
Ringkasan Putusan 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 15/PUU-VIII/2010 tanggal 7 Mei 2010 atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 

1. Pemohon :  

Nanang Sukirman, dkk 

2. Materi pasal yang diuji: 

Pasal 29 ayat (4):  

Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan 
pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan 
untuk Pemilu berikutnya. 
 
Pasal 29 ayat (5)  
Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan 
anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU. 
 

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945; 

• Pasal 27 ayat (1) 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

• Pasal 28C ayat (2) 

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

• Pasal 28D ayat (1) 

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

• Pasal 28D ayat (3) 

Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh   kesempatan  yang  
sama     dalam pemerintahan. 

• Pasal 28I ayat (2) 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  
perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
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3. Amar putusan :  

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 
 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. bahwa permohonan a quo ternyata bukan merupakan pengujian 
terhadap Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008, karena 
sesuai uraian dalam pokok permohonannya, kerugian hak 
konstitusional para Pemohon secara nyata diakibatkan oleh 
adanya Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 
tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 168/SK/KPU/ Tahun 2008. 

b. bahwa Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/ Tahun 2009 dasar 
rujukannya bukanlah pada Pasal 29 ayat (5) UU 10/2008 
melainkan adalah Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Kursi Dan Tata Cara 
Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota 
Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk 
Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 20 November 
2009.  

c. bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak berkaitan 
langsung oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian, namun kerugian hak konstitusional para Pemohon 
diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Nomor 
442/Kpts/KPU/Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Dengan demikian tidak ada hubungan sebab-akibat (causal 
verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan 
pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga para 
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan permohonan a quo. 
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