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BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor 70/PUU-X/2012

Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat, pada:

hari Selasa, tanggal 4 September 2012 pukul 11:10-11:55 WIB

dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diajukan oleh:

Abdul Havid Permana, beralamat di Cipinang Asem RT/RW 005/004, Jakarta Timur;

Mohammad Huda, beralamat di Rawamangun II Tengah RT/RW 003/006, Jakarta Timur;

Satrio Fauzia Damardjati, beralamat di Karang Tengah RT/RW 005/003 Cilandak,

Jakarta Selatan, yang ketiganya berdasarkan surat kuasa bertanggal 12 Juli 2012

memberi kuasa kepada i) Muhammad Sholeh, S.H.; ii) Imam Syafii, S,H.; iii) Iwan
Prahara, S.H.; iv) Samuel Hendrik Pangemanan, S.H., S.E.; dan v) Abdul Holil, S.H.,
advokat pada kantor hukum “Sholeh & Partners“ yang beralamat di Jalan Genteng

Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; untuk selanjutnya disebut sebagai --

--------------------------------------------------------------------------------------------- PARA PEMOHON;

Susunan Majelis Hakim (Pleno):
1. Moh. Mahfud MD ---------------------------------------------- Ketua;

2. Achmad Sodiki ------------------------------------------------ Anggota;

3. Hamdan Zoelva ----------------------------------------------- Anggota;

4. Ahmad Fadlil Sumadi ---------------------------------------- Anggota;

5. Anwar Usman -------------------------------------------------- Anggota;

6. Maria Farida Indrati ------------------------------------------- Anggota;

7. Muhammad Alim ---------------------------------------------- Anggota;

Mardian Wibowo ----------------------------------------------- Panitera Pengganti;

Setelah pihak-pihak dipanggil masuk ruang sidang, pada pukul 11:10 WIB sidang

dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Majelis

menerangkan bahwa sidang hari ini adalah sidang pleno pemeriksaan untuk

mendengarkan keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan

keterangan para saksi dan/atau ahli yang diajukan masing-masing pihak.
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Pemohon prinsipal hadir, yaitu Mohammad Huda dan Abdul Havid Permana,

dengan didampingi oleh Muhammad Sholeh sebagai kuasa hukum. Para Pemohon

mengajukan seorang ahli yaitu Irmanputra Sidin.

Pemerintah diwakili oleh Suhatmansyah, Zudan Arif Fakrulloh, Sri Rahayu, Mualimin

Abdi, Emma Wahyuni, Yayan Yuhana, Ani Yulistiani, dan Teoye Sugito.

Ketua Majelis mempersilakan ahli yang diajukan para Pemohon untuk maju

mengucapkan sumpah dengan dipandu oleh Hakim Anwar Usman.

Kemudian Pihak Terkait memperkenalkan diri, yaitu H. Fauzi Bowo dan Nachrowi

Ramli (selaku Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang dalam sidang ini

diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Widodo Iswantoro dan Jamaluddin Karim. Andi M.

Asrun yang hadir dalam sidang hari ini juga mengajukan permohonan untuk menjadi

pihak terkait atas nama pribadi (perseorangan).

Ketua Majelis menerima permohonan H. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebagai pihak

terkait, sedangkan permohonan pihak terkait Andi M. Asrun ditolak dengan alasan tidak

memiliki relevansi dengan permohonan a quo.

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan Pemerintah untuk menyampaikan

keterangannya. Berikut ini pokok-pokok keterangan (opening statement) yang

disampaikan oleh Pemerintah.

1. Terkait legal standing, Pemerintah menilai para Pemohon tidak berada dalam posisi

terhalang-halangi haknya oleh keberadaan UU a quo.

2. Pemerintah juga mempertanyakan apakah pemohon adalah penduduk DKI Jakarta?

Dalam Pokok Permohonan:

3. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki sifat kekhususan, antara lain

Provinsi Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), Provinsi Papua (UU Nomor 21 Tahun

2001), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom,

memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945. Karena itu perlu diberikan kekhususan

tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

5. Ketentuan a quo selain merupakan amanat konsitusi, in casu Pasal 18 ayat (1) dan

18B (ayat 1) UUD 1945, juga merupakan pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang

tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui

kewenangan pembuat undang-undang.
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6. Kebijaksanaan demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini

Presiden bersama DPR. Hal ini pernah diputus Mahkamah Konstitusi dengan

Keputusan Nomor 006/PUU-III/2005 hal. 21 dan Keputusan Nomor 5/PUU-V/2007

halaman 72.

7. Petitum:

a. Menolak pernohonan pengujian para pemohon seluruhnya, atau setidak-tidaknya

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

b. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.

c. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal

28I ayat (2) UUD 1945.

Setelah Pemerintah menyampaikan keterangan, selanjutnya Pihak Terkait

dipersilakan oleh Ketua Majelis untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan a quo.

Berikut ini pokok-pokok tanggapan/keterangan dari Pihak Terkait (Foke-Nara):

1. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) a quo adalah legal policy yang tidak melanggar UUD

1945.

3. Ketentuan a quo tidak bersifat diskriminatif.

4. UU a quo hanya mengatur teknis pemilihan umum bagi warga DKI Jakarta, yaitu

apabila dalam pemilihan umum tidak ada pasangan calon yang mencapai lebih dari

50% maka akan dilaksanakan pemilihan umum putaran kedua.

5. Petitum:

a. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

b. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.

c. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

d. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak bertentangan

dengan UUD 1945.

e. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 tetap memiliki kekuatan

hukum mengikat.

Berikutnya, Ahli yang diajukan para Pemohon, yaitu Irmanputra Sidin memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 mengatur bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan
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sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal tidak

ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara

sebagaimana dimaksud ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua pada putaran pertama.

 Penentuan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada provinsi

lainnya tunduk pada ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU 12/2008 yang mengatur

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan

calon terpilih dan apabila ketentuan dimaksud tidak terpenuhi, pasangan calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang memperiloh suara lebih dari 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

 Suatu daerah khusus dapat mengatur secara berbeda dibanding daerah lainnya yang

tidak tergolong khusus. Namun kekhususan/keistimewaan tersebut tidak berarti dapat

diatur “asal berbeda” dengan daerah lainnya.

 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal prinsip kejelasan dan

kesesuaian dengan tujuan.

 Perolehan suara lebih dari 50% dalam UU 29/2007 sebagai syarat terpilihnya

pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur agar pasangan terpilih

memiliki legitimasi, dapat dipergunakan sebagai alasan kekhususan. Namun dalam

undang-undang kekhususan DKI Jakarta tahun 1999, Gubernur dan Wakil Gubernur

tetap memiliki legitimasi meskipun Gubernur dan Wakil Gubernur dipilh oleh DPRD;

dan kekhususan DKI Jakarta tetap berjalan optimal.

 Alasan keterpilihan dengan dukungan suara 50% lebih untuk legitimasi yang kuat

sesungguhnya tidak berhubungan dengan kekhususan DKI Jakarta.

 Terkait alasan multikultural, patokan angka lebih dari 50% tidak terkait sifat

homogenitas dan heterogenitas pemilih. Kecuali jika angka yang dipilih adalah lebih

dari 75% maka tentu heterogenitas pemilih layak menjadi pertimbangan.

 Semua provinsi adalah multikultur karena terdiri dari berbagai kabupaten atau kota

yang penduduknya berbeda.

 Selain Jakarta, Gubernur memimpin bupati dan walikota yang dipilih secara

multikultur. Gubernur Jakarta memimpin bupati dan walikota yang tidak dipilih

langsung oleh rakyat.
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 Perolehan suara lebih dari 50% untuk menentukan pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah dualisme hukum yang tidak memiliki rasio

kesesuaian dan kejelasan tujuan akan kekhususan DKI Jakarta.

Setelah ahli Irmanputra Sidin didengarkan keterangannya, Ketua Majelis

menyatakan sidang hari ini telah berakhir, dan para pihak dipersilakan menunggu

pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai jadwal dan agenda sidang selanjutnya.

Selanjutnya Ketua Majelis mengakhiri sidang hari ini pada pukul 11:55 WIB.

Demikian Berita Acara Sidang Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Ketua,

Mardian Wibowo Moh. Mahfud MD


