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MK Putus Uji Materi UU Pemda
Jakarta, 11 Januari 2017 - Mahkamah Konslilusi(MK) akan menggelar SIdang Pengucapan Putusan alas Pengujian UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah pada Rabu (1111) puku1 13.00 WIB. Perkara yang diregisirasi dengan
Nomor Perkara 1361PUU-XII1/2015 in I. dialukan o1eh Kasman Lassa. Bupali Donggala, SUIawesi Tengah
Norma yang dialukan, yailu
Pasa1,4 ayat(I) UUN0 2320/4
Penye!enggaraan Urusan Pemeiintahan bidang kehutanan. kelautan. serta energi dan sumber daya mineral dibag, antara
Peme!intoh Pusat dan Daemh prownsi
Pasa1,4 aya!(3) UU No. 23120i4
Urnsan Pemetintahan bideng energidan sumberdaya mineralsebaga, inaria dimaksudpada ayat(I) yang benta, tan dengan
pengelolaan minyak dan gas burn, menjadikewenangan Pemenhtah Pusat
Pasalf5 ayet(I) UU No. 23120f4
Pembagian urnsan peme, intohan konkuren anjara Pemenntah Pusat dan Daerah provins, sella Daerah kabupaten":Die
ternantum dejam Lampi'ran yang merupakan bagian yang lidak ternisahkan dan Undang-Undang in,
Pada SIdang perdana. Pemohon menyampaikan pada malelis hakim bahwa ketentuan tersebuttelah mengenyampingkan
peran pemerintah kabupaten yang sebenarnya juga dialur dalam Konslitusi. Iepatnya dialur dalam Pasa1 18 ayat (2) UUD
1945 yang menyaiakan pemerintahan daerah provinsi. daerah kabupaten, dan koia mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembanluan Dengan kata lain, Pemohon mengatakan ketentuana
quo telah meinarigkas hak-hak sena kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber daya alam yang be reda

d daiam wilayah kabupaten dimaksud. Padahal. bila sumber daya tersebut dapat dikelola Dieh pemerintah kabupaien inaka
akan dapal menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan bagi kabupaten untuk mein bangun wilayahnya. Andie H
Makassau selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan ketentuan tersebultelah menimbulkan pergeseran jugas PCkok dan
lungsi(Tupoksi) pemerinlah kabupaten

Namun. pada SIdang laduian Senin (2113). Pemerintah yang diwakili Suhajar Diantoro, SIaf Ahli Meriteri Dalam Negeri
Bidang Pemerintahan menilai seharusnya bupati Iurul besikap menaati seluruh peraturan perundang-undangan
Menurutnya. Para Pemohon lidak me in 11iki kedudukan hukum (!egalstand!rig) untuk mengajukan permohonan a quo. Salah
satu syaral dimilikinya kedudukan hukum yang lidak dapat dipenuhi o1eh Pemohon kedua perkara dimaksud, yaiiu adanya
hak konstitusional yang dirugikan o1eh berlakunya norma yang dialukan untuk diulI Pemenntah me 11hat. Pemohon kedua

perkara dimaksud lidak mengalami kerugian konstiiusional apa pun dengan diberlakukannya ketenluan mengenai
pembagian hak dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerinlah pusat. Suhajarjuga menyampaikan bahwa
pemerinlah kabupaien sesungguhnya merupakan bagian yang lidak Ierpisahkan dari pemeriniah pusat. Begilu pula halnya

dengan pemerintah daerah provinsi Kenga pemerintahan tersebui merupakan saiu kesatuan dalam meIaksanakan
pembangunan riasional. Sebagai satu kesatuan. kekompakan ketiga pemerinlahan dimaksud menenlukan keberhasilan
pembangunan riasional

Semeniara 11u dalam keterangannya sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon. Dosen Hukum Taia Negara Universilas

Lambung MangkuratM. Ribinizamy Karsayuda mengungkapkan keberadaan pemerinlahan daerah memillki hak
konstilusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas o10nomi. Haltersebut termaktub
dalam ketentuan Pasa1,8 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Menurut Ribinizamy, hek konstitusionalilu menjadi Iereduksi
dengan keberadaan keteniuan dalam UU Pemda. (Yusii N Amrinisa L. / Nina A. )
Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konslilus! adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibenluk beadasarkan Pasa1 24C Undang-

Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konslitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstilusi beMenang
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya belsifat final unluk menguji undang-undang techadap
Undang-Undang Dasar, me inulus sengkela kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-

Undang Dasar. meinuius pembubaran partai PCIilik. dan meinulus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum. sena wailb

memberIkan putusan alas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurul Undang-Undang Dasar Untuk Informasilebih Ianjut. SIIakan menghubungi Humas Mahkamah
Konsiiiusi Republik Indonesia Telepon/faks 08,210,7130/ 02,3512456, pin bb. 5AA23606 Twitter @Humas_MKRl
Laman. WWWmahkamahkonsMus, .gold
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