
Nomor

Lampiran :

Kepada Yth.
Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

011PUU/MK/IV/2020

satu betkas

Perlhal Permohonan pengujian materjin pasa1,68, pasa1 187, pasa1,89, pasa1,92,
pasa1197, pasa1 4/5 dan pasa1 420 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum terhadap Undan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kamiyang benanda tangan di bawah ini:

Nama : AnstidesVerissimodeSousa Mora

Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng, KecamatanA1amat

Ciampea, Kabupaten Bogor16220

Bogor, 22 April 2020
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Dengan ini mengajukan permohonan pengujian mated it pasa1,68, pasa1187, pasa1 189,
pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan pasa1420 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum (Bukli Poterhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukli P2).

mengenai permohonan sena alasan-Sebelum meIanjutkan kepada uralan

alasannya, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan kewenangan Mahkamah
Konstitusidan kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) sebagaiberikut:

,. .

KE, ,ENA"GAD, A",, AnA",, 0"ST, TUS,

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi daiam memeriksa pengujian undang-
undang Ierhadap Undang-Undang Dasar1945 dialurdalam:

I. Pasa124C UUD 1945 hamunyi:
"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadM pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya be, sffat final untuk menguji undang-undang
techadap Undang-undang Dasar; mematus sengketa kewenangan Iembaga
negara yang kewenangannya dibe, ikan o1eh Undang-undang Dasar, meinurus
pembubaran partaipolitik dan memums peiselisihan tentsng hasi/Pemilu"



E

2.

.

Pasa1 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang betounyi:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengad!Ii pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya belsil^t final untuk: a. mengc!Ii undang-undang
techadap Undang-UndangDasarNegara Republiklndonesia Tahun 1945;"

Pasa1 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menjelaskan:

"Kekuasaan Kehakirnan dilakukan o1eh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang belada of bawahnya datam lingkungan peradilan urnum,
lingkungan peradilan againa, lingkungan peradilan miner; lingkungan
peradilan tata usaha Negara danolehsebuah MahkamahKonstitusi",

Pasa1 29 ayat (1) hunt a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentsng Kekuasaan
Kehakiman betounyi:

'Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya belsiiat final untok: a. menguji undang-undang
ternadap Undang-UndangDasarNegara Repubfiklndonesia Tahun 1945'I

Pasa1 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU
Nomor, 2 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
betounyi:

Daiam hal suatu Undang-Undang diduga beltentangan dengan
UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tabun 7945, pengt4jiannya
dilakukan o1eh Mahkamah Konstitust",

Bahwa beadasarlcan uraian tersebut of atas, inaka Mahkamah Konstitusi
beMenang untuk memeriksa permohonan urn materiilini.

3.

a

4.

.
5.

a

11. DCEDUDU, ,," ,, UKU" PE"01.0"

I. Bahwa Pasa151 ayat(I) UU MK, menentukan bahwa 'Pemohon adalahpihak
yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dimgikan o1eh
bellakunya undang-undang", yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok oreng yang
meinpunyaikepentingan sama),'

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepal!lang mash hidup dan sesuai
denganperl(embangan masyarakatdan prtnsfy:> Negara Kesatuan Nega, a
Republik Indonesiayangdiaturdalam undang-undang, '

.
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c. badan hukumpublikatauprivat; atau

d. Iembaganegara.

Selanjutnya Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang
of inaksud dengan '?Iak konstitusional" adalah hak-hak yang di^tur dalam
Undang-UndangDasarNegara Repub/Iklndonesia Tahun 7945";

Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005 tanggal
31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 0071PUU-1/1/2005 tangga1 31 Agustus 2005
hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk
dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a, adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusionalpemohon yang diberikan

o1eh UUD 1945;

2.

a

.

b. hak dan/atau kewenangan konstitusionat tersebut, dianggap telah
dirtigikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya patensia! yang menurut
penalaran yang wajardapat dipastikan akan tenadi;

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;

C.

d.

e. adanyakemungkinan bahwa dengan dinabulkannya pennohonan inaka
kenigian konstitusionalteisebuttidak akan atau lidak!agitedadi.

Dengan meinperhatikan uraian pada bagian 11 angka I huruf a, b, c, dan d
sena angka 2 hurtif a, b, c, d, dan e, inaka Pemohon meinpunyai hak untuk
mengajukan permohonan pengujian matedit pasa1,68, pasa1,87, pasa! 189,
pasa1 192, pasa! 197, pasa1 4/5 dan pasa1 420 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
alasan-alasan sebagai belikut:

a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu
tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dike!uarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana
tenampir da!am lampiran I permohonan ini. Dengan status pemohon
sebagai warga negara republik Indonesia, inaka beadasarkan Pasa1 28
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon
beinak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya

3.

e

a



a

.

techadap hal-hal yang tidak seiatan dengan Undang Dasar Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1945;

b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun
1988;

C. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan sena meinbayar
pajak sesuaidengan yang ditetapkan;

d. Pemohon belum pemah meinbuat hal-hal yang beitentangan dengan
hukum dan belum pemah dihukum penjara;

Pemohon selalu menggunakan hak memitth pada setiap pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakin,
Kepala Desa, An990ta DPD Rl, An990ta DPR Rl, Anggota DPRD
PropinsiJawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor;

Pemohon akin dalam kegiatan social masyarakat yaitu meIalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) dengan
tugas pokok memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah
(Propinsi, Kabupaten dan Kota) sena DRRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yam
meIaluilembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia
(INKALINDO);

Pemohon senng diminta menjadi Ahli da!am memberikan kalerangan
tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.

e.

a

a

f.

g.

h.

I, Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian materin! dengan adanya
pasa1 168, pasa1 187. pasa1 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan
pasa1420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Urnum, tetapi secara moral keberadaan pasa1168,
pasa1 187, pasa! 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan pasa1 420
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2047 Tentang
Pemilihan Urnum tidak dapat diterima karena beltentangan dengan
Pasal I ayat (2), Pasa1 6A ayat (1), Pasa1 48 ayat (3), Pasai ,9 ayat
(1), Pasa122C Undang"Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945E

a Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ich dimana
pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil
dengan adanya pasa1168, pasa1187, pasa1,89, pasa1192, pasa1,97,
pasa14,5 dan pasa1 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum, maielis yang inulia punya
kewenangan untuk meinutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu
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bahwa pemohon bentndak untuk kepentingan yang ledh Iuas dan bukan
hanya kepentingan prtbadi pemohon atau golongan tertentu (asas
netralitas dan non partisan).

Beadasarkan pasa1 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 4945, yang menyatakan "Kernerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebaganya ditetapkan dengan undang-undang", inaka pemohon
meinpunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materin pasal
168, pasa1 187, pasa1 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4.5 dan pasal
420 Undang-Undang Repub!ik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Urnum, karena ada bukti nyata bahwa pasa1168,
pasa1 187, pasa1 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan pasa1 420
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Urnum bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

j.

a

.

k. Pemohon meinpunyaitanggungjawab moral untuk meIakukan pengujian
materin karena pasa1 168, pasa1187, pasa1189, pasa1 192, pasa1 197,
pasa14,5 dan pasa1420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum, karena keberadaan pasal
168, pasal a87, pasa1 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 445 dan pasa!
420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Urnum tidak seialan dengan Pasall ayat(2), Pasal
6A ayat(I), Pasa118 ayat(3), Pasalt9 ayat(,), Pasa1 22C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 4945.

Sesuai dengan materi yang pemah Pemohon tenma ketika mengikuti
penalaran P4 pola 28 pada tahun 1988, inaka semua undang-undang
yang dihasilkan harus chiwai dan diliputi o1eh Undang-Undang Dasar
Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan menputi
seiuruh Undang-Undang Yang Dihasitkan. Jika ada produk undang-
undang yang tidak chiiwai dan diliputi o1eh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inaka produk undang-undang
tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat
pada Gainbar, .

a

.

Jika petanggaran ini dibiarkan o1eh maielis yang inulia dengan alasan
bahwa kedudukan hukum pemohon Vegal standing) Iemah/tidak
memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah
bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak
d^iwai dan diliputi o1eh Undang"Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak ada oreng yang inau pedu!i karena terkendala
dengan syarat bahwa pemohon dalam pengujian material undang-
undang harus mengalamikerugian secara langsung.



Uus Tahun 1945

Harus Menjiunidan Melipuli SetiapUU Yang Dibuat

UUYangAda
Harus Dini"i dan DiliputiOleh UUDTahun ,945

Camtan:

Jika ada UU yang lidak sesuai dengan UUD Tahun ,945, mala UU
tersebul harus dibatalkan

Gainbar ,. PCIa Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun *945
Dengan Undang-Undang

Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah para
pelaku I^millhan urnum (KPU, Bawaslu dan Calon An990ta Legeslalif
(DPR Rl, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupalen/Kota) sala Calon
an9901a DPD)), inaka pada hasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan
karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak tersebuttidak
mengajukan permohonan pengujian materjin yaitu :

Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan pasa1 168, pasal
187, pasa1 189, pasa1 192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan pasa! 420
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Urnum hanentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan pasa1,68, pasa1,87,
pasa1,89, pasa1,92, pasa1,97, pasa1 4/5 dan pasa1 420 Undang-
Undang Repub!ik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Urnum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

. Para pihak tidak mengetahuitata cara pengajuan permohonan
pengujian materiil.
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1.1. ALASA"-AL"SAN PERMO"ONA, ,

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan
Permohonan pengujian materin pasa1,87, pasa1189, pasalf92, pasa1197, pasal
4/5 dan pasa1420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20.7
Tentang Pemilihan Urnum torhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun a945 adalah sebagai berikut:

.

A. PERl"0"ONA, ,. PERMO"ONA, , SE. ,EN, S YANG FERNA" D/AJUKA" KE

"ARM, ,," KONSTT, TUS^

Permohonan ini bukanlah permohonan yang pertaina kali diajukan ke
Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya sudah ada permohonan pengujian
materin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20.7 Tentang
Pemilihan Urnum techadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai berikut:

n

I.

"

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371PUU-XV11/2019, dimana para
pemohon hanya meIihat pasa1167 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum ternadap pasalPasal
28G ayat (1), Pasa1 28H ayat (1) dan Pasa1 281 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 551PUU-XV11/2019 dengan amar
putusan Dalam Provisi: Menotak permohonan provisi Pemohon; Daiam
Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
dan

3. Bemeda dengan kedua permohonan sebelumnya, pada permohonan ini
pemohon mengajukan pearlohonan uji materialterhadap pasa1 168, pasal
187, pasa1189. pasa1,92, pasa1,97, pasa1 4/5 dan pasa1 420 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan
Urnum dimana pasal-pasaltersebut belum pemah diajukan pemiohonan un
materill.

a

,

Dengan demikian permohonan ini meinpunyai perbedaan yang mendasar
dengan kedua permohonan pemah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

B. NOR, ,A MATER, IL YANG HENDAK D, UJ, YA^TU UNDANG. UNDA, ,G REFUBL, K

,NnOi, EsiA No. ,OR 7 TA"UN 20.7TE"TANG PEi", L, "AN u"u"

I. Pasa!, 68

(1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan of seiuruh wilayah
Negara Kesatuan Repub!ik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah
pemilihan

(2) Pemilu untuk memirin anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sisterin. proporsiona!terbuka.
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(3) Pemilu untuk meinilih an990ta DPD dilaksanakan dengan sistem
distrik bemyakil banyak

2. Pasa1,87

(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota,
atau gabungan kabupaten/ kata.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3
(tiga) Kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi

(3) Dalam hal penenhran daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penetapan daerah pemi!man
menggunakan bagian kabupaten/kota.

(4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan
mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir
beadasarkan perubahan jum!ah alokasi kursi, penataan daerah
pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.

(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(,) dan"jumlah
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat(2)tercantum daiam' Lampiran 111 yang inertipakan bagian
tidak terpisahkan dan Undang-Undang ini.

e

E

3. Pasa1,89

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ada!ah kabupaten I kota
atau gabungan kabupaten I kata.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling
sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Daiam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (,) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan
menggunakan bagian kabupaten/kota.

(4) Dalam ha! terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang
sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemi!u 20.4,
daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan
perubahan daerah pemi!ihan anggota DPR.

(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan'jumlah
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran N yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Undang-Undang ini

,

,
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4. Pasa! 192

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan
atau gabungan kecamatan

(2) Jumlah kr. usi setiap daeratr pemilihan anggota DPRD kabupaten/kata
paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hai penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diberlalmkan, penentuan daeratr pemilihan
menggunakan bagran kecamatan.

(4) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai daeratr pemi!ihan dan jumlah Imrsi
setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kata sebagaimana
dimaksud pada ayat(,), ayat(21. dan ayat(3) dialur dalam Peraturan
KPU.

&

5.

"

Pasalt97

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Pasa14f5

(1) Partai Palmk Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas
perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4/4 ayat (1)
tidak disertakan pada penghihmgan perolehan kursi DPR of setiap
daerah pemilihan.

(2) Daiam hal penghitungan perolehan jinrsi DPR. suara sah setiap partai
poitik yang memenuhi ambang batas perolehan' suara sebagaimana
dimaksud daiam Pasa14t4 ayat(I) dibagidengan bi!angan pembagi,
dan diikuti secara berurutan o1eh' bitangan ganji1 3;5;7; dan
seterusnya.

(3) Daiam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan
pembag I dan diikuti secara berurutan o1eh bilangan ganji1 3; 5; 7; dan
seterusnya.

6.

"

E

7. Pasa1420

Penetapan pero!ehan jumlah kursitiap Partai Palmk Peserta' Reinilu of
suatu daerah pemilihan dilakukan dengan kalentuan:

a. penetapan jum!ah suara satr setiap Partai Palmk Peserta Pemilu of
daerah pemilihan sebagaisuara sah setiap partai palmk.
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b. meinbagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada" huruf a dengan bilangan, pembagi , dan diiKuti
secara bemrutan o1eh bilangan' ganji1 3;5;7; dan salerusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan
beadasarkan Iumlah nilaiterbanyak. :

d. nilaiterbanyak pertaina mendapat kursi pertaina, nilaiterbanyak
kedua mendapat kursi kedua, nilaiterbarryak ketiga mendapat kursi
ketiga, dan seterusnya sampaijumlhr kursi of daerah pemi!ihan habis
torbagj

C. NORMA UNDA"G-UNDANG DASAR NEGARA REFUBL, K ,NDO"ES^A TA"UN

,945 SEBAGAI FENGUJ,

,,

I.

e

Pasal, ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa : Kedaulatan beeda of tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasa1 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Presiden dan Wakin Presiden dipilih
daiam satu pasangan secara langsung o1eh rakyat.

Pasa1 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Pemetintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota meiniliki Dewan Peruiakilan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya dipi!ih meIaiui pemilihan urnum.

Pasa1 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih meIalui pemi!ihan urnum.

Pasa! 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa :

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dan setiap provinsi meIalui
pemilihan urnum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan setiap provinsijumlahnya
sama dan jumiah seiuruh anggota Dewan Perwakilan Daerah iru tidak
Iebih dad sepertigajum!ah anggota Dewan Per^/akilan Rakyat.

2.

3.

4.
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Pelaksanaan pemilihan urnum secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan
jatuhnya seiumlah korban lira karena kelelahan. Beadasarkan data media
online CNN Indonesia, total kotoan jiwa mencapai 554 orang yang meliputi

.cnnindonesia, coin riasionalPanwas dan Polisi. htt s:KPPS,

20,90507084423-32-39253, . total-554-0ran -k s- anwas-dan- o11si~tewas-di-

emilu-2019

Beadasarkan fakla tersebut, pemohon mathat bahwa penyebab utama jatuhnya
kotoan jiwa bukan karena pelaksanaan pemilihan urnum secara serentak.

adalahPermasalahan utama pelaksanaan pemilihan urnum tahun 20t9
sebagai berikut :

Ruinitnya metode yang digunakan unutk meinilih calong anggota legislative
(DPR Rl, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) karena sesuai
dengan amanat Pasa1,68 ayat(2) dan ayat(3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 20.7 tentang Pemilihan Urnum, untuk meinilih anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sisterin
proporsionalterbuka (ayat 2) dan Pemilu untuk meinilih anggota DPD
dilaksanakan dengan sistem distrlk beMakil banyak (ayat 3).

Dengan menggunakan system pemilihan yang demikian ruinit (pasa1 168
ayat 2), prtnsip pelaksanaan pemilihan urnum yang efektif dan efisien
sebagaimana diatur dalam pasa1 3 hurufj dan k Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 menjaditidak terlaksana.

Seandainya pemilihan urnum menggunakan system dislrik sebagaimana
diberlakukan bagi para calon an990ta DPD Rl(pasa1 ,68 ayat 3), inaka
pelaksanaan pemilihan urnum menjadilebih efektif dan efisien karena hal-
hal sebagai berikut :

a. Masyarakat Iebih mengenal colon yang akan dipilih karena pada setiap
DAPIL hanya ada satu orang colon, Calon yang meinperoleh suara
ternanyak pada DAPILnya otomatis menjadipemenang.

b, Penghitungan suara menjadilebih mudah karena satu partai hanya
diwakili o1eh satu colon. Dengan colon anggota dewan yang cukup
banyak, ditambah meterIe pemilihan yang ruinit meinbuat penghitungan
suara menjadirumi!. Waklu yang dibutuhkan aleh petugas pemilu untuk
meIakukan rekapitulasi menjadijuga menjadilebih lama.

Sebagi contoh dalam meIakukan rekapitulasi penghitungan suara pada
Pemilu 2019, petugas harus mein bedakan suara untuk masing-masing
colon karena pada partai yang sama terdapat beberapa colon ditambah
suara yang diberikan kepada partai karena yang dicoblos adalah logo
partai, Secara salerhana tata cara penghitungan suara pada sant
pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat pemohon gainbarkan sebagai
berikut Partai Apel I, Partai Jeruk 2, Partai Jeruk I, Partai Mangga 5,



Partai Nanas 2, Partai Ape1 3, partai Apel(kalau yang dicoblos logo
partai) dstnya,

c. Biaya pengadaan kerias suara menjadi menjadi inahal karena selain
menampilkan logo Partai Pornk peserta pemilihan urnum, juga
mencantumkan nama para colon. Ukuran kerias pemilihan legislative
DPR Rltahun 2019 adalah 51 x 82 cm atau salara dengan satu

POSJawakoianhalamankalisetengah
rin. coin news sumt-suara- Ile '20/9-Iebih-besandari-koran .

Ukuran kerias suara diperkecil menjadi seperti(, 7 x 27 cm)jika hanya
mencantumkan logo partai dan setiap partai hanya ada satu colon.
Adapun keuntungan yang diperoleh adalah :
. Biaya pengadaan kerias suara menjadilebih inurah;
. Pemilih Iebih mudahmemberiaspirasi, dan

. Waktu yang dibutuhkan untuk melipat kerias suara menjadilebih
cepat.

d. Luas wilayah kampanye menjadilebih ternatas sehingga colon menjadi
Iebih dikena! dan biaya kampanye menjadilebih kecil. Sebagai
gainbaran hardasarkan Lampiran 111 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum para anggota
DPR RI DAPIL Aceh I yang terdiri alas 7 kursi harus meIakukan
kampanye di, 2 (dua belas) Kabupaten dan 3 (tiga Kata) sebagai belikut

. KabupatenAcehSelatan

. KabupatenAcehTenggara

. KabupatenAcehBesar

. KabupatenAcehJaya

. KabupatenPidie

. KabupatenPidieJaya

. KabupatenSimeulue

. KabupatenAcehSingkil

. KabupatenAcehBaratDaya

. KabupatenGayoLues

. KabupatenAcehBarat

. KabupatenNaganRaya

. KataBandaAceh

. KotaSabang

. KotaSubulussalam

Dengan Iuas wilayah yang demikian (Gainbar 2), biaya kampanye yang
harus dike!uarkan para colon juga menjadi besar dan waktu kampanye
juga menjadi padat sehingga tidak semua pemilih mengenal calon yang
diajukan o1eh partai politik peserla pemilu. Untuk kasus Dapil Aceh I,



.

.

jika menggunakan system distrik, inaka para colon anggota DPR Rl
Dapil Aceh I hanya perm meIakukan kampanye pada pada dua atau
tiga kabupaten/kota ternekat misalnya :
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Gainbar 2. Peta Kabupaten dan Koto PropinsiAceh

. Kata Sabang dan Kota Banda Aceh menjadiDAPIL I.

. Kabupaten Aceh Besardan Kabupaten Aceh Jaya menjadiDAP!L2.

. Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat menjadi DAPIL
3.

. Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya DAPIL 4.

. Kabupaten Gayo Luesdan Kabupaten Aceh Barat Daya DAPIL 5.
o Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Kabupaten

Simeulue menjadiDAPIL 6.

. Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi
DAPIL 7.
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2. Untuk system pemilihan colon an990ta DPD Rl sudah benar yaitu
menggunakan system distrik belvvakil rakyat sebagaimana diamanatkan
pasa1 168 ayat 2. Hanya saia jumlah calon tidak dibatasi sehingga
masyarakat tidak tidak tahu siapa yang akan dipilih dan setelah
pencoblosan masyarakat tidak ingat siapa yang telah mereka pilih. Dan
penelitian yang pemohon Iakukan ternadap para pemilih salelah
pemunggutan suara 99.9 persen pemilih tidak hafa! slapa yang yang telah
mereka pilih. Jangankan pemilih yang berpendidikan rendah, pemohon
sendiritidak ingat slapa yang telah pemohon pilih pada saat pelaksanaan
pemilihan calon anggota DPD Rltahun 2019. Halini kelihatannya Iucu
tetapi menipakan fakta yang tidak bisa pemohon pungkirl.

Idealnya, setiap DAPIL untuk calon anggota DPD Rl hanya diwakili o1eh
sepuluh orang colon saia. Dengan demikian di setiap ppropinsi hanya aka
nada empat puluh orang calon anggota DPD Rl karena setiap propinsi
mein peroleh jatah empat DAP!L.

Pengurangan calon anggota DPD Rl, dapat dilakukan dengan
menggunakan instrumentjumlah dukungan. Sebagai gainbaran jikajumlah
pemilih of DAPIL I Jawa Barat adalah tujuh juta (7,000,000) oreng, inaka
calon anggota DPD Rl hanis didukung o1eh minimaltujuh ratus ribu
(700,000) duKungan tersebar di seiuruh DAPIL. Atau angka ini setara
dengan sepuluh (, 0) persen calon pemilih pada DAPIL tersebut.

Penggunakan instrument ini bukan merupakan suatu pelanggaran hukum
atau sarana untuk menghambat pelauang salah seorang colon karena
penggunaan instrument ini dilakukan daiam rangka kebaikan bersama dan
diberlakukan sama untuk setiap calon anggota DPD Rl (asas nori
deskriminasi).

3. Penggunaan metode pemilihan yang ruinit daiam pelaksanaan pemilihan
urnum Iahun 20.9 telah menyebabkan "Pests Demokrasi Tahun 20,9"
berubah menjadi"Bencana Demokrasi Tahun 20.9" karena banyaknya
perugas pemilihan (KPPS, PANWAS, Porn) yang meninggal dan secara
tidak langsung mengambarkan kepada bangsa lain of dunia ini bahwa
bangsa kita punya mentalitas berpikir yang sangat paradox.

Jika bangsa lain berpikir bagaimana meinbuat masalah yang ruinit menjadi
sederhana (how to make complicated problems simple), bangsa kita justru
berpikir dengan cara yang sebaliknya yaitu bagaimana meinbuat masalah
yang sederhana menjadirumit(howto makesimpleproblemscomplicated).
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Beadasarkan uraian pada bagian 111. D tentang rOKOK PER, ,AsA, ,A"AN, yaitu
bahwa pelaksanaan pemilihan urnum tahun 20.9 telah menyebabkan jatuhnya
korban jiwa, pemohon becharap agar "AJEL, s "A, ,," KONSTiTusi yang inulia
meIakukan pengaturan-pengaturan ternadap system pemilihan urnum sehingga
pelaksanaan pemilihan urnum pada tahun 2024 dan seterusnya tidak lagi
menimbulkan korban jiwa. Adapun bentuk pengaturan yang pemohon harepkan
adalah sebagaibedkut:

I. Satu kursi ada!ah satu daerah pemilihan (DAPIL) atau Iebih Iazim disebut
sebagai system distrik. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis dan
tingkatan pemilihan (DPD Rl, DPR Rl, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota);

2. Setiap partai politik hanya diwakili o1eh satu oreng colon pada masing-
masing DAPIL;

3. Masyarakat cukup mencoblos gainbar partaitidak perlu meinilih nama calon;

4, Untuk mendekatkan pemilih dengan colon anggota DPR R!, inaka daerah
pemilihan (DAPIL) untuK an990ta DPR Rl inaksimal adalah dua sampaitiga
Kabupaten/Kota terdekat;

5. Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Propinsi, inaka
daerah pemilihan (DAPIL) untuk an990ta DPRD propinsi matsimal adalah
dua sampailima kecamatan terdekat;

6. Untuk mendekatkan pemilih dengan colon anggota DPRD Kabupaten/Kota,
inaka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota
inaksimaladalah Iima sampaisepuluh Kelurahan/Desa terdekat;

7. Daerah pemilihan (DAPIL) untuk colon anggota DPD Rl dibagi menjadi
empat yai!u DAPIL I, DAPIL 2, DAPIL 3 dan DAPIL 4. Penentuan daerah
pemilihan (DAPtL) untuk calon anggota DPD Rl menggunakan system
kluster(pengelompokan) yaitu kabupaten/kota terdekat;

8. Jumlah calon anggota DPD R! untuk setiap Daerah pemilihan (DAP!L)
dibatasi menjadi inaksima1 40 oreng, Dengan demikian untuk setiap propinsi
jumlah calon anggota DPD Rltidak Iebih dan 40 orang;

9. Jika calon/an990ta DPR Rl, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
meningga! dunia, inaka Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai pemenang
pada distriktersebut berhak menggantikannya dengan anggota yang baru;

10. Jika calon/anggota DPR Rl, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
toriibat korupsi, inaka yang bentak menggantikannya adalah partai dengan
suara terbanyak berikutnya, dan
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Jika colon/anggota DPR Rl, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dinerhentikan dan partai karena dianggap iridisipliner, inaka yang beinak
menggantikannya adalah partaidengan suara ternanyak hankutnya.

PETITU"

Beadasarkan uraian secara menyeluruh terhadap DCE, ,ENA"CAN ,,"",, AnA"
KONST, TUS, (,),,,,:DUDU, ,AN ,, 11KU PE"0"ON I'D, SERTA ALASA" - ALASA"

PERi"0"ONA" tin), sebagaimana telah diurakan secara rinci dan jelas, Pemohon
memohon kepada EMS"AM KONsr, Tus. yang inuliauntukmemeriksadan
meinutus permohonan pengujian materiil pasa1,68, pasal t87, pasa1 189, pasal
192, pasa1 197, pasa1 4/5 dan pasa1 420 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 20.7 Tentang Pemilihan Urnum dengan amar putusan
permohonan pengujian undang-undang a quo sebagaiberikut:

Menerima dan mengabulkan seiuruh permohonan pengujian undang-undang
yang diajukan o1eh Pemohon;

Menyatakan bahwa ketentuan pasa1 168, pasa1 187. pasa1 189, pasa1 192,
pasa1,97, pasa14,5 dan pasa1 420 Undang. Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 20.7 termng Pemilihan Urnum bertentangan ternadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini daiam Benta Negara Republik
Indonesia;

Atau apabila AJEUS "AK, KONST, Tus, meinpunyaipendapatlain atas perkara
aquo inohon agar diberikan putusan yang seadil-adjlnya (Ex aeq, ,o sth0, ,o1.

hides eri" ;"^AnslidesVeri i odesousa ota

Horn, at kami

Pemohon


