
Ringkasan Putusan 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 20 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 :  

Drs. Herman. HN., M.M 

2. Materi pasal yang diuji: 
Pasal 59 ayat (5) huruf g 
Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan 
calon partai politik, wajib menyerahkan: 
a. .. 
b. .. 
g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 

calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara 
Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 
UUD 1945; 

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 :  

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

- bahwa tidak ada perampasan hak konstitusional dalam pengaturan 
untuk menyatakan pengunduran diri dari jabatan negeri manakala 
seseorang yang memegang jabatan negeri dicalonkan atau 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, 
karena jabatan negeri bukan merupakan hak. Pengaturan tersebut 
merupakan pilihan kebijakan politik negara, dalam hal ini 
pembentuk Undang-Undang demi efektivitas dan efisiensi terkait 
dengan tugas-tugas organisasi, mengingat kedudukan dan peran 
penting PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Dengan demikian maka lepasnya jabatan negeri, in 
casu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dari 
Pemohon merupakan risiko dari pilihan karir, sehingga tidak 
diperlukan due process of law. 

- bahwa bahwa Pemohon telah keliru menyamakan jabatan Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota dan bahkan anggota DPR dengan 
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jabatan struktural Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Kedua 
jabatan tersebut merupakan jabatan yang berbeda. Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan 
politik. 

5. Terhadap Putusan tersebut terdapat dua hakim yang mempunyai 

pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu: Achmad Sodiki dan M. 

Akil Mochtar, dengan pertimbangan antara lain : 

- Achmad Sodiki 

Persyaratan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang a quo merupakan 
tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah. Padahal dari sisi profesionalitas, belum tentu PNS kalah 
untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan daerah 
dibandingkan dengan calon yang bukan PNS. 

- M. Akil Mochtar 

Ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang 12 Tahun 
2008 dilihat dari prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum 
jelas memberikan perlakukan yang diskriminasi terhadap warga 
negara dan menjauhkan dari nilai perlakuan yang sama di hadapan 
hukum, karena tidak memberikan syarat yang sama bagi semua 
calon kepala daerah, terlepas darimanapun asal atau sumber calon 
kepala daerah tersebut. 

www.djpp.depkumham.go.id

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

