
Ringkasan Putusan 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010 atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 

dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 

1. Pemohon :  

Nur Hidayat Sardini,S.Sos, M.Si, dkk 

2. Materi pasal yang diuji: 

• Pasal 93 

Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi 
kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya 
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang 
sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji 
kelayakan dan kepatutan. 

• Pasal 94  

(1) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah'' Provinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada 
Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya 
dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu 
Kabupaten/ Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan 
dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.  

(2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daera Kabupaten/Kota diusulkan oleh 
KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang 
untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai 
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji 
kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan 
Bawaslu.  

• Pasal 95 

Calon anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU 
Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 
(enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang 
sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan 
keputusan Panwaslu Kabupaten/ Kota. 

• Pasal 111 ayat (2) 

Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.  

Conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) 
sepanjang KPU menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan 
Bawaslu atau pengaduan masyarakat atau pengaduan 
dan/atau laporan pelanggaran dengan membuat penetapan 
pembentukan Dewan Kehormatan dengan Keputusan KPU. 

• Pasal 111 ayat (3)  

Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota 
KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.  
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• Pasal 112 ayat (2) 

Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan 
KPU Provinsi.  

Conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) 
sepanjang KPU menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan 
Bawaslu atau pengaduan masyarakat atau pengaduan 
dan/atau laporan pelanggaran dengan membuat penetapan 
pembentukan Dewan Kehormatan dengan Keputusan KPU. 

• Pasal 112 ayat (3) 

Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang 
anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar anggota KPU 
Provinsi.  

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

• Pasal 22E ayat (1): 

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

• Pasal 28D ayat (1): 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.  

3. Amar putusan :  

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
b. Menyatakan kata:  

• “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada 
Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” 
dalam Pasal 93;  

• “Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota 
kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk 
selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2);  

• “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota 
kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang 
untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga 
menjadi: 

Pasal 93 

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan 
Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota 
Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan 
dan kepatutan. 
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Pasal 94 

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih 
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu 
Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan 
kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. 

(2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang 
sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah 
melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan 
dengan keputusan Bawaslu. 

Pasal 95 

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) 
orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan 
ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota. 

c. Menyatakan kata: 
• “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada 

Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” 
dalam Pasal 93;  

• “Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota 
kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk 
selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2);  

• “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota 
kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang 
untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

d. Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk 
adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan 
wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang; 

e. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. bahwa ketentuan pasal-pasal yang  menentukan calon anggota 
panitia pengawas pemilihan umum diusulkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum telah meniadakan sifat kemandirian dari Badan 
Pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. 

b. bahwa kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 
tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi 
menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga, fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga 
lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan 
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fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, 
tetap, dan mandiri. 

c. bahwa UU 42/2008 junctis UU 10/2008 dan UU 22/2007 tidak 
atau kurang memberikan penguatan (empowering) dan 
kemandirian kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) beserta jajarannya, untuk melakukan pengawasan 
baik terhadap Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden maupun Pemilukada, sehingga pengawasan 
Pemilu tidak berjalan efektif dan hanya sekedar formalitas.   

d. bahwa mekanisme rekrutmen dalam ketentuan  pasal aquo 
tersebut di samping akan mengakibatkan anggota-anggota 
pengawas pemilu menjadi tergantung pada KPU, sehingga 
kemandiriannya terganggu, juga sangat potensial 
mengakibatkan saling menghambat dalam penentuan anggota 
pengawas Pemilu antara Bawaslu atau Panwaslu dengan KPU, 
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. 

e. bahwa  ketentuan mengenai rekrutmen anggota Panwas yang 
harus diusulkan oleh KPU Provinsi untuk Panwas Provinsi serta 
KPU Kabupaten/Kota untuk Panwas Kabupaten/Kota 
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menjamin 
kepastian hukum yang adil dan menghindari terganggunya 
penyelenggaraan Pemilu, maka pencalonan dan pengangkatan 
anggota Panwaslu cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Panwaslu. 

f. bahwa meskipun Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 95 UU 22/2007 dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal-
pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena 
apabila pasal-pasal a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, hal itu akan menimbulkan kekosongan hukum 
(rechtsvacuum). 
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