
Ringkasan Putusan 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-VIII/2010 tanggal 21 April 2010 atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan 

hormat dilaporkan sebagai berikut: 

1. Pemohon :  

H. Huzrin Hood, S.H 

2. Materi pasal yang diuji: 

- Pasal 58 huruf f  

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara 
Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih”. 

- Pasal 58 huruf g 

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara 
Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 

“tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

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

- Pasal 1 ayat (3) 

Negara Indonesia adalah negara hukum. 

- 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. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 2

- Pasal 28H ayat (2) 

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. 

- Pasal 28I ayat (1) 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun. 

3. Amar putusan :  

Menyatakan seluruh permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

- bahwa Pasal 58 huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, “tidak 
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan tersebut 
berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang oleh putusan 
pengadilan dinyatakan dicabut hak pilihnya. 

- bahwa secara universal peniadaan hak pilih hanya karena antara 
lain, faktor usia yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang 
(dewasa), dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan 
(impossibility) karena telah dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide 
Putusan Mahkamah Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 
2004). 

- bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 1 
April 2010, terungkap fakta hukum berupa pengakuan dari 
Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah mendapatkan 
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih 
aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). 
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