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KlE;WENANGANMAHKAMAEltKONSTITUSl

Bahwa ketentuan Pasa124 ayat(2) Perubahan Keriga or}D 1945 menyatakan:"Kekz, @sadn
kghakim@n ditch{kan o1eh sebz, Qh Mahkamah Agz, ?Ig don badan perudz7an @72 di
bonah?tycz datam lingkz!rigon peradil@" Mina!in, lingkz, rig@i? perodi7Q?? againa, lingkz4?ig"n
perad'iron minier, lingkt{rigQi, perodil@n 1010 alsoha negaro dare o1eh sebz!ah Mqhkc, inah
Konsti!21st"'

Bahwaselanjutnyaketentuan Pasa124 C ayat(I) Perubahan KGtigaUUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konsiitt, si bemyend, zg mengodilipada lingkat pertaina don terak/air on
parrz4sonny@ bers;failing/24n!Irkingrigz, jiniadong-24ndoi!g telhQdqp UUD, memaltzis sellgketo
kgwenongo" Iemb@go negoro yang kgwe?longo"?zya diberikq}z o1eh UUD, memultis
pemb"bard, ? pangipoli!ik d@n meinariz, sperselis^frontent@rig hosil Pemilihaia Urnt, in"
Berdasarkan Pasa1 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasa1 10 ayat (1) huruf a U"dan^Undang
Nomor 24 Tallun 2003 tentsng Mahkamah KonstitusitSGIanjutnya disebut UU 2412003,
LoinbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003 Nomor 98, TambahanLembaranNegara
Republik IndonesiaT. loinor 4316, BuktiP-31, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor8Tahun2011tetangPerubxhanAtas Undang-UndangNomor24Tahun2003tentan
Mallkamah Konstitusi Iselanjutnya disebut UU 8120/1, Bilkti P-41, inaka salah satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi(seianjuinya disebut Mahkamah) adalah menguji
undang-undang torhadap Undang-UndangDasar.
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah meinpunyai hak atau kewenangan untuk
meIakukan pangiijian undan^undang (00) techadap Undang-Undang Dasar (UUD).
Kewenangan serupa ditegaskan di dalam Retentuan Pasal lO ayat (1) huruf a Iru No. 24
Tabun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UU No. 8
Tabun 2011tentangPerubahan Atas 00N0. 24 Tabun2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
serta ketentuan Pasa1 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kelcuasaan
KGhakiman, yang menyebutkari bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang puttisannya hersifat final untuk menguji
Undarig~Undarig techadap Undang-Undang Dasar.
Ballwa SGIanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusijuga diatur dalam Undang-Undang
No. 12Tahun 2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan yaitu berdasarkan
Pasa1 9 ayat I menyatakan bahwa "Daiam halsuatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang Dasarl\legara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan o16h Mahkamah Konstitusi. "

Bahwa beadasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada
warga negara atau seiumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum prtvat yang
menganggap hak Konstitusionalnya dinigikan sobagai akibat pemberlakuan materi inuatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945,
Mahkamah bel. wenang menyatakan materi inuatan ayat, pusal, dan/atau bagian Undang-
Undang tersebut"tidak meinpunyai kokuatari hukum morigikat" sobagaimana diatut daiam
pasa1 57 ayat (1) UU 8120/1.
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7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, inaka Mahkamah berhak dan benayenang
untilk me Iakukan pengtijian konstitusionalitas Pasa1176 ayat(I), ayat (2), dan ayat (3), UU
10/2016 techadap UUD 1945.

KEDUDUKANlllJKUMDANl^RUGIANKONSTITUSIONALPEMOHON

Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 inertipakan salah satu indikator
kernajuan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Pengujian underIg-undang terhada
UUD 1945 merupakan manifestasijaminan konstitusionaltethadap pelaksanaan hak-hak
dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasa1 24C UUD 1945 1'3!rido UU No.
24 Tallun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menja a hak asasi
inariusia sebagai manifestasi peran the guardian of!he constitution (pengawal konstitusi)
dan the sole inreinreter of the constitution (13enafsirtunggal konstitusi).
Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang meinpunyai
kepentingan hukum saia, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar o1eh orarig lain,
yang dapat mengt\Iukan gugatan (asastiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau 2013der
heldng gee" rechtsi"garz). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang
meinpunyai Repentingan hukum saia yang dapat mengq, jukan gugatan, termasukjuga
permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebuttidak berlaku
inutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau loinbaga tertentu untok mengtIjukan
gugatan, tennasukjuga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang
daiam doktrin hukum universal dikenal dengari"organizational standing"(legal standing).
Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untok mengajukan permohonan
pengujian undang-undang torhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangari
ketatonegaraan yang POSitif, yang merefieksikan adanya kernajuan bagi penguatan prinsip-
prinsip negara hukum, dimana undarig-undang sebagaisebuah produkpotitikdan DPR dan
Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada Iembaga yLidisial, sehingga
sistem cheki gridb"lances bedalan dengart efektif;
Bahwa Mahkamah berfungsisebagai pangawal sokaligus penjaga hak-hak konstitusional
setiap warganegara. Mahkamah merupakan badanyudisialyangbertugasmenjagahakasasi
manjusia sebagai hak konstitusiona! dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran
milch Para Pemohon kernudian meinutuskan untuk menut\jukan permohonan pengujian
Pusa1176 ay^t(I),(2), dan (3) 00 10/2016 techad^p UUD 1945.
Ballwa berdasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat (1) UU 2412003 1'3, rido Pasa1 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 061PMK/2005 tentsng Fedoman Beracara Dalam Perkara
Fengujian Undang-Undang dinyatakan ballwa, "Feinohon adalah pmak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan o10h bermkunya undang-undang,
yaitu;

a. peroratIgan warga negara Indonesia;
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KGsatuari Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat;
d, Iembaga negara.

Bahwa di daiam penjelasan Pasa1 51 ayat(I) UU MK dinyatakan bahwa "yang dimakst, d
denga, Ih@kkoizsiii"si0"@1<2dalah h@k-haky@12g dialup. datam UUD 1945"
Banwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0061PUU-1/1/2005 dan putt, san-
putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mathamah Konstitusi telah
menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusionalsebagaimana dimaksud daiam Pasal,
51 ayat(I) un MK, yakiiisebagai balkut:

a. harusadahakdan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yangdiberikan o1eh UUD
'945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan DIGh
betlakunyaundang-undang yang dimohonkanpengujian;

c. kenlgiarihak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebutbersil^tspesifik dan aktual,
setidak-tidaknya hersifat patensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan tel:jadi;

d. adahubungansebabakibat(causal verband) antarakerugianhakdan/ataukewenangan
konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka kerugian hak
darnatau kewenangan konstitusional yang didamkan tidak akar\ atau tidak lagitei:jadi.

Bahwa SGIain Iima syarat untilkmenjadiPemohon dalam perkarapengujian undang-undang
techadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No.
0221PUU-XIU2014, disebutkan bahwa "wq"go inday, arukat pemb^, or PCgi@k daypoy@I^
dipondo, :g meminki kgpeiati"gait ses"aideng@" PasQ151 UUN0. 24 T@ham 2003 zeni^, zg
Mahk;ginoh Konstiti, si. Ho! mises"oidengan oddgiz, in "no luxo!ion withoutporiicjpa!ion"
dan seb@Iik, zya ""oporticjpotio, z withouttax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiopi-parg@
negoro pembczy@r pqiak meinPMnyai flak tonsiiit!storeal tintz4k meinpersoalkq?z senq^
Undoizg. Undai?g".
Bahwa para Pemohon yang telah memberikan suara dalam pelaksanaan Pemilukada di
masing-masing wilayahnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan prinsip kedaulatari-
rakyatdan hak-hakpo!itikwargaNegara sebagaimanadtiamin daiam UnD 1945, yaitu:

I). Pasall ayat(2) UUD 1945 menyatakan:"KGdaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar",
2). Pasa118 ayat(4) unD 1945 000 1945 menyatakan:"Cubemur, Bupatidan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan koto dipi!ih
secara demokratis. "
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3). Pasa1 27 ayat (1) IruD 1945 menyatakan: "Segala warganegara bersamaan
kedudukamya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "
4). Pusa1 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Sadap orang berhak atas pangakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum. "

Banwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
Pasa1 51 ayat I 00 242003, yang meinilikilatar belakang sebagai Penduduk Koto Batam
Prpvinsi KGpulauan yang telah memberikan suara Pemilu Gubemur"Wakil GubemurTahun
2015 [EUkti F"5, F"5.1], Pemohon adalah juga KGtua Tim Sukses Pasangan Calon
Gubemur-Wakil Gubemur SANUR (Drs. Muhammad Sani dan Dr. H. Nurdin Basirun,
S. SOS. ,M. Si) dalam Feinilukada Provinsi Keyulauan Riau Tabun 2015, sehingga Feinohon
meminki kepentingan suara rakyat pemilih Provinsi KGpri terhadap perolehan pasangan
SANUR yang menjadi Pasangan Calon Gubemur-Wakil Cubemur Terpilih Provinsi Keyri
dipertahankan dengan mensmpatkan calon pengganti Wakil Cubemur yang dipiliih o1eh
Gubemur alas dasar rekomendasi partai-partai politik pengusung, bukan Calon Wakil
Gubernurpengganti dipilih o1eh DPRD Provinsi KGpulauariRiau sebagaimana diatur dalam
Pasa1176 ayat(I) un 10/2016 bide EUktiP-11.
Bahwa bila tenadi kekosongan jabatan Wakil Gubemur akibat naikiiya Wakil Cubernur
menjadiGubernurmenggantikan Gubernursebelumnyayangmeninggaldunia, inakaproses
pengisian jabatan Wakil Bupatitidak boleh meIaiuijalur pemilihan o1eh DPRD* karena
kandidatnya diusulkan o10h partai pengusung atas dasar kepercayaan rakyat pemilih
Feinprov KGpri. Berbeda halnya jika wakil bupati dipilih dan diusulkan o16h Gubemur itu
sendiri bersama partai pontik atau gabungan partai politik yang mengusung karenajabatan
iniadala}Isebagaipembantu gubernursehingga gubernursendirilah yang meminkikapasitas
untokmemilihwakilgubemumya.
Bahwa seiak Wakil Gubemur Dr. H. Nurdin Basirun, S. SOS. , M. Si. , dilantik menjadi
gubemur pada tangga1 25 Mei 2016 untuk menggantikan almarhum Gubemur Drs. H. M.
Sarii yang meningga! dunia pada 8 April 2016, inaka tenadi kekosongan jabatan wakil
Gubemr Provinsi Kepri. Proses pengisian jabatan wakil Gubemnur meIalui mekanisme;,
pemilihan o16h DPRD Provinsi Kepri, memerlukan proses panjang dan penuh dengdii
berbagai kepentingan. Hal demikian secara langsung mengganggu kirie^ja Gubemur yang
baru karena harus meIakukan kesepakatan-kesepakatan ulang dengan partai-partai politik.
DPRD Provinsi KGpri yang nota bene merupakan orang-orang partai politik satat akan
kepentingan,
Bahwakonflik kepentingan dan berlarut-Iarutnyaproses pengisian wakil gubemur yangbaru
dapat mengganggu kirie^Ia Gubemur yang baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum
dalam pelakanaan pemerintahan. 11al demikian menigikan hak konstitusional Pemohon. Hal
demikian tidak tonadijika wakil gubemur dipilih dan dinsulkan o1eh gubemur itu sendiri
bersama partai pontik amu gabungan partai pontik karena jabatan ini adalah sebagai
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pembantu dan glibemur sohingga gubernur sendirilah yang morniliki kapasitas untuk
meminh wakil gubemumya. Pemohon 111 sampai Feinohon Vlll pun menilai banwa
pengisian jabatan Wakil Cubemur meIalui pemilihan di DPRD Kepti meinarigkas
kedaulatan rakyat sebagai pemilih pada pasangan calon Gubernur-Wakil Kepti M. Sarii-
Nutdin Busirun. Mereka menghendaki pemilihan Wakil Gubemur a quo harus meIaiui
USUIanpadai-partaipengusungpasangan calon Gubemur-WakilGubernurpada Pemilukada
9 Desember20}5.

Bahwa o1eh karena iru Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional para Pemohon yang
diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasa1176 ayat
(1),(2) dan (3) UU 10/2016

Pusa1176 ayat(I) UU 10/2016 menyatal<an:
"Damm h@I 17'@ki! Ga, bemar, 17@ki! Bt!!?aji', don IP'@kil Wattkoi@ berhenii kareiin
meritnggo! dullia, permi?zto@, I sendiri, atoll diberhen!ikan, pengis^on Wokil GIIbern"r,
17akil Bz, pan, dan 17aki! 17'ankoia di/okt!kan melol"i mekilnisme pemiliha?z o1eh DPRD
Provinsi glow DPRD Kgbz{parentKota herdosorkciiz USUIon dcri Partai Pontik atoll
gabt, "gore ParroiPont^^pengz, sung. ";

Pasa1176 ayat(2) UU 10/2016 manyatakan:
"FormiPo/inkaiaz, gnbz, ?zganP@lintPoliiikpeizgt4st, "gineizgt{sulfon 2 (biz!4.1 o701?g 0010/2
17@kil Gz, bern"I, WokilBa, poti, dan Wokil Wallkoia kgpuda Dewa, i Peruakila" R@ky, o1
D@eruh meld!^i Garbe, !?, or, Barpa!i, o103, IPa!ikoia, t, rimk dipilih d@!Qin rapatparjpt!ina
Dewo??Peruoki!@?z Rob, a!Doerah. "

Pusa1176 ayat(3) UU 10/2016 manyat^haw
"Dojom hql li'akil Garber, 1241, JPakil Bt!!70ti, don 17akil Ironkoto bemsol dart colon

perseoroizgan herhenti kareizq meninggol dumb, permintaon sendiri, atat, diberhentik@n,
pengision 17akil Gt, bellz"I, Wokil Bt4po!i, don \akil Irankoto dilokz, kan melon, i
mekunismepemilihan masi?ag-mast"g o18h DPRD Provi"si dan DPRD Koba, polerz/Koto
bel. dQsorka?231sz, I@,? Galber"ary, Bt, poit, don Wolfkota. "

12.

Kerugian KonstitusionalPemohon13.

13.1, Bahwa ketika te^jadi KGpala Daerah tidal dapat menialankan tugas pemeritahan karena
satu dan lain hal sebagaimana diatur da!am Pasa1 173 UU 10/2016, inaka secara hukum
Wakil KGpala Daerah naik menjadi Kepala Danrah tanpa harus meIalui mekanisme
pemilihan baik meIaiui pemilihan langsung in aupun pemilihan tidak langsung di Dewan
Peruakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian hal SGIanjutnya, pengisian jabatan Wakil
Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada KGpala Daerah atas USUIan partai atau
gabungan partai pengusung tanpa harus meIalui pemilihan lagi baik meIaiui mekanisme
peruilihan langsung o16h rakyat inaupun malalui DPRD* Feinikiran tersebut dilandasi
argumentasi bahwa"hakkedaulatan rakyattidakdapatdikurangkan dalam keadaan apapun
tanpa POTSetujuari rakyat pemilik kgdaulatan tersebul". Pasal I ayat (2) UUD 1945
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menyatakan: "KGdaulatan berada ditanoan rakyat dan dilaksanakari menurut Undang~
Undang Dasar".

Bahwapemilih di Propinsi KGpri adalah ternh memberikan inaridat kepada Gubemur dan
Wakil Gubemur untuk masa jabatan 5 tahun. Pemberian inaridat secara penuh untok
menialankanpemerintahan PropinsiKepritersebutjugamencakup semuakebijakan untok
menunjuk orang-orang yang akan meinbantu menyelenggarakan pemerintahan.
IikaWakilGubernurnaikmenjadiGubemurkarenaberhalangantetapmakaGubemurbaru
secara konstitusional bemyenang untuk menunjuk wakil glibemur yang banitanpa harus
meIaluimekanismepemilihan DPRD.
Bahwa benatukan Pusa1 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) un 10 Tahun 2016 telah
inertigikari hak konstitusional Feinohon.

13.2. Ballwa Pasa1 18 ayat (4) UUD 1945 UUD 1945 menyatakan:"Gubemur, Bunati dan
Warikota masing-masing sebagai Repala pomerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis. "
Bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota lidak diatur secara
eksplisit daiam Konstitusi. Politik hukum UU N0 10/2016 mensntukan bahwa kepala
daerali dan wakil kepala daerah dipilih daiam satu paket meIalui pemilihan secara
demokratis, inaka jika tenadi kekosongan jabatan Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan
Wakil Walikota proses pengisian jabatan wakil bupatitidak boleh me!aluijalur pemilihan
o1eh DPRD, Gubemur, Bupati, Walikota yang baru sudah seharusnya meinilih sendiri
Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Pemikiran tersebut seialan dengan
pesan yang dikandung dalam Pasa118 ayat(4) 000 1945, bahwa "Gunemur, Bunatidan
Walikota musing-masing sebagai Repala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Rota
dipilih secara demokratis. " Lebih dariitu, dengan pemilihan dilakukan malalui DPRD ini
altari menghadirkan potensi konflik kepentingan sehingga merryebabkan bonarut-Iarutnya
proses pemilihan dan pengangkatan wakil gubemur dan halinimerugikan para Pemohon
secarakonstitusional. Dengan demikian Ballwaberlakunya Pasa1176 ayat(I), ayat(2) dan
ayat(3) UU 10 Tabun 2016 telah merugikan hak konstitusiona! Para Feinohon.

13.3. .Bahwapengisianjabatan Wakil GubernurKepri pun lidak dapat dilakukan, karena masih
barus menunggu pengaturanteknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana
ditentukan dalam Pasa1 176 ayat (5) 11/1 No. 10 Tab"it 2016 bahwa "Ketentuam Iebih
Ianjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Cubern"r,
calon WakilBupati, dan calon WakilWalikota sebagaimana dimaksud pada ayat(I),
ayat(2), ayat (3), dan ayat(4) diatur damm Feinturan Feinerintah.
010h karena itu, tentait dongari ketentu^I Pusa1 176 ayat (5) 00 No. 10 Tallun 2016,
inaka sudah seharusnya. pengisianjabatan Wakil GIIbemurKeprimenunggu Peraturan
Pemerintah yang dimaksud
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13.4. Dengandemikianbahwaberlakunya Pusa1176 ayat(I), ayat(2)danayat(3) 00 10Tahun
2016 telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan uralan permohonan a 93, o, para Pemohon meiniliki hak-hak
konstitusional sebagaimana yang diatur datam Pasall ayat(2), Pasa118 ayat(4), Pasa127
ayat (1), dan Pasa1 28 D ayat (1) unD 1945. Dongan demikian, Pemohon dalam
peimohonan@93{0pribadiperseoranganwarganegaratermasukdalamkategoripihakyang
meminki kedudukan hukum (legal standing) untilk mengq, jukan permohonan penguji^n
konstitusionalitas UU a 9310 terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat(I)
00 2412003.

13.5.

111. DALIL-DALILPERMOHONAN

I. Bahwapemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah secara langsungadalah peruujudan
pelaksanaan kedaulatan rakyat daiam suatu negara demokrasi untuk meinnih pemimpin. di
daerali.

2. Banwa UU 10/2016 menentukan bahwa peserta peruilihan adalah pasangan calon yang
diusulkan o16h partaipolitik atau gabungan partaipolitik dan perseorangan yang memeni!hi
syaratsebagamana dinyatakan damm Pasa139 UU 8120/5 sebagaiberikut:
PesertaPemili}zori adalah. .

a. PasQngan Calon Gifberizz{rdon Caloi? IVCzkilG"beFriarr, Fasoizgan Calo?IBt, patid@n
Colon WokilBa!part, sendPasa?IgoiiColon Iranko!ad@?a Colon Wokiil?'dittotoyo, Ig
dins"Ik:"?I o18h PartaiPol^Itk atoll gobz, rigon PolioiPoli!ik, . don/@tow

b. Pusa"g@?ICa!on perseor@riga?, yaizgdid"fungolehs<IIJm!qh o707zg.
Lebih Ianjut, pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langusung dalam satu pasangan
calon tersebut meneguhkan ballwa hal demikian ditujukan agar keduanya sama-sama
mendapatkan legitimasi ketika terpilih.

3. Bahwa Pasa1162 ayat(I) dan (2) 00 8120/5 padapokoknya menyatakan banwapasangan
kepaladaerah dan wakilnyadipilih untukmasajabatan 5 (Iima)tahunterhitung sc:jaktanggal
pelantikan dan sesudahnya dayat dipilih kernbali dalam satu kan masa jabatan. Sebagai
konsekuensiatas ketentuantersebut, inakakepaladaerah danwakilkepaladaerah memegang;
masajabatantetap (/ix term), sampaidengan akhirmasajabatannya, kecualiterdapatkondisi
tortentu yang mengakibatkan herakhimya masa jabatan sebagaimana ditentukan oreh
undang-undang.

4. Bahwa kondisi-kondisi yang mengakibatkan betakhimya masajabatan Repala daerah atau
wakil kepala daerah diantaranya diatur dalam Pasa1173, 174, 175 dan 176 UU 10/2016.
Pasal-pasaltersebutjuga mengatur mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerali atau
waki! kepala daerah yang tidal< dapat molarijutkan masajabatannya.

5. Bahwa Pasa1173 UU 10/2016 mengatur mekanisme pengisianjabatan apabila Cubernur,
Bupati dan Walikota bethenti karena mewinggal dunia, permintaan sendiri atau
diberhentikan. Salanjutnya, pengisian jabatan pengganti dilakukan melaini USUIan dan
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DPRD mengenai pengangkatan dan pengesahan wakil, sebagai Gubernur, Bupati;atau
Walikota.

Ballwa sebagai konsekuensi naiknya (diangkat dan disahkannya) Wakil Gubernur, inaka
jabatan Wakil menjadi kosong* sehingga diperlukari pengisian jabatan lagi untilk
menentukan seseorang yang akan mendudukijabatan Wakil Gubernurtersebut.
Bahwa mekanisme pengisianjabatan untuk wakilkepala daerah diatur daiam Pasa1176 UU
10/2016. Akan terapi, pasaltersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal Wakil
Gubemur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan
sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan Wakil yang disebabkan .o1eh
natknya Wakil Gubemur menggantikan Gubernur tidak diatur secara eksplisit dalam
ruinusan pusal a 42,0. Halini mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Ballwa seiarah mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami dmainika
seiring dengan perkembanganpolitik hukum pemerintahan daerah.
9.1 Peraturan Feinerintah Fengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I

ramun 2014 Tenta"g Feinilihan Cubernur, Blipati, Dan Walikota Fengisian
Wakil Cubernur, Wakil Bunpati, dan Wakil Walikota

Pasa1170 ayat (3) :
"WakilGubemur, WakilBupati, dan Wakil Walikotasebagaimana dimaksudpadaayat
(1) herasal dan Pegawail\legeri Sipil atau nonpegawainegeri sipil"

Pasai171 merryatakan:
(1) Gubemur, Bupati, dan Walikota wajib mengusulkan Calon WakilGubernur, Wakil

Bupati, dan Waki! Walikota dalam waktu paling lambat 15 (Iima belas) han setelah
pelantikan Gubemur, Bupati, dan Walikota.

(2) Wakil Gubernur diangkat oreh Presiden berdasarkan USUIan Gubemur meIaiui
Meriteri.

(3) Wakil Bupati/Wakil Warikota diangkat o1eh Meriteri berdasarkan USUIan
Bupati/Wa!ikota meIalui Gubemursebagai wakilPemerintah.

(4) .,,* dan seterusnya

Pusa1172 menyatakan:
(1) WakilGubemurdilantik o10h Gubemur.
(2) Wakil Bunch dilantik o1eh Bupatidan Wakil Walik. to dilantik o1eh Walkota.
(3) Dalam hal Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak dilantik

sebagaimana chinaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubemur dilantik o1eh
Meriteri dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilantik o1eh Gubemur.

(4) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Warikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), WakilBupati dan Wakil Walikota. dilantik o1eh Meriteri.

Pusa1173 menyatakan:

6.

7.
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(1) Dalam hal Cubemur, Bupati, dan Walikota beThaiangan temp, Wakil Gubemur,
Wakil Bupati, dan Wakil Waftkota tidak sena inerta menggantikan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.

(2) Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakii Walikota sobagaimana dimaksud pada
ayat(I) menialankan tugassesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan
mengenaipemerintahan daerah.

Pusa1174 menyatakan:
(1) Apabila Gubemur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah meinpunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masajabatan kurang dan 18
(delapan bolas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas USUI Meriteri
sampaidengan berakhirnya masajabatan Gubemur.

(2) Apabila sisa masa jabatan Gubemur beThenti atau diberhentikan berdasarkan
puttisan pengadilan yang telah meinpunyai kekuatan hukum terap dan sisa masa
jabatan Iebih dari 18 (delapan belas) hulan inaka dilakukan Pornilihan Cubemur
meIalui DPRD Provinsi.

(3) Gubemur hasil Pemilihan melaini DPRD Provinsi meneruskan sisa masa jabatan
Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.

(4) Apabila Gubemur herheriti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah meinpunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dan ftaksi atau gabungari
firaksi, fraksi atau gabungan liraksi yang mengusung Gubernur yang berhenti. ata. u
yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang Calon G"bernur kepada DPR;D
Provinsi untuk dipilih.

Pasa1176 menyatakan:
(1) Apabila Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti atau

diberhentikan, dapat dilakukan pengisian Wakil Cubemur, Wakil Bupati, dan
Wakil Walikota paling lama I(satu) butan sete!ah yang bersangkutan berhalangan
terap.

(2) Apabila Wakil Gubernur beThenti atau diberhentikan berdasarkan putusari
pengadilan yang telah meinpunyai kekuatan hukum tetap, Gubemur mengusulkan
calon Wakil Gubemur yang memenuhi persyaratan KGpada Presiden malalui
Meriteri untok diangkat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1171.

(3) Apabila WadlBupati dan Wakil Walikotaberhentiatau diberhentikan berdasarkan
putusan pengadi!an yangtelahmempunyaikekuatan hukumtetap, Bupati/Walikota
mengusulkan calon Wakil Bupati/Wakii Walikota yang memenuhi petsyaratan
kepada Mentori meIaluiGubemursebagai wakilPemerintah untukdi^Igkatsesuai
ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasa1172.
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(4) KGtentuan Iebih Ianjut mengenaitata cara pengusulan dan pengangkatan calon
Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah,

9.2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentsng Perubahan Atas Undang-Undano No.
I Tabun 2015 Tentang Penetapan Feinturan Feinerintah Fengga"ti Undang-
Unda"gNomor ITahun 2014 Tentang Feinilihan Cuber"ur, Bunpati, Dan Walikota
MenjadilJndang-11ndang

Pasa1173 ayat (1) menyatakan:
"Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota:
a. berha!angantetap;atau
b. berhenti atau diberhentikan betdasarkan putusan pengadilan yang telah

meinperoleh kekuatan hukum totap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wal<il
Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. "

Pusa1174 menyatakan:
"(I)Dalam halGubemurdan WakilGubemur, Bupatidan WakilBupati, sertaWaljkota

dan Wakil Walikota tidak dapat menialankan tugas karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan meIaiui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua)
pasangan calon kepadaDewan Peruakilan Rakyat Daerah untuk dipilih,

(3) ..... dan seterusnya

Pasa1176 manyatakan:

"(I)Dalam hat Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap,
bethenti, amu diberhentikan, pengisian Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil
Walikota dilakukan meIalui mekanisme pemilihari masing-masing o1eh DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kata betdasarkan USUIan dan Partai,
Pontik/Gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Daiam hal WakilGubernur, WakilBupati, dan Wakil Walikota berasal dan calon
perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Waki! Walikota
di!81<ukan meIalui mekanisme pemilihan musing-masing o1eh DPI<D Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota beadasarkan USUIan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenaitata cara pengusulan dan pengangkatan calon
Wakil Gubemur, calon Wakil Bupati, dan calon Wal<il Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur daiam Peraturan Pemerinta}I, "

,
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9.3.111.1 N0 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedi, a Atas Undang-Undang
Nomor I Tabun 2015 Tentang Penetapan Perat"ran Feinerintah Fengganti
Undai, g-Undang NomorI Tailun 2014 TentangPemiliha. n Cubernur, Bupati,
Dam Walikota MenjadiUndamg-Undang

Pusa1173 menyatakan:
(1) Dalam hal Gubemur, Bupati, dan Walikota berhentikarena:

a. meninggaldunia;
b. permintaansendiri;atau
c. Diberhentikan, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walik;ota

menggantikan Gubemur, Bupati, dan Walikota.
(2) DPI^. D Provinsimenyampaikan USUIan pengesahan pengangkatan Wakil Gubemur

menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden meIaiui
Mentori untuk disahkari pengangkatannya sebagai Gubemur.

(3) ,*... dan seterusnya

Pasa1174 menyatakan:

(1) Daiam hal Cubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Warikott!
dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menialankan tugas karena
alasan sebagaimana dimaksud daiam Pusa1 173 ayat (1), diiakukan pengisjan
jabatan malalui mekanisme pemilihan o1eh DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota.

(2) Partai Pontik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih meinilikikursidi
Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepq. da.
Dewan Peruaki!an Rakyat Daerah untok dipilih.

L

(3)

Pasa1176 menyatakan:
(1) Dalam hal Waitil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti kareria

mewinggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wdkil
Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan meIalui mekanisme
peruilihan o10h DPRD Provinsi amu DPI^D Kabupaten/Kota betdasarkan USUIan
dart Partai Pontik atau gabungan Partai Politik pengusung,

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orarig
calon Wakil Cubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah meIalui Gubemur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih
dalam rapatparipurna Dewan Peruakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubemur, Wa. kit Bupati, dan Wakil Walikota berasal dan calon
perseorangan herheriti kaTena meninggal dunia, PCrmintaan sendiri, atau

,.....
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diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Warik@ta
dilakukan meIalui mekanisme pemilihan musing-musing o1eh DPRD Provinsi dan
DPI^. D Kabupaten/Kotabetdasarkan USUIan Gubemur, Bupati, dan Walikota.

(4) ..... dan seterusnya

Bahwa mekanisme pemilihan wakil gubemur o1eh DPR sebenamya sudan ada SI^jak
Undarig-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undarig-undang nomor Itahun
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun
2014 tentangpemilihan glibernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
Bahwa teldapattiga hal yang menjadi persoalan dalam pengisian Wakil Gubemur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota:
11.1. UU 10/2016 tidal< mengatursecara eksplisit pengisian Wakil Gubemur, Wakil Bupati,

dan Wakil Walikota karena Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
menjadiGubemur, Bupati, dan Walikota.
Bahwa Pusa1 176 UU 10/2016 hanya mangatur pengisian jabatan dalam hal Wa!:il
Gubemur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia,
permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang
disebabkan o1eh naiknya Wakil Gubemur, Wakil Bupati atall Wakil Walikota
menggantikan Gubemur, Bupati atau Walikota tidak diatur secara eksplisit daiam
rumusan pasal a quo. Halini mengakibatkan ketidakpastian hukum.
016h karena iru dibutuhkan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam
pangisianjabatan dalam halWakil Gubemur, WakilBupatidan WakilWalikota

11.2. Pengisian Wakil Gubemur, Wakil Bupati, dan Wakil Warikota dilakukan meIaiui

Mekanisme pemilihan o1eh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimaria
diatur dalam Pasa1176 UU 10/2016.

11.3, Pengisian Wakil Gubemur, WakilBupati, dan Wakil WalikotaBerdasarkan USUIan dan
Partai Pontik atau gabungan Partai Politikpengusung sebagaimana diatur dalam Pasal
176 UU 10/2016

Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wallkota dilakukan malalUi
Mekanisme pemilihan o16h DPRD ProvinsiatauDPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadiatuT
dalam Pusa1176 UU 10/2016 bertentangan dengan konstitusi.
Bahwa ITUD 1945 tidak menyebutkarisecarategas mengenaimekanisme pengisianjabatan
wakil kepala daerah. Pasa1 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa "GIIber"21r,
Bt{pq!i doll Wanto!@ mas^"g-mas^rig $86ngai kgpqlo pemeri"!Qho?, doer@h provi"si,
habupoten dan koto dintlih secaro demokrotis. "
Bahwa UU 10/2016 telali menentukan kepala daerah dan waki!nya dipilih dalam satu
pasangan calon, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang lidak ternisahkan. Warga
negara yang memberikari hak pinhnya, dalam mornilih tidal hanya meinnih SOSeorang st^ja
diantara dua orang dalam paket pasangan Galon tersebut, namun ingmilih kgduanya sebagai
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satu kesatuan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya, meinpercayakan masa dopan
daerahnyapada kepemimpinan pasangan calon pilihannya.

14. Bahwaketikate^jadiKepala Daerahtidak dapat menialankantugas pemeritahan karena satu
dan lain hal sebagaimana diatur daiam Pasa! 173 UU 10/2016, inaka secara hukum Wakil
KGpalaDaerah naikmenjadiKepalaDaerahtanpaharus meIaiuimekanisme pemilihan baik
meIaluipemilihan langsungmaupun pemilihan tidak langsung diDewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPI<D). Demikian hal selanjutnya, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah:yang
kosongdiserahkan kepadaKepalaDaerah atasusulan partaiatau gabunganpartaipengusung
tanpa hanis meIaluipemilihan lagi balk meIalui mekanisme pemilihan langsung oreh rakyat
inaupun meIalui DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa "hak kedaulatan
rakyattidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan rakyat".

15. Hal betoeda jika Gubernur-Wakil Gubemur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil
Walikota secara bersama-sama tidak dapat menialankan tugas, dilakukan pengisianjabatan
meIaluimekanisme pemilihan o16hDPRD Provinsiatau DPRD Kabupaten/Koto.
Pasa1174 UUN0. 10/2016 manyebutkan :
"(I) DC11@in bai Garber?13, r dan Wokil Garber"Mr. , Bz, part dan Wok^^ Bt!pati, sert@ Wonkoio

don Wokil Iranko!a seedr@ bers@ing-sama lid@k day@I me?;icz!o71kan tug@s foren@
digso, a sebagQiman@ dimokst, ddol@in Pusa1173 ayoi(I), ofilokz, kanpe"gist@nJ'QbQlqi!
meld!111mekoiiismepemiliha?I o1eh DPRDProvi"siQtot4 DPRD Kgbz!pQ!errKot".

(2) Portoi Pontik ataz, goblingo?z Partoi Pontik pengMst!rigyong masi/a ingmiliki kz, .r$:jdi
Dew"it Peruaki!o72 Rab?at Doerah mengz{sulfoz, I 2 (aa!Q) POSo"gon Golo, I kgpoda
Dewa, I Peru@kil@, iRobiatDa@rQh MMIz, kdjpilih. "

16. Ballwa kekosonga. n jabatan Wakil Cubern"r juga tenadi di Provinsi Riau. Hal-, ith
te^ladi seiak Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman dilantik menjadi gubemur untuk
menggantikan gubemur Anas yang ditangkap KPK karena menerima suap dan -vQnis
pengadilan Tipikortelah berkekuatan hukum terap,

17. Bahwa kekosongan jabatan Wakil Cuber"ur juga tenadi di Provi"si Banten. st^jak
Wakil GubemurRano Kamo dilantik menjadiGubemuruntuk menggantikan GubernurRatu
Aunt Chosiyah yang menjaditeipidanakarena meIakukan tindakpidana korupsidariputusan
terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwahalini punjuga tel:jadi pada pengisianjabatan wakil gubernur di Provinsi Riau yang, '
menjadi SOTOtan publik yaitu karena adanya tarik-menarik kepentingan Partai dalam
mendudukan calonnya menjadiwakil gubemur Provinsi Riau manyebabkan tidak kuniung
diisinya jabatan wakil gubernur meskipun gubemur pengganti sudah lama dilantik o16h
mentori dalam flog^ri.

19. Bahwa narus diakui mekanisme pemilihan atau penetapan calon Wakil Gubemur KGpri di
tingkat partai pengusung inaupun DPRD KGpri berootensite^jadinya politik transaksional
atau palmk prektis. Halini ternhat dart reinyataan-peruyataan dari herbagai pihak balk
partai pengusung inaupun diluar partai pengusung yang masing-musing mangajukan figur-
figur yang bothak dan COGok untuk menjadi Wakil KGpala Dacrah scsuai Repentingan-
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kepentingan tertentu. Padahal para pemohon betharap pemilihari Wakil KGpala Daerah dan
juga pornbentukan 1<abinet kenajauh dan politik transaksional, yang akhirnya hanya akan
merugikan rakyat.

Pada sisilain, pontik transaksional mengekang hak dipilih dan warga negara tennasukpara
pemohon untuk dapat mengisijabalan wakil Cubemur. Politik transaksional. dan
kepentingan Iebih penting dan padaaspekkemampuan.

20. Bahwa dengan adanya pasal tersebut, Politik transaksional dan kepentingan. akan
menimbulkan potsnsiterjadinya perpecahan dalam roda pemerintahan jika kesamaan visi

tidal torcipta antara gubernur dan wakil gubernurnya. Halini belpotensi menigikan
masyarakat termasuk kami para pemohon.

21, Bahwa untilk menghadapi situasitersebut pada tataran irisitusi pun ikut direpotkan .dengan
adanya ketentuan Pasa1 176 ayat I akibat sampai sekarang Peraturan Pemerintah:yang
mengatur masalaliini belum juga dibuat. Sehingga dalam pelaksanaanya ternadi betbagai
macam kerida!a seperti dengan tidak kunjung diterimanya nama kandidat wakil gubemur, :

22. Ballwa akibat dan adanya kegaduhan dan kekisruhan dikalangan elite politik tersebut dan
berbelitnyaproses pengisianjabatan menyebabkan proses pangisianjabatan menjadisangt!I
jambaridan penuh dongan kgtidakpastian.

23, Bahwahalinimenyebabkarikepa!a daerah meIakukan peke^Iaan lain diluarme!ayanirakyat
yaitudengan Iebih intens menialin komunikasipolitik denganberbagaistakeholder, terutarna
partaipengusung, dalam pengisianjabatan wakil gubemurini.

24. Ballwa pemilihan wakil gubernur yang benarut-Iarut inijuga meinbuat stabilitas-. Ballwt^
sudah seharusnya kepala daerah yangbaru diangkatlangsung dapat beke^ja dan fokus dataT!!
menialankan tugasnyamembangun daerah.

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menegaskan bahwa kotontuan Pasal
176UU 10/2016 telahmerugikan Para Pemohon sebagaiwarganegara sebagaimanad^amin
dalam Pasall ayat(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia
sebagai negara hukum dan daiam Pasa1 280 ayat(I) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
"Senqp orang belhok gruspengakz4an, jaminon, perlind, ,rigq?z, don kgpasii", z hz, him y@rig
adrlser!aporiakz, grayongs@ing at hadqpQn hat', in. "

26. Ballwa dalarn dokirin pembentukan suatu peraturanperundang-undangan sebagaikeputusan
politik dan keputusan hukum, inaka setiap pembentukan perundang-undangan meinilil^:_',.
flingsi yang inheren dengan flingsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping
menjamin keadilan adalah terwujudnyakepastian hukum.

27. Kepastian hukum (rechiszekerheid, legal Genointy) merupakan asas penting dalam tindakan
hukum (rechtsha?Ideli"g) dan penegakan hukum (handhaving, introering). Ternh menjadi
pengetahuan urnum, bahwa peraturan perundang"undangan dapat memberikan kepastian
hukum yang Iebih tinggidaripadahukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.
Namun perlu diketahui, kepastian hukum petatuan perundang-undangan tidak semata-mata
diretakkanpadabentuknyayangtertulis(geschr@yen, wringn), Untukbenar-benarmenjamin
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kepastiari hukLim, peruturan perundang-underIgmi solain hatus memenuhi syarat-syarat
fonnal, barus memenuhi syarat-syaratlain yaitu:

a) 161as datam perumusannya lungmbig!lows).
by Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern inaupun GKStem. Konsisten

secara intern mengandungmakr!abahwadalampertautanperundang-undangan
yang sama hanis terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya,
kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstem adalah adanya
hubungan "harmonisasi" antara berbagai petaturan perundang-undarigan.

c) Fenggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimegerti. Bahasa petaturan
perundang-undangan haruslah bahasa yang urnum dipergunakan masyarakat.
Terapiinitidak berarti bahasa hukumtidakpenting. Ballasahukum - balk dalam
arti siruktur, penstilahan, atau cara penulisan tortentu hanis dipergunakan
secara 4jeg karena merupa!can bagian dan upaya menjamin kepastian hukum.
Me!upakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan inungkin
menjadilebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat,
atau hukum yurispnidensi.

28. . Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada POSisitertinggi daiam hierarki
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai
sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum ternnggi, dan peraturan yang berada di
bawahnyamerupakanpenjabaran dan konstitusiitu. Pandangan inibersifatstrukturalkarena
memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas
Satjipto raha!10, yang mengutip pendapat Hans KGlsen yang menyatakan bahwa, this
leg, .88sz, s is 18rmi"aled by highesi, the 60sic norm. .. " (rangkaian pornbentukan hukum
diakhiri o1eh norma dasar yang ternnggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai
piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar pitamida.
Pandangan milebih bersifat fungsional. Meskipun meliftat dan perspekif yang berbeda,
naniun keduapandangan mimemilikibcnangmcrah yang samabahwapembentukan nonna
Iebih rendah, ditentukan o1eh nouna lain yang Iebihtinggi, yangpembentukannyaditentukan
o1eh norma lain yang lobih tinggilagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri o1eh
suatu norma dasar tortinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak

,, i yangperlu dfjabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada dibawahnya
, '00/2Cre!iser"rigproceSS).

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusitidak boleh bertentangan dengan
konstitusi. Daiam upaya menjagaagarprodukhukum yang beradadibawalikonstitusi, inaka
terdapat kaidah-kaidah yang berfiingsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat
meiniliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan den an
konstitusi balk daiam perspektiffonnil inaupun materiel.
KGseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron
atau konsisten secara Yenikal dan horizontal) baik dan aspek materiil yang menputi asas
bilkurrVkarenamemenuhiasaspembentukanperaturan perundang-undangan yang baik, dan
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asas materI inuatan), sena sesuai dongan asas hukum yang meruj>akan Iatar
belakangi'alasan/milo legi, 9 dari pembentukan hukum* inakna (balk inakna yang tersurat
inaupun yang tersirat), hingga penggunaan penstilahannya; inaupun dan aspek formil di
inaria cara penyusunannya barus SOSuai dongan Retentuan yang betlaku, Sebagai suatu
sistem, hukum meinpunyaibanyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem
lain dalam masyarakat, Senngkali peraturan perundang-undangan yag dibentuk gagal
memberikan Repastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhimya gagal mendptakan
ketertiban hukum datam masyarakat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh danl-dalil yang dinraikan di atas dan bukti-buktiterlampir, serta keterangan
paraahliyangakan didengardalampemeriksaanperkara, dengan in iparaPemohonmohonkepada
Yang Mulia Mq, jelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sobagai berikut:

I. Mengabulkan pemiohonan para Feinohon untilk SGIuruhnya;

2. Menyatakan :

a, Pusa1176 ayat(I) UU 10/2016 bonentangan dengan Undang-UndangDasar 1945
sepanjang tidak dimaknai sebagai"Damm foal \aki! GIIber?234r, 17@ki! Barp"!i, don
IVCikil Ironkoia herhenii toreno meritnggol darni@, perminto@re sendiri, at@I,
diberhe"Iikaii, a!o3! fore, I@ digngkat me1:1@di G"belnt, I, Barpo!i, don Waitkoio,
pengision JPakil Garbernz, r, 17akil Bt!poii, don 17aki! Frankot@ dig"gkq! d"it
of noriiik o18h Presiden droll Mentori berdasarka" USUIon Part@i Poli!ik glow

gobz, rigori Polioi Pontik pengz, $211ag yang dire!mykan damm 74p@! panpz, Ina
DPRD. .";

b. Pasa1176 ayat(2) 11U 10/2016 bertentangan dengan Undan^Undang Dasar 1945
sepanjang frasa "mengz!sarikan 2 @210) orang colon 17akil Gz, bellzz, I, 11'@ki! BMPQti,
dnn Iyokiii, 'dittoto kgpado Dew@" peruokiian RabJotDczeroh melon, i Gt, belnz4r,
BMPori, claw Ironkot@, 1,121z!k dipi!ih damm rapaiparjpt!7,170 Dew@12 Peruaki1@12
Rob^"!D@erah. " tidal< dimaktiaisebagai"menga!sarika?? I '50/34,1070rzgc010?31'7'aki!
Gz, hemz, r, Worn'IBMpori, dan \@ki'! Waitko!o ke;pada Dewan Peruakil@?I Rob, @!
Daer@h melon, i Garbern"r, Barp@!i, atoar Wonfoo!@, unit, k dis@inperik;an don
ditetapkaiz daiom rapa/porjpz!rn@ Dewa?z PerunkilaiiRob, at Dagrah. "

c. Pusa1176 ayat(3) inU 10/2016 balentangan dengan Undang-UndangDasar 1945
sepanjang ftasa "drinkwkqn memixi mekanisme pemilih@n ingsing. musing o1eh
DPRD Provinsi don DPRD Kgbz4p@tentKot@ berdQs@limit 2,82110n Gz, bellz!, r,
BIPati, dan ironkoto. " tidak dimaknai sebagai"digitgkat ofqn dilontik o1@h
Presiden atderMenteriberdosarkon t'sz, 10n G"bemarr, Bt{part, at@I, \ankotoyong
ofi!814pkan dQlom rapaiporjpt!rn@ DPRD.
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3. Manyatakan !
a. Pusa1 176 ayat (1) un 10/2016 tidak themiliki kekuatari hukum mengikat

sepanja. rig Lida. k dimaknai sebagai"sepanjang tidak dimaknai sebagai"DQ!Qin koi
Woki! Garbemi, r, Wokil Bi!pan, don IPgki/ 11"atik0/41 68th@rin kungnQ mewinggal
duniO, permi"tooli Sendiri, ginZ, dibefheniikQn, glow forenO din?zgkQi me1:1'adj
Gt, bel"11r, Bt!part, dan Waifkoto, pengisiq, z \@kil Gliberfz, ,r, 17akilBz, port, dan
17akil Wattkota dialigkai dan dim"itk o18h Presideii oral, Mentori berdosorka??
USUIoiz Partai Pontik dint, g"bungorz Formi Pointkpe, zgz, sung yang ditetqpkan
datam rqpaip@ript, rug DPRD. .";

b. Pasa1 176 ayat (2) IJU 10/2016 tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjangfr'asa "mengz, sinka, z 2 (;IIJq) oral?gcolon Woki!Gttbernz, r, 17@ki! Bz4!?@ti,
d@,, IVCki! 11'@Itfold kgpad@ Dewdroperwokilo" Rab?@tDoerah meld!"iGz, bentz, r,
Ba!poit, at@24 Waifkoto, writt, k dipilih d@loin rt;p@tp@?jj?urn@ Dew@it Perwakil@?I
RQb, atDQei, @h. "tidal<dimaknaisebagai"mengz4s, !Ikon I (:sqm) o70ngcaloiz IP@kil
Gt4berr?Mr, 17akilBt, part, dalli, "@kil Waitkotq kgp@d@ Dewa" Peruoki!o12 Rob, ai
D@erg}I melol"i Gliberiiz!r, Baypo!i, atun 17@trim/@, tintt, k dis@inpathq, z don
diretqpko, Id@!gin 14patp@ripi, ???a Dewan Perillakil@, z Rob, @!D@er{Ih. "

c. Pusa1 176 ayat (3) un 10/2016 tidak meminki kekuatan hukum mengikat
sepanjang firasa "drinkz, kan meldl"i mekunisme pemiliho?z musing-musing o1eh
DPRD Provinsi don DPRD Kgbt, patentKota beados@rk;an urul@}I Gadernt!?,,
Bz4p@Ii, dan 17'@Iikoto. " tidak dimaknai sebagai "din?zgkat dan dil@intrk o18h
Presideiz claw Mentoriberdos@rimi, MSW!on Gz, bernz, r, Bz!poit, ginz, Frankot@yang
ditetQpkandaicim rapatp@ript, inclDPRD.

4. Memetintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik Indonesia
sebagaimanamestinya.

AtaujikaMe^jelis Hakim Konsititusi meinpunyaipendapatlain inohon puttisan seadil-adjlnya
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