajuan karena pengaturan 

yang lebih rinci karena pada masa itu dipengaruhi oleh adanya 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang 

sedang populer. akan tetapi pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden, 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku dan kembali 

pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut Harun Alrasyid, 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan jaminan sama sekali 

terhadap pengaturan hak asasi manusia (Ashidiqie, 2006:96-103). 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, 

permumusan norma hak asasi manusia diatur dalam dalam 7 pasal 

yaitu: 

a. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala Warganegara bersamaan 

kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib 

menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”; 

b. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warganegara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; 

c. Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan  Undang-Undang ”; 

d. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; 

e. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warganegara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”; 

f. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap Warganegara berhak 

mendapat pengajaran”; 

g. Pasal 34 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang 

terlantar dipelihara oleh Negara”. 

Jika melihat dan mengkaji perumusan norma hak asasi manusia 

yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatas, maka hak-hak 
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tersebut kebanyakan adalah hak konstitusional warga negara. 

Sedangkan norma hak asasi manusia yang menjadi perumusan pada 

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanyalah pada Pasal 29 ayat (2) 

yang menjamin seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah 

Indonesia bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan 

kepercayaannya. 

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan 

kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan, akan tetapi kemerdekaan tersebut akan diatur 

lebih lanjut dan akan ditetapkan dengan undang-undang. Menurut 

Harun Al-rasyid sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Ashiddiqie  

(Ashidiqie, 2009:359), Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sama 

sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya pengakuan 

konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (freedom of 

association), berkumpul (freedom of assembly), dan menyatakan 

pendapat (freedom of expression). Pasal 28 Undang-Undang Dasar 

1945 itu hanya menyatakan bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan 

dengan undang-undang. Artinya, sebelum ditetapkan dengan undang-

undang, hak itu sendiri belum ada. 

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan kemudian 

digantikan  Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, kedua 

naskah tersebut memuat ketentuan yang lebih lengkap tentang hak 

asasi manusia. Yang berperan dalam perumusan kedua naskah tersebut 

adalah Soepomo sendiri yang dalam perumusan Undang-Undang 

Dasar 1945 berpandangan untuk tidak mencantumkan norma hak asasi 

manusia hanya dalam tujuh pasal. Perumusan norma hak asasi manusia 

dalam kedua naskah tersebut dipengaruhi oleh deklarasi universal hak 

asasi manusia pada Tahun 1948. akan tetapi pada 5 Juli 1959 konstitusi 

kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden. 

Pada masa Orde Baru, semangat untuk menegakkan dan 

melindungi hak asasi manusia dilakukan pada Sidang Umum Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat Sementara IV. Semangat ini diejawantahkan 

melalui Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang 

memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak-hak asasi manusia 

melalui pembentukan pantia Ad Hoc. Sayangnya dalam Sidang Umum 

MPRS V Tahun 1968, anggota-anggota MPRS tidak mencapai kata 

sepakat untuk mengesahkan hasil kerja panitia Ad hoc yang sudah 

berhasil merumuskan Piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan 

Hak-hak Kewajiban Warga Negara. Bahkan MPR hasil pemilihan 

umum 1971 menetapkan bahwa Ketetapan MPRS Nomor 

XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut (Ashidiqie, 2009:360). 

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya 

perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945, dalam Sidang Umum 

MPR terjadi perubahan mendasar dalam norma hak-hak asasi manusia 

yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini 

memberikan penegasan dalam pengaturan hak asasi manusia dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Undang-Undang Dasar 

1945 menjadi salah satu konstitusi yang paling lengkap yang 

memberikan perlindungan tentang hak-hak asasi manusia. 

Dalam pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jimly 

Ashidiqie membagi ketentuan Hak Asasi Manusia Undang-Undang 

Dasar 1945 ke dalam beberapa kelompok.  Kelompok yang pertama 

adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang 

meliputi: 

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

kehidupannya; 

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau 

penghukumn lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 

martabat kemanusiaan; 

3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; 

4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya; 
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5. Setiap orang bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran, dan hati 

nurani; 

6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum; 

7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum 

dan pemerintahan; 

8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut; 

9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah; 

10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; 

11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, 

meninggalkan, dan kembali ke negaranya; 

12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik; 

13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan 

diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. 

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya 

yang meliputi: 

1. setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan 

menyatakan pendapatnya secara damai; 

2. setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam 

rangka lembaga perwakilan rakyat; 

3. setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-

jabatan publik; 

4. setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan 

yang sah dan layak bagi kemanusiaan; 

5. setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan 

mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang 

berkeadilan; 

6. setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi; 
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7. setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya 

sebagai manusia yang bermartabat; 

8. setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi; 

9. setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan 

dan pengajaran; 

10. setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfat dari 

ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; 

11. negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 

masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat 

peradaban bangsa-bangsa; 

12. negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan 

nasional; 

13. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

kepercayaannya itu. 

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan 

yang meliputi: 

1. setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 

kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan 

terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan yang sama; 

2. hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan 

gender dalam kehidupan nasional; 

3. hak khusus yang melepat pada diri perempuan yang dikarenakan 

oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; 

4. setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan 

orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk perkembangan 

fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; 
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5. setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam 

pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari 

pengelolaan kekayaan alam; 

6. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 

7. kebijakan, perlakuan, atau tinfdakan khusus yang bersifat 

sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang sah yang dimaksud untuk menyetarakantingkat 

perkembangankelompok tertentu yang pernah mengalami 

perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam 

masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam 

diskriminasi. 

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab 

negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi: 

1. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetpkan oleh  Undang-Undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk 

memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, 

moralitas, kesusialaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

msyarakat yang demokratis; 

3. negara bertanggungjawab atas perlindungan , pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; 

4. untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak 

memihak yang pembentukan, susunan, dankedudukannya diatur 

dengan undang-undang 

 

d. Tinjauan tentang Hak Politik Warga Negara 
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan 

bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Pasal ini menjelaskan 

bahwa setiap warga negara, yaitu orang Indonesia asli maupun bangsa 

lain yang disahkan  Undang-Undang sebagai warga negara, 

mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.  

Setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D 

ayat (3)). 

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi 

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) atau 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang 

sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of 

Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga 

menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan 

penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan 

tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab 

dan 53 Pasal. 

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan 

penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya 

aparatur represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam 

ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun didalamnya juga sering 

disebut sebagai hak-hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan 

kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila 

peran negara terbatasi atau terlihat minus. Tetapi apabila negara 

berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan 

yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang 
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membedakan dengan model legislasi Konvenan Internasional Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) yang justru menuntut peran 

maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin 

didalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau 

menunjukkan peran yang minus. KIHESB karena itu sering disebut 

hak-hak positif (positive rights) (Ifdhal Kasim, 2001:xi-xii). 

Ifdhal Kasim dalam kata pengantar buku Hak Sipil dan Politik 

Esai-Esai Pilihan (Ifdhal Kasim, 2001:xii-xiii), membuat dua 

klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum 

dalam ICCPR. Klasifikasi yang pertama, adalah hak-hak dalam jenis 

non-derogable rights, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak 

boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun 

dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis 

ini adalah: (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari 

penyiksaan (rights to be free from torture); (iii) hak bebas dari 

perbudakan (rights to be free from slavery); (iv) hak bebas dari 

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang); (v) hak bebas 

dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subyek hukum 

dan (vii) hak atas kebebasasn berpikir, keyakinan dan agama. Negara-

negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam 

jenis ini seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara, yang telah 

melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of 

human rights). 

Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis derogable, yakni hak-

hak yang boleh dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh 

Negara-Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang tergantung dalam jenis 

ini adalah: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas 

kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota 

serikat buruh; (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau 

berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan 

informasi dari segala gagasan tanpa memperhatikan batas (baik 
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melalui lisan maupun tulisan). Negara-Negara Pihak dalam ICCPR 

diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas 

kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan 

itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan acncaman yang 

dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi (i) menjaga 

keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau 

moralitas umum; dan (ii) menghormati hak atau kebasan orang lain. 

Prof. Rosalyn Higgins menyebut  ketentuan ini sebagai ketentuan 

“clawback”, yang memberikan suatu keleluassan kepada negara yang 

dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal ini. ICCPR 

menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi 

dari yang ditetapkan oleh Konvenan ini”. Selain diharuskan 

menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan 

kepada semua Negara-Negara Pihak ICCPR (Ifdhal Kasim, 2001:xii-

xiii). 

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dalam bidang politik.  Hal 

tersebut diwujudkan dengan adanya hak pilih dalam pemilihan umum 

yang dimiliki oleh setiap warga negara.  Hal ini ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 43 ayat (1), “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 

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

adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. 

Hak pilih sendiri terbagi atas hak pilih aktif dan hak pilih pasif.  

Hak pilih aktif adalah hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia 

untuk memilih dalam pemilihan umum Legislatif dan Presiden maupun 

dalam Pemilihan Kepala Daerah.  Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa yang 

memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari 

pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau 
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lebih atau sudah/pernah kawin serta terdaftar dalam daftar pemilih oleh 

penyelenggara pemilihan umum. 

Hak pilih pasif merupakan hak setiap warga negara Indonesia 

untuk dipilih dalam pemilihan umum maupun Pilkada.  Setiap Warga 

Negara Indonesia berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum 

maupun Pilkada apabila memenuhi ketentuan yang terdapat dalam  

Undang-Undang .  Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa bakal calon anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi 

persyaratan:  

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) 

Tahun atau lebih; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; 

e.  berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat; 

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945; 

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) Tahun atau lebih; 

h. sehat jasmani dan rohani; 

i.  terdaftar sebagai pemilih; 

j. bersedia bekerja penuh waktu; 

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan 

usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber 

dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran 

diri dan yang tidak dapat ditarik kembali; 

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), 

dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, 

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan; 

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara 

lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha 

milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari 

keuangan negara; 

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilihan umum; 

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

 

5. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum 

Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang mutlak diperlukan 

dalam sebuah negara yang bercirikan demokrasi. Sebagaimna dijelaskan 

sebelumnya, pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat untuk 

terbentuknya negara yang demokratis. Dalam negara demokrasi, pemilihan 

umum dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah 

dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas 

menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia 

bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, 

tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas 

mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya 

kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. 
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Demokrasi yang berarti paham kedaulatan rakyat yang memberikan 

supremasi kepada rakyat dalam kehidupan negara. Dalam paham 

demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat 

ini dijalankan oleh para wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama 

rakyat dan menjalankan kedaulatan rakyat tersebut dalam lembaga 

perwakilan atau parlemen. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak 

atas nama rakyat, maka dalam memilih para wakil-wakil rakyat tersebut, 

rakyat sendiri yang menentukan siapa wakilnya (Jimly Asshiddiqie, 

2009:414). 

Pada dasarnya pemilihan umum mempunyai empat tujuan menurut 

Jimly Asshiddiqie (2009: 418-419), yaitu : (a) untuk memungkinkan 

terjadinya rotasi peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan 

damai; (b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (c) untuk 

memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; dan (d) untuk melaksanakan 

prinsip hak-hak asasi warga negara. 

 

a. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia 

Terhitung sejak pemilihan umum pertama di Indonesia pada Tahun 

1955, Indonesia telah melaksanakan sepuluh (sepuluh) kali pemilihan 

umum. Pemilihan umum yang telah pernah dilakukan yaitu pada 

Tahun 1955, Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1987, 

Tahun 1992, Tahun 1997, dan Tahun 1999, 2004 dan terakhir pada 

Tahun 2009. 

Pemilihan umum pertama Tahun 1955 didasarkan atas Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 pada masa orde lama diadakan. Dalam 

Pasal 53  Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berisi, 

”Kemauan rakyat adalah dasar dari kekuasaan penguasa, kemauan itu 

dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan 

menurut hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan serta dengan 
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pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga 

menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” Atas dasar ini DPR pada 

masa itu membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang 

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, dan pada tanggal 

29 September 1955 diselenggarakn pemilihan umum yang pertama di 

Indonesia (Ni’matul Huda, 2005:266). Pemilihan umum pertama 

dilakukan dua kali, yang pertama, pada 29 September 1955 untuk 

memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk 

memilih anggota-anggota Dewan Konstituante (Ferry Kurnia 

Rizkiyansyah, 2007:26). 

Pada masa selanjutnya, konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 

1950 melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 tidak berlaku dan 

kembali kepada 1945. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 

1945 telah dilaksanakan delapan kali pemilihan umum yaitu pada 

Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1987, Tahun 1992, 

Tahun 1997 dan Tahun 1999. 

Jika mengkaji secara mendalam dalam Undang-Undang Dasar 

1945, dibandingkan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, pasal-pasalnya tidak 

secara jelas mengatur tentang pemilihan umum. Ketentuan tentang 

pemilihan dikembangkan dari pasal-pasal berikut: 

1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Kedaulatan adalah ditangan 

rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.” Syarat kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum; 

2. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Presiden 

dan Wakil Presiden memegang jabatannya selam 5 Tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali;” 

3. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, 

“… sekali dalam lima Tahun Majelis memerhatikan segala hal 

yang terjadi…” Dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa 
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pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima 

tahun; 

4. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, susunan DPR ditetapkan 

dengan undang-undang.  Undang-Undang  yang dimaksud berarti 

mengatur pemilihan umum (Ni’matul Huda, 2005:264). 

Dalam aturan tambahan ayat (1) yang menyatakan, “Dalam enam 

bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden 

Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar ini.” Yang merupakan cerminan dari 

pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan untuk 

melaksanakan pemilihan umum (Ni’matul Huda, 2005:265). 

Awal berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada 

masa Demokrasi  Terpimpin (1959-1965), pemilihan umum belum 

pernah atau belum sempat dilaksanakan, bahkan keinginan untuk itu 

pun belum pernah ada. Baru setelah Orde Baru  memegang kekuasaan 

di Indonesia, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum muncul 

kembali. Hal itu dianut dalam amanat rakyat melalui Ketetapan MPRS 

Nomor XI/MPRS/1965 yang menyatakan antara lain: “Pemilihan 

umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia 

diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada 

tanggal 5 Juli 1968”. Tetapi karena kondisi politik yang belum 

memungkinkan, penyelenggaraan suatu pemilihan umum dan kondisi 

ekonomi yang kurang menguntungkan untuk membiayai suatu 

pemilihan umum 5 Juli 1968, amanat tersebut belum dapat 

dilaksanakan. Hal itu menyebabkan MPRS melalui Ketetapan MPRS 

Nomor XLII/MPRS/1968 menetapkan bahwa pemilihan umum akan 

diselenggarakan selambat-lambatnya 5 Juli 1971. Atas dasar Ketetapan 

MPRS ini, Presiden dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

lxvi

Atas dasar ketentuan maka secara teratur diselenggarakanlah pemilihan 

umum di Indonesia (Ni’matul Huda, 2005:267). 

Setelah lahirnya Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 1969 dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tersebut, pemilihan umum 

berikutnya menggunakan dasar pijakan yuridis, diantaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1969; 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pemilihan Umum 

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1975; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum 

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaiman telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975; 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD (Ni’matul Huda, 2005:268). 

 

b. Perkembangan Pemilihan Umum pasca Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 

Setelah diadakannya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh 

MPR pada Sidang Tahunan 2001, masalah pemilihan umum mulai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

lxvii 

diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab VIIB tetang 

pemilihan umum. Pasal 22E berbunyi sebagai berikut: 

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

rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

PerwakilannRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah partai politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang. 

Perubahan signifikan dalam pemilihan umum yang terjadi pasca 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam pemilihan 

presiden secara langsung. Perubahan ini dilakukan MPR yang 

mengubah sendiri wewenangnya memilih presiden dan wakil Presiden 

menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur lebih lanjut 

dalam peraturan. 

Pemilihan umum pasca amandemen yang berhasil dilaksanakan 

sebanyak dua kali yaitu pada Tahun 2004 dan terakhir pada Tahun 

2009.  

Pemilihan umum Tahun 2004 adalah pemilihan umum pertama 

yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, 

dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilihan umum 

sebelumnya. Pada pemilihan umum ini, rakyat dapat memilih langsung 

presiden dan wakil presiden yang sebelumnya presiden dan wakil 

presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR yang anggota-
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anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang didominasi partai 

politik. Selain itu, pada pemilihan umum ini pemilihan presiden dan 

wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilihan 

umum 1999) pada pemilihan umum ini, yang dipilih adalah pasangan 

calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon 

presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. 

Aturan dasar dalam pemilihan umum Tahun 2004 diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Pada Pemilihan Umum Tahun 2009, aturan mengenai pemilihan 

umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teoritik 
tinjauan pustaka diatas, dalam hubungannya dengan masalah pokok yang 
dikaji dalam penelitian ini, dapat disusun bagan kerangka pikir sebagai 
berikut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjabaran: 

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas kedaulatan 

rakyat dan pelaksanaannya berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diinginkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Negara demokrasi menginginkan adanya pemilihan umum yang berkala dan 

adanya pemenuhan Hak asasi manusia yang dilembagakan dalam konstitusi 

sebagai hak konstitusional dari warga negara.  

UNDANG UNDANG DASAR 
REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

NEGARA 
DEMOKRASI 

PEMILIHAN UMUM 

HAK 
KONSTITUSIONAL 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 102/PUU-VII/2009 

UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 

DAN WAKIL PRESIDEN 
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Pemilihan umum sebagai salah satu syarat agar dapat berjalannya 

demokrasi prosedural dalam memberikan sarana pemenuhan dari hak-hak 

konstitusional warga negara. Pemilihan umum dalam tataran praktis mesti 

diatur dalam suatu aturan formal yang memberikan jalan untuk 

mengakomodasi hak kontisusional warga negara tersebut. Melalui Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden hendaknya pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik tanpa 

adanya permasalahan dalam teknis pemilihan umum. 

Hak pilih warga negara merupakan hak asasi manusia yang dilembagakan 

dalam konstitusi menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai 

guardian of the constitution bertugas untuk menjaga agar hak konstitusional 

dari setiap warga negara dapat terpenuhi melalui proses peradilan pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.  

Penelitian ini berpijak dari alur berpikir dari tinjauan mengenai demokrasi 

dan prinsip-prinsipnya serta prinsip hak asasi manusia yang kemudian 

dilembagakan menjadi hak konstitusional warga negara serta melalui 

pelembagaan demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum. Aturan 

pemilihan umum hendaknya dapat memberikan jaminan terhadap 

terpenuhinya hak asasi warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

negara yang bertugas menjaga konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga 

Negara dalam pemilihan presiden Tahun 2009 melalui KTP dan Pasport 

memberikan mekanisme pemenuhan hak konstitusi tersebut. Sejauh apa 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat memberikan jaminan atas 

terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam hak pilihnya sebagai 

warga negara? 
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BAB III 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Pemenuhan Kaidah Legal Formal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya 

disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai hukum acara Mahkamah 

Konstitusi pada Bab V, mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Bab 

V tentang Hukum Acara tersebut terdiri atas 12 bagian yaitu:  

13. Umum; 

14. Pengajuan permohonan; 

15. Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang; 

16. Alat bukti; 

17. Pemeriksaan pendahuluan; 

18. Pemeriksaan persidangan; 

19. Putusan; 

20. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

21. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

22. Pembubaran partai politik; 

23. Perselisihan hasil pemilihan umum; 

24. Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden; 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang 

berkaitan dengan kaidah legal formal yang diatur dalam Undang-Undang  

Mahkamah Konstitusi terkait dalam Bab V tentang Hukum Acara pada 
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Bagian II (kedua) sampai dengan VIII (kedelapan) yaitu Bagian Pengajuan 

permohonan; Bagian Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang; 

Bagian Alat bukti; Bagian Pemeriksaan pendahuluan; Bagian Pemeriksaan 

persidangan; Bagian Putusan; dan Bagian Pengujian Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar. 

Dalam bagian Pengajuan Permohonan mengatur proses pengajuan 

permohonan, format permohonan dan subtansi permohonan. Permohonan 

yang diajukan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau 

kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohon atau kuasanya wajib 

menandatangani permohonan dalam 12 (dua belas) rangkap. Permohonan 

yang diajukan memuat uraian yang jelas mengenai obyek sengketa yang 

diajukan oleh pemohon. Permohonan sekurang-kurangnya memuat 

identitas berupa nama dan alamat pemohon, penjelasan dan uraian 

mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan atau obyek 

permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Pengajuan 

permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung 

permohonan tersebut. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memenuhi kaidah formal dalam Pengajuan Permohonan. Kesesuaian 

kaidah ini dapat dilihat dari halaman pertama tentang identitas dari 

pemohon yang memuat tentang nama dan alamat dari para pemohon dan 

dalam permohonanan terdapat alat bukti yang diajukan dalam permohonan 

yang telah diperiksa oleh Panitera. 

Bagian Pengajuan Permohonan sangat berkaitan dengan Bagian 

Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang. Pada Bagian 

Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang diatur tentang 

persyaratan permohonan yang dapat di daftarkan dan dapat dijadwalkan 

untuk hari sidang yang pertama. Bagian Pendaftaran Permohonan 

menjelaskan tentang tata cara pendaftaran permohonan, verifikasi 

penulisan dalam Bahasa Indonesia, pengesahan permohonan berupa tanda 

tangan, identitas nama dan alamat dan alat bukti dalam mendukung 
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permohonan yang diajukan. Jika permohonan tidak lengkap atau kurang 

lengkap maka panitera akan memberitahukan kelengkapan dan pemohon 

wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 

sejak pemberitahuan diterima pemohonan. Apabila telah memenuhi 

kelengkapan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

(BRPK). 

Pemohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden) telah sesuai dengan kaidah tata cara Pendaftaran Permohonan 

dan Penjadwalan Sidang. Pada saat permohonan didaftarkan terdapat 

pemeriksaan berkas oleh panitera untuk memeriksa penggunaan Bahasa 

Indonesia; tanda tangan pengesahan permohonan; identitas nama dan 

alamat; dan alat bukti yang mendukung permohonan yang diajukan. 

Apabila hal tersebut kurang lengkap, maka permohonan yang diajukan 

akan diberitahukan kekurangannya dan para pemohon dapat 

mengajukannya kembali dalam waktu 7 (tujuh hari). Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, menjelaskan bahwa permohonan 

diajukan pada tanggal 16 Juni 2009 dan dicatat dalam Buku Registrasi 

Perkara pada tanggal 24 Juni 2009. Permohonan yang telah dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara dapat diartikan bahwa permohonan tersebut telah 

melalui proses pendaftaran oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Proses 

Pendaftaran telah dilalui oleh pemohon dan telah dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat pada 

halaman satu dan dua tentang duduk perkara bahwa para Pemohon telah 

mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 

2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2009, 

dengan registrasi perkara Nomor 102/PUU-VII/2009. 

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama setelah 

permohonan dicatat dalam BRPK dalam jangka waktu paling lambat 14 
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(empat belas) hari kerja. Setelah menetapkan hari sidang pertama, hari 

sidang diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada 

masyarakat. Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau 

selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan kembali 

dapat mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Setelah 

dicatat dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi melakukan penjadwalan 

sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas hari kerja). Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tertera bahwa 

permohonan telah terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara pada tanggal 24 

Juni 2009 dan persidangan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2009. Waktu 

dari tanggal registrasi perkara hanya mengalami waktu 10 hari kerja. Hal 

ini tidak bertentangan dengan lama penetapan waktu hari sidang pertama 

yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Pada Bagian Alat Bukti, alat bukti yang dapat diajukan terdiri dari: a. 

surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan 

para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti lain berupa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 

alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti surat atau tulisan harus 

dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Jika alat bukti 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, 

maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. 

Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam 

persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalam penilaian alat bukti, Mahkamah 

Konstitusi menilai persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke 

persidangan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam 

penjelasan adalah alat bukti petunjuk. Para pihak, saksi, dan ahli wajib 

hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Surat panggilan harus 

sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 

(tiga) hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga 

negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa 
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alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, 

Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk 

menghadirkan saksi tersebut secara paksa. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

Mahkamah Konstitusi mengakui adanya bukti surat/tulisan dari yang 

diajukan oleh pemohon yaitu berupa Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan 

atas nama R. Maheswara Prabandono, SH. (Pemohon II); bukti yang 

diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan kaidah legal formal dalam alat 

bukti yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Alat 

bukti yang diajukan terdapat dalam Duduk Perkara pada halaman 7 (tujuh) 

Nomor 2.2  dan dalam Pertimbangan Hakim pada halaman 12 (dua belas) 

Nomor 3.10, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi 

tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, dan tidak mengajukan saksi atau ahli. 

Dalam persidangan pertama dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan yang 

dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan 

Pendahuluan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi 

mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan 

yang diajukan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi 

permohonan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada 

pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. 

Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan, maka alur selanjutnya 

masuk dalam pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian pokok 

dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan Pendahuluan 

diatur pada Bagian Keenam pada Pasal 40 sampai Pasal 44 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi.  

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat 

Permusyawaratan Hakim (RPH). Setiap orang yang hadir dalam 
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persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Ketentuan mengenai 

tata tertib persidangan diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran 

terhadap tata tertib persidangan, merupakan penghinaan terhadap 

Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa 

permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Untuk kepentingan 

pemeriksaan permohonan beserta alat bukti, hakim konstitusi wajib 

memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang 

dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga 

negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara yang terkait 

dengan permohonan wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka 

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi 

diterima. Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan 

keterangan. Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon 

dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa 

khusus untuk itu. Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh 

selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus 

membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. Surat keterangan khusus 

tentang didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan 

ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam 

persidangan. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

proses pemeriksaan permohonan sudah sesuai dengan bentuk persidangan 

berbentuk pleno yang terbuka untuk umum, kecuali rapat 

permusyawaratan. Hal ini dijelaskan dalam bagian akhir putusan pada 

halaman 20 (dua puluh). Dalam putusan tersebut tertulis bahwa Rapat 

Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi 

pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan 

putusan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 

untuk umum pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua 

ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad 
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Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan 

Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 

Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 

Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili. Dalam proses 

pemeriksaan, Hakim Konstitusi memeriksa permohonan dan dua alat bukti 

surat/tulisan berupa Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama 

R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II). Para pemohon tidak 

mengajukan saksi dan ahli, dan selain itu para pemohon tidak mewakili 

dirinya dalam persidangan melalui kuasa hukum tetapi langsung menjadi 

pihak yang berperkara dalam proses permohonan. 

Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus perkara didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi 

wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi 

diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim 

konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang 

permusyawaratan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Apabila dalam 

sidang permusyawaratan putusan hakim konstitusi tidak dapat 

menghasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah 

sidang pleno berikutnya. Dalam musyawarah sidang pleno setelah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, 

putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika dalam sidang 

permusyawaratan putusan tidak dapat diambil suara terbanyak, suara 

terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Putusan dapat 

dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 
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diberitahukan kepada para pihak. Apabila dalam putusan tidak tercapai 

mufakat bulat berdasarkan suara terbanyak dan suara terakhir ketua sidang 

pleno hakim konstitusi, maka pendapat anggota Majelis Hakim yang 

berbeda dimuat dalam putusan. Putusan wajib ditandatangani oleh hakim 

yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera. Putusan 

Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara berdasarkan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti. Dalam putusan dapat dilihat pada halaman 13 (tiga belas) dan 14 

(empat belas) tentang Pertimbangan Hukum dari Mahkamah Konstitusi 

pada nomor 3.14 menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-

017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 didasarkan pada Undang-

Undang Dasar 1945 yang secara tegas menentukan, “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

(vide Pasal 27 ayat (1)). Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa, dan negaranya”. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan, 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 

(Pasal 28D ayat (1)). Selanjutnya ditentukan pula, “Setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” (Pasal 

28D ayat (3)) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang 

berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun 

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu”. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 telah memutus perkara yang didasarkan atas Undang-Undang 
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Dasar 1945 Pasal  27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang 

mengabulkan sebagian dari permohonan telah didasarkan atas 2 (dua) alat 

bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 berupa Fotokopi Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden; Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas 

nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, 

SH (Pemohon II). Pemohon tidak mengajukan saksi atau ahli dalam 

memperkuat argument pemohon. Penggunaan dua alat bukti ini terdapat 

dalam Pertimbangan Hukum pada nomor 3.10 halaman 12. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memuat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang menjadi 

bagian yang tidak terpisah dari putusan. Penjelasan mengenai fakta-fakta 

dalam persindangan ini dapat dilihat pada bagian Duduk Perkara nomor 

2.3 halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Dalam pertimbangan hukum dapat 

dilihat pada bagian yang khusus mengatur tentang Pertimbangan Hukum 

pada halaman 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas). 

Dalam kaidah legal formal waktu pembacaan putusan, dalam Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 ayat (9). Pengaturan 

waktu pembacaan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan 

keleluasaan dalam waktu pembacaan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 

diberitahukan kepada para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009 dibacakan pada hari itu juga setelah dilakukan 

pemeriksaan pendahuluan diikuti sidang pleno dan kemudian Hakim 

Konstitusi mengadakan sidang permusyawaratan putusan yang selanjutnya 

dilakukan pembacaan putusan terhadap permohonan yaitu pada tanggal 6 

Juli 2009 hari itu juga. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dicapai 

melalui putusan yang bulat tanpa ada alasan berbeda (concurring opinion) 

dan/atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Hal ini dapat  dilihat 

bahwa tidak ditemukan adanya alasan berbeda dan perbendaan pendapat 

dalam Putusan. 

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Format Putusan Mahakamah Konstitusi harus 

memuat: a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas 

pihak; c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan terhadap fakta yang 

terungkap dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

putusan; f. amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim 

konstitusi, dan panitera. Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan 

putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak putusan diucapkan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memuat: a. kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas 

pihak; c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan terhadap fakta yang 

terungkap dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

putusan; f. amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim 

konstitusi, dan panitera. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dapat dilihat 

pada halaman pertama. Identitas pihak dapat dilihat dalam Duduk Perkara 

dari halaman 1 (satu). Ringkasan permohonan dapat dilihat pada bagian 

Duduk Perkara sub bab PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN 

PARA PEMOHON dari halaman 2 (dua) sampai halaman 8 (delapan). 

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dapat 

dilihat pada pragraf 2.3 yang menyatakan bahwa  “segala sesuatu yang 

terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini”. 
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Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dapat dilihat dari 

halaman 8 (delapan) sampai halaman 18 (delapan belas). Konklusi dapat 

dilihat dari halaman 18 (delapan belas) sampai halaman 19 (sembilan 

belas). Amar Putusan dapat dilihat dari halaman 19 (sembilan belas) 

sampai halaman 20 (dua puluh) dan hari, tanggal putusan, nama hakim 

konstitusi, dan panitera dapat dilihat pada halaman 20 (dua puluh) sampai 

halaman 21 (dua puluh satu). 

Bagian Kedelapan dalam Bab Hukum Acara mengatur secara khusus 

kaidah legal formal dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Pedoman ini diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 60 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.  

Dalam melakukan pengujian undang-undang, Undang-Undang yang 

dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan 

setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan putusan 

yang memutus permohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-

Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini telah sesuai 

dengan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konsitusi yang menegaskan 

bahwa Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah 

Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. 

Tentang kedudukan hukum pemohon (legal standing) dalam 

mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi menerangkan tentang Pemohon yang dapat mengajukan uji 

materiil adalah: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan 

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau 

privat; atau d. lembaga negara. Pemohon diwajibkan untuk menguraikan 
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dengan jelas tentang anggapan bahwa hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 

Pemohon menguraikan dengan jelas dalam permohonannya jika: a. 

pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, 

pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

menjelaskan mengenai kedudukan hukum dari para pemohon. Pemohon 

merupakan orang-perorangan atau Warga Negara Republik Indonesia. 

Kualifikasi sebagai orang-perorangan atau Warga Negara Republik 

Indonesia dibuktikan melalui bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. 

Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II). pemohon telah menguraikan 

mengenai hak/kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh karena 

diberlakukannya Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden penjelasan mengenai kedudukan hukum. 

Penjelasan mengenai kedudukan hukum para pemohon terdapat dalam 

putusan di bagian Pertimbangan Hukum pada nomor 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 

halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 11 (sebelas).  

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 

Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena hak 

konstitusional pemohon untuk menggunakan hak pilihnya dilanggar dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009. 

Karena pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lalu 

Para Pemohon tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang 

merupakan syarat seorang warga negara dapat menggunakan hak pilihnya 

dalam pemilihan umum. Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya 

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena tidak 

terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
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DPD, dan DPRD yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak 

memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”. Dapat 

disimpulkan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengharuskan warga negara 

terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih 

berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih 

dan karenanya pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945. Penjelasan pemohon uji materiil tentang adanya hak/kewenangan 

konstitusional yang dirugikan dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum 

dalam pragraf 3.7. Menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon adalah 

perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin 

(Bukti P-2) dan para Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena tidak 

tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

1945. 

Hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada 

saat persidangan Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon 

belum mendapat kepastian untuk dapat menggunakan hak memilihnya, 

sebab para Pemohon belum mendapat informasi apakah para Pemohon 

telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan para Pemohon juga 

belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan 

Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi dan 

kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon 

memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan. 

Pasal 52 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa 

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk 
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diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dan pada 

Pasal 53 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi 

memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian 

Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat 

yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden. 

Mengenai penyampaikan salinan permohonan kepada Presiden dan 

DPR dan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung, peneliti tidak 

menemukan adanya penjelasan bahwa telah dipenuhinya penyampaian 

permohonan yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009. 

Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menerangkan 

mengenai bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Amar 

putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila 

permohonan tidak memenuhi syarat Undang-undang yang diundangkan 

setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Undang-

undang yang dapat dimohonkan untuk diuji dan kedudukan hukum (legal 

standing) pemohon yang permohonannya menjelaskan tentang hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya 

undang-undang. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, 

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan. 

Jika permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan 

tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang 

yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amar 

putusan menyatakan permohonan dikabulkan, apabila pembentukan 

Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

lxxxv

Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amar 

putusan menyatakan permohonan ditolak apabila Undang-Undang 

dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 

keseluruhan. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon pengujian beralasan hukum 

(paragraf 3.25) dan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan permohonan (paragraf 4.2). Namun dalam Amar 

Putusan menyatakan: ”Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian”, dalam amar putusan berikutnya Mahkamah menilai bahwa 

permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat (conditionally 

constitutional) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara 

yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 28 dan 

Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah 

konstitusional. 

Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009, berbeda dari kaidah legal formal mengenai bunyi amar putusan 

Mahkamah Konstitusi yang diatur Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan 

permohonan para Pemohon untuk sebagian. Tetapi amar putusannya 

menetapkan bahwa “Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 

konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak 

terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang diatur dalam putusan”. 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, 

amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Jika permohonan 

dikabulkan maka, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

lxxxvi

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berbeda 

dari kaidah mengenai amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.  

Jika Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 

dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa 

permohonan dikabulkan untuk sebagian. Akan tetapi Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional. Jadi Pasal 

28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi terdapat tambahan 

syarat dan tata cara dalam melaksanakan pasal yang diuji. Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan ini juga memerintahkan dimuatnya putusan ini 

dalam Berita Negara Republik Indonesia walaupun pasal yang diujikan 

tetap berlaku. 

 

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 

Melihat keterbatasan pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi, 

dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat Pasal 86 yang 

berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut 

Undang-Undang ini.”. Dengan adanya Pasal ini, Mahkamah Konstitusi 
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memungkinkan adanya peraturan sendiri yang mengatur hukum acara 

Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, 

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara 

menurut Undang-Undang ini. 

Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya akan disebut 

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-

Undang) yang secara khusus mengatur tentang pedoman pengajuan 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-

Undang dibagi dalam 6 (enam) bab dan terdiri atas 44 pasal yang secara 

khusus mengatur tentang kaidah legal formal hukum acara dalam 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bab 

yang terkait dengan kaidah legal formal terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 pada bab II (kedua) sampai bab VI 

(keenam). 

Bab kedua tentang pemohon dan permohonan, dibagi atas 2 (dua) 

bagian yang terdiri dari 3 (tiga) pasal. Pemohon yang dapat mengajukan 

permohonan pengujian Undang-Undang adalah: a. Perorangan warga 

negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan 

sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau 

badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 adalah putusan perkara yang 

dimohonkan oleh Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok 

orang yang mempunyai kepentingan sama. Pemohon ini dapat dilihat dari 

Pertimbangan Hukum hakim yang menilai tentang kedudukan hukum 
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(legal standing) dari para pemohon sebagai seorang warga Negara yang 

dibuktikan dari Kartu Tanda Pendudukan (KTP) yang diajukan sebagai 

alat bukti. 

Mengenai materi pengujian Undang-undang dapat berupa pengujian 

formal maupun pengujian materiil yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang diajukan pengujian. Pengujian materiil adalah pengujian Undang-

Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 

bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian 

Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-

Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 adalah putusan yang 

menguji Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden. Jadi permohonan yang diajukan merupakan permohonan 

pengujian materiil terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Permohonan yang diajukan harus tertulis dalam Bahasa Indonesia dan 

memuat: a. identitas pemohon; b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar 

permohonan; c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam 

permohonan pengujian formil; d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus 

dalam permohonan pengujian materiil; e. Tandatangan permohonan oleh 

Pemohon atau kuasanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 telah memenuhi kaidah bentuk dan permohonan yang diajukan, 

hal ini dapat dilihat dari bagian mengenai Duduk Perkara yang dijelaskan 

dalam putusan. 

Bab ketiga mengatur tata cara pengajuan permohonan. Pengajuan 

permohonan dilakukan melalui Kepaniteraan. Panitera melakukan 

verifikasi permohonan terhadap kelengkapan administrasi dan 

kelengkapan alat bukti dari permohonan yang diajukan. Setelah dilakukan 

pemeriksaan dan dinilai telah lengkap, pemohon mendapatkan Akta 

Penerimaan Berkas Perkara. Jika belum lengkap, Panitera memberitahu 
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Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan 

Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan 

Kekuranglengkapan Berkas. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan 

administrasi dan kelengkapan alat bukti dilakukan registrasi perkara. 

Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan diberi nomor perkara. 

Panitera kemudian memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan 

telah dicatat dalam BRPK.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang 

menguji Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden telah melalui proses pendaftaran di paniteraan Mahkamah 

Konstitusi. Dalam putusan dapat dilihat bahwa permohonan tersebut telah 

melalui pendaftaran oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Proses 

Pendaftaran Permohonan telah dilalui oleh pemohon dan telah dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Dapat 

dilihat pada halaman satu dan dua tentang duduk perkara bahwa para 

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya 

bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 

tanggal 24 Juni 2009, telah dicatat dengan registrasi perkara Nomor 

102/PUU-VII/2009. 

Dalam menetapkan Penjadwalan Sidang, Panitera terlebih dahulu 

menetapkan Panitera Pengganti dan menyampaikan berkas perkara yang 

sudah diregistrasi kepada Ketua Mahkamah Konsitusi untuk menetapkan 

susunan Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Ketua Panel 

Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. 

Penetapan hari sidang diberitahukan kepada Pemohon dan diumumkan 

kepada masyarakat yang dilakukan dengan menempelkan pada papan 

pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Mahkamah 
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Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta disampaikan kepada 

media cetak dan elektronik. 

Pemohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan pedoman tata 

cara Penjadwalan Sidang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009, dijelaskan bahwa permohonan diajukan pada tanggal 

16 Juni 2009 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara pada tanggal 24 

Juni 2009. Persidangan pertama dilakukan pada tanggal 6 Juni 2009. 

Rentang waktu kerja dari tanggal registrasi perkara melalui 10 (sepuluh) 

hari kerja. Hal ini tidak bertentangan dengan lama penetapan waktu hari 

sidang pertama selama 14 (empat belas) hari kerja oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

Setelah melakukan pemanggilan sidang terhadap para pemohon atau 

kuasanya. Mahkamah Konstitusi melakukan proses pemeriksaan terhadap 

permohonan. Proses pemeriksaan diatur dalam Bab V Peraturan 

Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang. Bab 

Pemeriksaan dibagi dalam tiga bagian yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian.  

Dalam pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 

(tiga) orang Hakim Konstitusi dan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno. 

Sidang Pleno dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim 

Konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa 

kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan 

Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok 

permohonan. Jika Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap 

dan jelas, dan/atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang 

panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada 

Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Jika pemeriksaan pendahuluan 

telah dilakukan oleh Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan 

hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno 
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Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. Dalam laporan panel 

kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim termasuk pula usulan 

penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dalam 

hal: a. memiliki kesamaan pokok permohonan; b. memiliki keterkaitan 

materi permohonan atau; c. pertimbangan atas permintaan Pemohon. 

Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan setelah mendapat 

Ketetapan Ketua Mahkamah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

melalui pemeriksaan pendahuluan menyangkut memeriksa kelengkapan 

dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, 

kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan. 

Dapat dilihat dari Pertimbangan Hukum putusan yang menilai bahwa 

pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Para 

pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan. Mengenai pokok permohonan Mahkamah 

Konstitusi akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok 

Permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

yang memutus pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak terjadi adanya 

penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap pokok perkara yang 

diujikan. 

Setelah pemeriksaan pendahuluan, alur berikutnya adalah 

Pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam 

sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persidangan dapat 

dilakukan oleh Panel Hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh 

Rapat Permusyawaratan Hakim. Pemeriksaan persidangan adalah 

pemeriksaan terhadap: a. pemeriksaan pokok permohonan; b. pemeriksaan 

alat-alat bukti tertulis; c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; 

d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD; e. mendengarkan 

keterangan saksi; f. mendengarkan keterangan ahli; g. mendengarkan 
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keterangan Pihak Terkait; h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, 

perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat 

bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; i. pemeriksaan alat-alat bukti lain 

yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang 

mengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden dilakukan secara terbuka untuk umum. Pemeriksaan 

Persidangan yang dilakukan berbentuk pleno dengan dihadiri oleh 

sembilan Hakim Konstitusi. Pemeriksaan persidangan telah melakukan 

pemeriksaan terhadap pokok permohonan dan pemeriksaan alat-alat bukti 

tertulis. Pemeriksaan persidangan dalam huruf lain tidak dilakukan dalam 

proses pemeriksaan. Hal ini karena pemohon hanya mengajukan alat bukti 

tertulis/surat. 

Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman 

Pengujian Undang-Undang menjelaskan mengenai Pihak Terkait yang 

dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan 

langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Pihak Terkait 

yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau 

kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Pihak Terkait dapat 

diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam 

hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili 

dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, 

DPR, dan/atau DPD. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung 

adalah: a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu 

didengar keterangannya; atau b. pihak yang perlu didengar keterangannya 

sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya 

tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena 

kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Pihak Terkait 

harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang 

selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua 
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Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan. (6) 

Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan 

tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah 

Ketua Mahkamah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tidak 

ditemukan penjelasan mengenai pihak terkait sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman 

Pengujian Undang-Undang. Karena dalam proses pemeriksaan 

persidangan, pemohon tidak mengajukan keterangan dari pihak terkait dan 

Mahkamah Konstitusi tidak meminta pemeriksaan terhadap Pihak Terkait 

langsung maupun tidak langsung terhadap pasal yang diujikan. 

Dalam bagian Pembuktian dibebankan kepada Pemohon. Apabila 

dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada 

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait. 

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat 

mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs). Apabila Mahkamah 

menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah DPR, dan 

DPD, keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan 

Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD kecuali untuk kepentingan 

kelancaran persidangan Mahkamah menentukan lain. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hanya pemohon yang dibebankan 

pembuktian. Mahkamah Konstitusi tidak membebankan pembuktian 

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait. 

Mengenai macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk 

diperiksa di persidangan, adalah: a. surat atau tulisan yang harus dapat 

dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum; b. keterangan 

saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan 

dialaminya sendiri; c. keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan 

keahliannya; d. keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau 

DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung; e. petunjuk yang 

diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau 
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peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau f. alat 

bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

Alat bukti surat atau tulisan yang berupa kutipan, salinan, atau fotokopi 

peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau 

putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi 

yang menerbitkannya. 

Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa berupa Fotokopi 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden; dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas 

nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, 

SH (Pemohon II).  

Dalam pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan, dimulai dengan 

menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi 

meliputi: a. materai; b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat 

aslinya. Dalam hal ketentuan perolehannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum belum dipenuhi, Ketua Sidang 

mengembalikannya kepada Pemohon untuk dipenuhi sebelum atau pada 

sidang berikutnya. Apabila cara perolehannya dapat 

dipertanggungjawabkan Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bukti 

yang diajukan berupa Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama 

R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II). Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tidak terdapat bagian yang 

menjelaskan mengenai penggunaan Pasal 20 PMK Pengujian Undang-

undang tentang Hakim Mahkamah Konstitusi menanyakan perolehan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  
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Pasal 21 PMK Pengujian Undang-undang menjelaskan tentang proses 

pemeriksaan Keterangan Saksi. Pasal 22 PMK Pengujian Undang-undang 

menjelaskan tentang proses pemeriksaan Keterangan Ahli. Pasal 23 PMK 

Pengujian Undang-undang menjelaskan tentang proses pemeriksaan 

Keterangan Pihak Terkait. Dalam Pasal 24 PMK Pengujian Undang-

undang menjelaskan mengenai  proses pemeriksaan Penerjemah sebagai 

penterjemah dalam menerjemahkan dari bahasa asing ke dalam Bahass 

Indonesia. Pasal 25 PMK Pengujian Undang-undang menjelaskan 

mengenai pemeriksaan Keterangan Presiden. Pasal 26 Pengujian Undang-

undang menjelaskan mengenai pemeriksaan Keterangan DPR. Pasal 27 

PMK Pengujian Undang-undang menjelaskan mengenai pemeriksaan 

Keterangan DPD baik mengenai Undang-Undang yang dientuk melibatkan 

DPD maupun Undang-Undang muatannya berkaitan dengan DPD. Dalam 

Pasal 28 PMK Pengujian Undang-undang menjelaskan mengenai proses 

pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan DPR, 

Presidean, dan/atau DPD, maupun Pihak Terkait. Para pemohon dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tidak 

mengajukan saksi maupun ahli dan juga keterangan Presiden, DPR RI, 

DPD dan pihak terkait. Hal ini terlihat dari bagian dalam putusan pada 

Pertimbangan Hukum paragraf 3.10. 

Setelah melalui pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi 

mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Kewenangan RPH 

adalah untuk mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan 

mengenai: a. laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan; b. laporan 

panel tentang pemeriksaan persidangan; c. rekomendasi panel tentang 

tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan; d. pendapat hukum (legal 

opinion) para Hakim Konstitusi; e. hasil pemeriksaan persidangan pleno 

dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi; f. Hakim Konstitusi yang 

menyusun rancangan putusan; g. rancangan putusan akhir; h. penunjukan 

Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan 

putusan; i. pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xcvi 

Tindak lanjut laporan panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan 

permohonan, dapat berupa: a. pembahasan mengenai rancangan putusan 

yang akan diambil menyangkut kewenangan Mahkamah dan kedudukan 

hukum (legal standing) Pemohon; b. perlu-tidaknya dilakukan 

pemeriksaan lanjutan atau dapat segera diambil putusan; c. pelaksanaan 

pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau panel. 

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan 

rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah. Apabila Ketua Mahkamah 

berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua 

Mahkamah. Apabila Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah 

berhalangan dalam waktu bersamaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua 

Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah. Kuorum RPH 

untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang 

Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah. RPH 

yang tidak untuk mengambil keputusan dapat dilakukan tanpa terikat 

ketentuan kuorum 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 setelah 

melalui proses pemeriksaan permohonan Hakim yang memeriksa, 

mengadili dan memutus melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat 

permusyawaratan yang dilakukan tertutup untuk umum dan dihadiri 

dengan Sembilan hakim konstitusi. Dijelaskan dalam bagian akhir pada 

halaman 20 (dua puluh) dalam putusan tersebut yang tertulis bahwa 

“Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi 

pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan 

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 

pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, 

oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul 

Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria 

Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, 

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir 
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sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, dan 

Pemerintah atau yang mewakili”. 

BAB VII (ketujuh) PMK Pengujian Undang-undang mengatur 

mengenai putusan dari pengujian undang-undang. Putusan diambil dalam 

RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi 

dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang 

dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. RPH yang 

memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

dilakukan sesuai dengan kaidah bahwa RPH harus dihadiri minimal 7 

(tujuh) Hakim Konstitusi. RPH dalam membahas Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang telah dihadiri oleh sembilan 

Hakim Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada bagian penutup pada halaman 

20 (dua puluh).  

Dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam RPH, setiap Hakim 

Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara 

tertulis terhadap permohonan. Putusan sedapat mungkin diambil secara 

musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat bulat, maka rapat 

ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya. Apabila setelah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai mufakat 

bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika RPH tidak dapat 

mengambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH 

menentukan. Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda terhadap putusan 

dimuat dalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak 

menghendaki. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

tidak ditemukan adanya pendapat berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 dicapai melalui putusan yang bulat tanpa ada 

alasan berbeda (concurring opinion) dan/atau pendapat yang berbeda 

(dissenting opinion). Hal ini dapat dilihat dalamputusan tidak terdapat 

alasan berbeda dan perbedaan pendapat dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. 
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Mengenai bentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan 

Mahkamah tentang pengujian Undang-Undang memuat: a. kepala putusan 

yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”; b. identitas Pemohon; c. ringkasan permohonan 

yang telah diperbaiki; d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap 

dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; f. 

amar putusan; g. pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan h. hari dan 

tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memuat sesuai aturan mengenai isi putusan berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah memuat 

antara lain: a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dapat dilihat 

pada halaman pertama; b. identitas pemohon, dapat dilihat dalam duduk 

perkara dari halaman 1 (satu), c. ringkasan permohonan dapat dilihat dari 

halaman 7 (tujuh) sampai 8 (delapan), d. pertimbangan terhadap fakta 

yang terungkap dalam persidangan dapat dilihat dari halaman 13 (tiga 

belas), e. Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan dapat dilihat 

dari halaman 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas), f. Amar putusan dapat 

dlihat dari halaman 19 (sembilan belas) sampai 20 (dua puluh), g. hari dan 

tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera 

dapat dilihat pada halaman 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu). 

Tetapi putusan tersebut tidak memuat mengenai alasan berbeda 

(concurring opinion) dan/atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion) 

dari Hakim Konstitusi. 

Dalam Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 

persidangan (pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 

persidangan) meliputi ringkasan: a. pendirian Pemohon terhadap 

permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di 
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persidangan; b. keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD; c. 

keterangan Pihak Terkait; dan d. hasil pemeriksaan alat-alat bukti. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memuat pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan 

tambahan yang disampaikan di persidangan dan hasil pemeriksaan alat-

alat bukti. Tetapi putusan ini tidak memuat keterangan 

Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD dan tidak memuat keterangan 

Pihak Terkait.  

Dalam Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 

(pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan) meliputi: a. maksud 

dan tujuan permohonan; b. kewenangan Mahkamah sebagaimana 

dimaksud Pasal 24 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; c. kedudukan hukum 

(legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003; d. alasan dalam pokok permohonan 

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003; e. kesimpulan mengenai semua hal yang 

telah dipertimbangkan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memuat Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Maksud dan 

tujuan permohonan dapat dilihat pada halaman 8 (delapan) paragraf 3.1. 

kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c Undang-

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

Tahun 2003 dapat dilihat pada halaman 8 (delapan) paragraf 3.3. 

Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat dilihat pada 

halaman 9 (sembilan) paragraf 3.5 dan 3.6. Alasan dalam pokok 

permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Untuk alasan dalam pokok 

permohonan, pemohon mengajukan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Alasan pemohon bahwa materi muatan 
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dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dianggap 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai 

kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan dapat dilihat 

bagian Konsklusi dari halaman 18 (delapan belas) sampai 19 (sembilan 

belas). 

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 4 (empat) format 

substansi putusan yang berbunyi: a. “Menyatakan permohonan Pemohon 

tidak dapat diterima”, jika permohonan tidak memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003; b. “Mengabulkan permohonan Pemohon”; “Menyatakan 

bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang 

dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”; dan 

“Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-

Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, apabila 

permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3) 

dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; c. 

“Mengabulkan permohonan Pemohon”; “Menyatakan bahwa pembentukan 

Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan 

Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”; dan 

“Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat“, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 

56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 

d. “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”, apabila Undang-Undang 

yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 

keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi. 

Amar putusan yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berupa “Mengabulkan permohonan 

Pemohon untuk sebagian”. Dan dalam amar putusan berikutnya 
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“Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang 

diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan 

syarat dan cara....”. Apabila merujuk kepada pengaturan mengenai bunyi 

dari Amar putusan Mahkamah Konstitusi, jika amar putusan berbunyi 

mengabulkan permohonan pemohon maka materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Menyatakan materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dilakukan pembacaan putusan 

secara terbuka untuk umum, maka putusan tersebut dapat dianggap telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 41 PMK Pengujian Undang-undang mengatur bahwa “Putusan 

Mahkamah yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita 

Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengabulkan 

permohonan pemohon untuk sebagian tetapi tidak menetapkan bahwa 

pasal yang diujikan tidak mengikat secara hukum dan pembacaan putusan 

dilakukan secara terbuka untuk umum. Tapi dalam putusan juga dapat 

dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan putusan ini 

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 

3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang perkara Pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah 

Konstitusi. 
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

menggunakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan 

kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Yurisprudensi ini digunakan 

dalam menentukan Kedudukan hukum pemohon untuk dalam 

membuktikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh 

adanya materi, pasal, ayat atau bagian dari perundang-undangan. 

Yurisprudensi ini ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007. Dalam 

putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak 

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, 

yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon 

dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian; 

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan 

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 

maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009, berpendapat bahwa para Pemohon adalah perorangan 

warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin (Bukti P-2) dan 

para Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
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tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam 

daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak 

pilihnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam permohonan yang diajukan, hak para Pemohon untuk memilih 

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara potensial 

dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan Mahkamah 

Konstitusi dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat 

kepastian untuk dapat menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon 

belum mendapat informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam 

daftar pemilih tetap (DPT) dan para Pemohon juga belum mendapatkan 

Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 

PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi dan kerugian 

konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon 

memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan. 

 

4. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang 

Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 

Terdapat 11 Asas yang berlaku dalam hukum acara Mahkamah 

Konstitusi yaitu:  Asas Independensi/Noninterventif, Asas Praduga 

Rechtmatige, Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, Asas Hakim Majelis, 

Asas Objektivitas, Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (Dominus Litis), Asas 

Pembuktian Bebas, Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat 

Final, Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final, Asas 

Putusan Mengikat Secara “Erga Omness”, Asas Sosialisasi Putusan; dan 

Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan. Penulis meneliti Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah memenuhi kaidah 
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legal formal dalam aspek asas yang berlaku dalam hukum acara 

Mahkamah Konstitusi. 

(12) Asas Independensi/Noninterventif. 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

memenuhi asas independensi/noninterventif Mahkamah Konstitusi. 

Independensi/noninterventif dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat 

dari rapat permusyawaratan hakim yang tertutup untuk umum yang 

dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi.  

(13) Asas Praduga Rechtmatige. 

 Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka objek perkara 

harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum 

putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebaliknya. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah memenuhi 

kaidah asas praduga rechtmatige. Hal ini dapat dilihat dalam amar 

putusan bahwa pasal yang diuji materill tersebut dinyatakan tetap 

berlaku. 

(14) Asas Sidang Terbuka Untuk Umum. 

Persidangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh 

publik, dalam arti setiap orang boleh hadir untuk mendengar dan 

menyaksikan jalannya persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 telah memenuhi kaidah asas sidang 

terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum dapat dilihat pada bagian 

penutup bahwa pembacaa putusan terbuka untuk umum. 

(15) Asas Hakim Majelis. 

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili dan memutus 

dilakukan dalam bentuk sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 

(sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa 

dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua 
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Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009 telah memenuhi kaidah asas hakim majelis bahwa 

putusan telah dilakukan melalui persidangan yang dipimpin oleh 9 

(sembilan) Hakim Konstitusi. 

(16) Asas Objektivitas. 

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib 

mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau 

semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri 

meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat 

hukum atau antara hakim dan salah seorang panitera juga terdapat 

hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau 

panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak 

langsung. Peneliti tidak menemukan secara langsung pemenuhan asas 

objektifitas pada proses pengujian dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Tetapi apabila tidak terdapat 

suatu hubungan antara para pihak, dengan hakim dan juga dengan 

panitera maka tidak perlu diterangkan dalam putusan bahwa terdapat 

pengunduran diri akibat adanya hubungan tersebut. 

(17) Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (Dominus Litis). 

Hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materiel, yang tidak terikat 

dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat 

buktinya. Selain itu asas keaktifan hakim konstitusi juga tercermin 

dalam kewenangan hakim konstitusi memerintahkan kepada para 

pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili 

kuasa hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009, Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili 

dan memutus permohonan tidak memerintahkan dipanggilnya pihak 

yang terkait dengan permohonan pengujian yang diajukan. Pihak 

pemohon tidak mengajukan saksi sebagai alat bukti dalam proses 

pemeriksaan persidangan. Pemohon pengujian juga tidak 
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menggunakan kuasa hukum dalam proses pengujian dan pemohon 

hadir secara langsung dalam proses pemeriksaan dalam perisdangan. 

(18) Asas Pembuktian Bebas. 

Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, 

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat 

bukti berdasarkan keyakinannya. Mahkamah Konstitusi memutus 

perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti  dan keyakinan hakim. Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus 

didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah sesuai dengan 

asas pembuktian dalam memutus perkara berdasarkan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan alat 

bukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah 

menggunakan dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

pertimbangan hukum dalam putusan. Terdapat 2 (dua) alat bukti 

surat/tulisan yang digunakan pemohon. Bukti P-1 berupa Fotokopi 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama 

R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II). Pemohon tidak 

mengajukan saksi atau ahli. 

(19) Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final. 

Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat terakhir yang putusannya bersifat final tidak memungkinkan 

untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi dan 

seterusnya dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 memutus bahwa 

permohonan dikabulkan sebgaian tetapi dalam pasasl yang diujikan 
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tetap berlaku dengan tata cara dan syarat yang ditetapkan dalam 

Putusan. Dan dalam putusan juga menrangkan bahwa putusan 

memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

(20) Asas Putusan Mengikat Secara “Erga Omness”. 

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya 

mengikat para pihak (inter parties), tetapi juga harus ditaati oleh 

siapapun (erga omnes). Asas ini tercermin dari ketentuan yang 

menyatakan, bahwa putusan Mahkamah konstitusi langsung dapat 

dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang 

berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur yang 

lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. Dari pemuatan putusan tersebut 

dalam Berita Negara Republik Indonesia menjadikan bahwa putusan 

tersebut mengikat pada semua Warga Negara Republik Indonesia 

yang tunduk pada hukum yang berlaku.  

(21) Asas Sosialisasi Putusan. 

 Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala 

kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 13 Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi sudah  melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat dengan baik, yaitu dalam berbagai 

media cetak seperti buku, jurnal, berita Mahkamah Konstitusi dan 

lain-lain maupun dengan memberikan fasilitas unduhan (download) 

secara bebas kepada masyarakat terhadap putusan-putusan yang dapat 

diakses dari situs resmi Mahkamah Konstitusi. 

(22) Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan. 

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang 

efisien dan efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh 

rakyat. Namun tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari 

kebenaran dan keadilan. Asas ini tersermin dari cepatnya proses 
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pengujian yang dilaksanakan dalam satu hari. Hanya berselang 

beberapa jam setelah pemeriksaan pendahuluan hakim langsung 

melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim dan setelah itu dilakukan 

pembacaan putusan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan yang hanya 

melakukan persidangan satu kali. 

 

5. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 

Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang tidak 

memenuhi kaidah legal formal Mahkamah Konstitusi 

Penulis menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

102/PUU-VII/2009 tidak mememnuhi sebagian dari kaidah legal formal 

pengujian undang-undang. Proses formal dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah melalui pendaftaran dan 

registrasi perkara. Setelah melalui registrasi perkara, dilakukan 

penjadwalan sidang. Dalam pemeriksaan persidangan yang melalui 

pemeriksaan pendahuluan tidak terdapat penyimpangan dalam kaidah legal 

formal Mahkamah Konstitusi. Begitu pula dalam pembuktian tidak 

terdapat penyimpangan terhadap kaidah dalam pembuktian persidangan 

Mahkamah Konstitusi. Dan juga dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

tidak bertentangan dengan kaidah legal formal Mahkamah Konstitusi 

dalam menguji undang-undang. 

Akan tetapi dalam kaidah legal formal Mahkamah Konstitusi 

mengenai putusan permohonan pengujian Undang-Undang terdapat 

penyimpangan dalam bunyi putusan yang tidak terdapat dalam aturan 

mengenai bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaidah mengenai 

bunyi putusan Mahkamah Konsitusi, apabila Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan 

permohonan dikabulkan. Jika permohonan dikabulkan, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
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bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

hakim menyatakan bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum 

(paragraf 3.25) dan dalam amar putusan menyatakan ”Mengabulkan 

permohonan para Pemohon untuk sebagian”. Namun Mahkamah 

Konstitusi menilai bahwa “Pasal yang diujikan para Pemohon adalah 

konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak 

menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT 

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

adalah konstitusional. Amar Putusan ini berbeda dari kaidah mengenai 

bunyi amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur 

dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan 

menyatakan permohonan dikabulkan. Jika permohonan dikabulkan maka, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, 

dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. 

Selain kaidah legal formal menurut Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi, penulis juga membahas mengenai kaidah legal formal 

berdasarkan Pedoman yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. 

Pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara 

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya akan disebut 

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-

Undang). Dalam kaidah legal formal yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang ini 

terdapat beberapa pedoman yang disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi 
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sendiri dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang 

Pedoman Pengujian Undang-Undang tersebut. 

Dalam pembahasan penulis terhadap pemenuhan kaidal legal formal 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang, penulis menemukan bahwa 

Mahkamah Konstitusi menyimpangi kaidah mengenai isi substansi dari 

amar putusan. Hal ini jelas dapat dilihat dalam kaidah jika dalam amar 

putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mengabulkan permohonan 

Pemohon”, maka, Mahkamah Konstitusi selanjutnya dalam amar putusan 

“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945”; dan “Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 

Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.  

Berdasarkan kaidah mengenai bunyi amar putusan, amar putusan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berbeda 

dengan bunyi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang 

Pedoman Pengujian Undang-Undang. Amar putusan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 berupa “Mengabulkan 

permohonan Pemohon untuk sebagian”. Dan dalam amar putusan 

berikutnya menyatakan bahwa “Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga 

negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara....”. Apabila 

merujuk kepada pengaturan mengenai isi dari Amar putusan Mahkamah 

Konstitusi, jika amar putusan berbunyi mengabulkan permohonan 

pemohon maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-

Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-

Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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B. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih 

Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009 

a. Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga 

Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009. 

Pemeriksaan mengenai legal standing dilakukan pada saat 

pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum memeriksa pokok 

perkara dalam pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan 

diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 

yang berbunyi: “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah 

Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi 

permohonan”. Dalam pemeriksaan pendahuluan majelis hakim 

melakukan pertimbangan hukum mengenai: 

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan 

pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan. 

2. Apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap permohonan 

yang diajukan. 

Dalam menjawab legal standing pemohon dapat menggunakan Pasal 

51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. 

perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.“ 
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Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 

terdapat 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon agar 

memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan, yaitu: 

1. Kualifikasi pemohon apakah sebagai perorangan Warga Negara 

Republik Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 

undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga 

negara. 

2. Anggapan bahwa terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional 

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh 

karena diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian. 

Dalam kriteria yang pertama, Refly dkk. merupakan orang-

perorangan atau Warga Negara Republik Indonesia. Kualifikasi sebagai 

orang-perorangan atau Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan 

melalui bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, SH 

(Pemohon II). 

Dalam kriteria yang kedua, bahwa terdapat hak dan/atau 

kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh karena diberlakukannya 

Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. Berdasarkan pembahasan penulis, dalam Pasal 28 dan Pasal 

111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut 

mengharuskan warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya 

diharuskan terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih atau tercantum 

dalam DPT untuk dapat memilih. Apabila Warga Negara tersebut tidak 

terdaftar dalam DPT, maka dapat berpotensi atau dapat menghilangkan 

hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dapat dikatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terhadap 
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Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan 

ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai Warga Negara, Refly dkk. mengajukan permohonan uji 

materiil terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden karena hak konstitusional pemohon untuk 

menggunakan hak pilihnya dilanggar dalam Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009. Hal ini dikarenakan pada 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lalu Pemohon 

tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan syarat 

seorang warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

umum. Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena tidak terdaftar 

dalam DPT. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, 

warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”. 

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum (the right to vote) adalah 

pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945.  

Selain berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara 

untuk memilih, dapat dikatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Selain itu, pemohon tidak dapat menggunakan hak 

pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena 

tidak terdaftar dalam DPT.  Dikarenakan ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak 

memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”. Dari 

pasal ini, hak untuk memilih dalam pemilihan umum seseorang 
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ditentukan dari terdaftar atau tidaknyanya seorang warga negara dalam 

daftar pemilih tetap (DPT). 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-

I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah 

hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain 

menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara 

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

hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi 

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan 

penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak 

asasi dari warga negara.”. 

Dalam pembahasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) 

para pemohon yang mendapatkan kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional berdasarkan syarat Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 

bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 

20 September 2007. Fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam persidangan, sebagai berikut: 

- Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada 

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar 

dalam DPT; 

- Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi 

sosialisasi yang memadai tentang DPT; 

- Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk 

berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan 

pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada 

alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi 

dan undangan untuk memilih di TPS; 

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) 

Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan 

warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk 

dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional warga negara 
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untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan 

Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi menganggap para 

pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

selaku pemohon dalam permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 28 

dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden.  

 

2. Pemenuhan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga 

Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009. 

Hak politik merupakan hak asasi manusia yang menjadi hak 

konstitusional karena menjadi hak warga negara yang tercantum dalam 

konstitusi (dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945). Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga 

negara, yaitu orang Indonesia asli maupun bangsa lain yang disahkan 

Undang-Undang sebagai warga negara, mempunyai kedudukan yang 

sama di mata hukum dan pemerintahan. Dan juga dalam Pasal 28D ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Setiap warga negara juga berhak 

untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

mengakui hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

dicantumkannya dalam putusan sebagai pertimbangan hukum dalam 

memutus permohonan. Pertimbangan hak politik warga negara terdapat 

dalam pendapat Mahkamah pada pragraf  3.14, yang menyatakan bahwa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

cxvi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 didasarkan 

pada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas diatur dalam Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.”. Dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 menentukan bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 28D 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan Pasal 28I 

ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 

Selain pertimbangan hukum Undang-Undang Dasar 1945, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 juga menempatkan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai 

pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dari DUHAM tersebut 

merupakan pertimbangan mengenai hak politik yang dijabarkan dalam 

DUHAM. Pasal 21 DUHAM berbunyi: (1) “Setiap orang berhak turut 

serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung 

maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) 

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam 

jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi 

dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak 

pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan 
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suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin 

kebebasan mengeluarkan suara.” 

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak politik juga diatur 

dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) atau 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah 

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang 

sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human 

Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) sehingga 

menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan 

penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

mempertimbangkan hak politik yang tercantum dalam Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dapat dilihat dalam 

pertimbangan hukum dalam putusan yang mencantumkan Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi: “Setiap 

warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa 

pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa 

pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang 

dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum 

berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta 

dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin 

kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) 

Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 

persamaan”. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 juga 

menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan tentang hak politik 
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dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. Dalam putusan dapat dilihat adanya Pasal 43 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut 

menegaskan: ayat (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; ayat (2) Setiap 

warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung 

atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut 

cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) 

Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. 

 

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pelaksanaan Hak Pilih Warga 

Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009 

Salah satu prinsip pokok hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak 

asasi manusia bersifat universal dan tak dapat dicabut; tidak bisa dibagi; 

saling berkaitan dan tak dapat dipisah-pisahkan. Hak asasi bersifat 

universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa 

memandang dimana merka tinggal, jenis kelamin atau ras, agama, atau 

latar belakang budaya atau etnisnya. Hak asasi tidak bisa dicabut karena 

hak setiap orang tidak akan pernah bisa ditanggalkan dan direbut. Hak 

asasi akan saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisah-

pisahkan karena semua hak, baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan 

busaya kedudukannya setara dan tak akan bisa dinikmati sepenuhnya 

tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. Hak asasi pun menjamin bagi 

setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi, dan 

diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan 

berpengaruh pada hidupnya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dengan 

hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap para 
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pemangku tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya 

dengan standar internasional (Muhammad Syafari firdaus, 2007:14-15). 

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009, memutuskan bahwa Warga Negara Indonesia yang belum 

terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan 

menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau 

Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di 

luar negeri. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus 

dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya. Warga 

Negara Indonesia yang menggunakan hak pilih dengan KTP yang masih 

berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang 

berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang 

tertera di dalam KTP-nya. Bagi Warga Negara Indonesia yang 

menggunakan KTP untuk memilih, sebelum menggunakan hak pilihnya, 

terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Warga Negara 

Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor 

dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau 

TPS Luar Negeri setempat. 

Dari putusan tersebut, prinsip dasar universalitas hak asasi manusia 

tidak terpenuhi. Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh 

umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa 

diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan 

pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia: “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat 

dan martabatnya”. Keuniversalan hak asasi manusia ini dimaksudkan 

agar gagasan dan norma-norma hak asasi manusia telah diakui dan 

diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. 

Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada 

dimana-mana, disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di 

pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu hak asasi manusia 
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tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan 

diakui secara lokal. 

Tidak terpenuhinya prinsip keuniversalan dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dapat dilihat bahwa yang dapat 

menggunakan hak pilihnya hanya warga negara yang mempunyai KTP 

dan berada dalam wilayah KTP tersebut dan Warga Negara Indonesia 

yang berada di luar negeri yang memegang paspor. Dapat diartikan 

dalam putusan tersebut tidak semua Warga Negara yang secara 

administratif tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden dapat memenuhi hak untuk memilihnya. Bagi warga 

negara yang tidak terdaftar dan sedang tidak berada dalam wilayah yang 

tertera dalam KTP-nya akan sulit dalam memenuhi hak pilihnya sebagai 

warga negara. 

Dalam persoalan tanggung jawab negara dan penegakan hukum 

(state responsibility and rule of law) terhadap pemenuhan hak asasi 

manusia, pada dasarnya negara dalam hal ini pemerintah eksekutif 

bertanggung jawab untuk memenuhi dan menaati hak asasi warga negara. 

Pemerintah harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang 

tercantum dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya 

negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang 

dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai 

dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. 

Persoalan administratif DPT yang secara teknis merupakan 

tanggungjawab pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban 

terhadap persoalan tersebut. Sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan 

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan, administrasi kepedudukan secara nasional 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah. Pembagian 

kewenangan berdasarkan tingkatan wilyah kerja dari pusat hingga 

daerah. Pada tingkatan nasional administrasi kependudukan dilakukan 
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oleh menteri, administrasi kependudukan dalam tingkatan provinsi 

dilakukan oleh gubernur pemerintah provinsi dan administrasi 

kependudukan di tingkatan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah 

kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Secara tegas dalam Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menyatakan bahwa: “Pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan 

secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan 

meliputi: 

a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; 

b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi 

Kependudukan; 

c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; 

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan 

Administrasi Kependudukan; 

e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: 

dan 

f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen 

Kependudukan.” 

Pemilihan umum merupakan prasyarat dari negara yang menganut 

prinsip demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat mutlak 

dari pemerintahan dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Sebagaimana 

kriteria dari sebuah negara demokrasi, pemilihan umum seharusnya 

dilaksanakan secara teratur. Bagi setiap warga negara yang sudah dewasa 

mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan 

haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia berhak 

untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa 

ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti 

segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan 

kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. 
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, 

hak pilih warga negara tetap dibatasi oleh persoalan administratif dalam 

KTP dan Paspor. Tidak semua warga negara yang tidak terdaftar dalam 

DPT dapat menggunakan hak pilihnya. Pemilik KTP hanya dapat 

menggunakan KTP dalam Tempat Pemungutan Suara yang berada dalam 

wilayah KTP-nya yang dapat menggunakan hak pilihnya. Terbatasinya 

hak warga negara dalam memilih dapat mengurangi kualitas demokrasi 

yang mensyaratkan pemilihan umum yang terbuka terhadap semua warga 

negara. Warga negara dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih 

tanpa terhalang oleh persoalan apapun termasuk persoalan administratif. 

Hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR dapat 

diklasifikasi dalam dua jenis yaitu non-derogable dan derogable rights. 

Non-derogable adalah hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh 

dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat 

sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini adalah: (i) hak atas 

hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free 

from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from 

slavery); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi 

perjanjian (hutang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; 

(vi) hak sebagai subyek hukum dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, 

berkeyakinan dan beragama. Sedangkan hak-hak dalam jenis derogable, 

yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya 

oleh Negara. Hak dan kebebasan yang tergantung dalam jenis ini adalah: 

(i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan 

berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; (iii) 

hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk 

kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dari segala 

gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). 

Hak Politik merupakan hak yang termasuk hak non-derogable yang 

tidak dapat dibatasi pemenuhannya. Hak politik dapat dikategorikan 

sebagai hak sebagai subyek hukum dalam sebuah negara demokrasi yang 
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menghendaki adanya partisipasi dari warga negaranya. Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hak politik warga 

negara tetap mendapat pembatasan dikarenakan ada pembatasan dalam 

penggunaan KTP hanya dalam Tempat Pemungutan Suara yang berada di 

wilayah yang tertera dalam KTP. Pembatasan wilayah ini seharusnya 

tidak terjadi karena persoalan hak politik merupakan hak asasi manusia 

yang menjadi hak konstitusional. Pembatasan ini seharusnya tidak terjadi 

karena pembatasan terhadap hak tersebut dapat membuat kualitas 

kemanusiaan berkurang dalam kategori manusia atau warga negara 

sebagai subyek hukum. 

Dalam pembahasan penulis, proses permohonan pengujian Pasal 28 

dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

merupakan usaha untuk menegakkan hak politik warga negara yang 

diatur konstitusi. Putusan ini adalah usaha untuk mengamankan dan 

menyelamatkan hak pilih warga negara yang terancam oleh adanya 

ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden. Usaha pengamanan dan penyelamatan ini dapat 

dilihat dari waktu persidangan yang cepat, dan keputusan bahwa setiap 

Warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan 

KTP dan Passport dalam wilayah dimana KTP warga negara tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
B. Simpulan 

Berdasarkan penelitian penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang pelaksanaan hak pilih warga negara 

dalam pemilihan presiden tahun 2009 yang memutus permohonan pengujian 

materiil terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-

Undang Pemilihan Presiden). Penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian 

dalam beberapa hal bahwa: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 telah memenuhi 

kaidah legal formal hukum acara. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 29  

Pasal 55, Pasal 57, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 sampai 

dengan Pasal 35, Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perkara Pengujian Undang-Undang dan telah sesuai dengan yurisprudensi 

Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi melakukan 

penyimpangan dalam menerapkan kaidah aturan bunyi amar putusan 

Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari inkonsistensi antara 

pertimbangan hakim yang menerima alasan hukum pemohon dan legal 

standing pemohon dengan amar putusan yang menetapkan pasal yang 

diujikan tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tidak dapat 

memenuhi keseluruhan hak politik dari warga negara. Karena melalui 

putusan tersebut, pemenuhan hak pilih dengan menggunakan KTP dan 

Pasport sebagai persyaratan hanya dapat digunakan dalam wilayah yang 

tertera dalam KTP dan Pasport, sedangkan bagi warga negara yang tidak 

terdaftar dalam DPT dan tidak berada dalam wilayah yang tertera dalam 
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KTP tidak mendapat jaminan dapat dengan leluasa menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan. 

Penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 

Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya yang menjadi masalah adalah administrasi kependudukan 

yang menjadi dasar pembuatan daftar pemilih tetap (DPT). Penetapan DPT 

menyebabkan terdaftar atau tidaknya seorang warga negara yang berhak 

menggunakan hak pilihnya. Tidak terdaftarnya seseorang warga negara 

mengakibatkan warga negara tersebut kehilangan hak pilihnya dalam 

pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut hendaknya permasalahan 

administratif kependudukan warga negara diperbaiki terlebih dahulu. 

2. Persoalan DPT tidak hanya berawal dari proses administratif pendaftaran 

warga negara yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi 

permasalahan DPT tersebut diawali dari data kependudukan yang menjadi 

dasar pembuatan DPT. Data kependudukan yang menjadi dasar pembuatan 

DPT dari awal sudah bermasalah. Hendaknya data kependudukan dibuat 

lebih terpadu dengan sinergis antara birokrasi daerah dan pusat. 

3. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian hendaknya dapat 

meminta keterangan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pasal yang diujikan. Karena pasal yang diujikan sangat berkaitan 

dengan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan 

hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga 

tersebut hendaknya Mahkamah Konstitusi meminta dan mendengar 

keterangan dari pihak-pihak tersebut. Keterangan pihak terkait akan 

menambah masukan dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus permohonan yang diajukan. 
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4. Hendaknya membuat aturan yang dapat memberikan kemudahan kepada 

setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dimanapun dia 

berada tidak hanya dalam wilayah yang tertera dalam KTP. 
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