
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan negara republik. 

Rakyat, hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk 

rakyat. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin benar-benar dilaksanakan 

oleh rakyat, sehingga muncullah praktik demokrasi perwakilan. Rakyat terlibat langsung 

hanya dalam pemilihan umum. Kedaulatan yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah kedaulatan rakyat 

sekaligus kedaulatan hukum
1
 sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”.  

Ketentuan tersebut merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi, yang berarti 

kekuasaan tertinggi, kedaulatan yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan 

dengan cara sebagaimana diatur konstitusi. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus 

dilaksanakan seluruh penyelenggara negara dan segenap masyarakat tanpa terkecuali. 

Ketentuan tersebut berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang menegaskan bahwa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.  

Pasca perubahan UUD 1945, kedaulatan dilaksanakan dalam bentuk kekuasaan 

penyelenggaraan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan wewenang lembaga-

lembaga negara yang diatur UUD 1945. Selain oleh lembaga negara, kedaulatan 

                                                           
1
 Alinea 4 UUD 1945 “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat...”. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. 
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penyelenggaraan negara juga dilaksanakan oleh rakyat sendiri yang perwujudannya melalui 

pemilu, salah satunya untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai 

gubernur/wakil gubernur yang akan memerintah di provinsi, bupati/wakil bupati yang akan 

memerintah di kabupaten serta walikota/wakil walikota yang akan memerintah di kota. Hal 

ini diharapkan agar kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak bersama masyarakat 

berdasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon. Nantinya, hasil 

pemilihan kepala daerah sangat penting bagi terlaksananya otonomi daerah, karena kepala 

daerah yang terpilih merupakan penggerak utama keberhasilan terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

Sejarahnya, pemilihan kepala daerah untuk pemerintahan provinsi maupun 

kabupaten/kota mengalami dinamika seiring perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. 

Setelah kemerdekaan Indonesia (1945-1948) pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah 

diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-

Aturan Pokok mengenai Pemerintahan sendiri  di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan 

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, yang dalam Pasal 18 menyatakan bahwa pemilihan 

kepala daerah diajukan oleh DPRD.
2
  

Berubahnya konstitusi negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat 

dan ditetapkannya UU Sementara Tahun 1950 sebagai dasar negara menyebabkan terjadinya 

perubahan ketentuan pemerintahan daerah dengan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 1957 

                                                           
2
 Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1948 menyatakan: “(1) Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari 

sedikit-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi. (2) Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari 

sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten (kota besar). (3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah 

Provinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil). (4) Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas 

usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. (5) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden 

dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih 

menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat 

istiadat didaerah itu. (6) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden 

dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota Dewan 

Pemerintahan Daerah.” 
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tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3
 Ketentuan tersebut membagi daerah menjadi 3 

(tiga) tingkatan, yaitu daerah tingkat I dipimpin oleh gubernur, daerah tingkat II dipimpin 

oleh bupati atau walikota dan daerah tingkat III dipimpin oleh camat. Masing-masing kepala 

daerah menurut Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan “Kepala Daerah karena jabatannya 

adalah Ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah”, selanjutnya dalam ayat (2) 

ditegaskan “Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.  

Kemudian, keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada 

keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah
4
 yang bertolak belakang dengan UU Nomor 1 Tahun 1957. Hal ini dikarenakan 

perubahan format pemerintahan negara sebagai implikasi perubahan konstitusi (sebelumnya 

Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang memuat 

ketentuan bahwa kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam 

negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

UU Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa:  

“Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh: 

a. Presiden bagi Daerah Tingkat I 

b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II, dan 

c. Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Daerah 

Tingkat III yang ada dalam Daerah Tingkat I”. 

Pemerintahan Orde Baru menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah.
5
 Dalam Pasal 15 dan 16  ketentuan tersebut, kepala daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disepakati bersama Menteri Dalam 

Negeri.
6
 Pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih berlangsung dengan ketentuan yang 

                                                           
3
 Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Nomor 6 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia (TLN RI) Nomor 1143. 
4
 LN RI Nomor 80 Tahun 1965, TLN RI Nomor 2777. 

5
 LN RI Nomor 38 Tahun 1974, TLN RI Nomor 3037. 

6
 Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974 berisikan “Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang 

calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
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dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah.
7
  

Akan tetapi, ketika UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah digantikan 

oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8
 dan diubah terakhir dengan 

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah
9
 menyebabkan perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala 

daerah yang kemudian dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. 

Selain dari mekanisme pemilihannya, dinamika pemilihan kepala daerah ditandai juga 

dengan adanya putusan pemilihan kepala daerah yang kontroversial saat kewenangan 

penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah masih menjadi kewenangan Mahkamah 

Agung (MA).
10

 Setidaknya, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) putusan yang kontroversial
11

, yaitu 

Putusan Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Putusan Pemilihan Kepala Daerah Maluku 

Utara, dan Putusan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan. Dalam Putusan Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Depok, pemohon mendalilkan bahwa gugatan semata-mata berkaitan 

langsung dengan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah tetapi karena 

dilatarbelakangi oleh alasan-alasan lain yang substansial yakni pelanggaran nilai-nilai hukum 

dan demokrasi. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan putusan yang 

                                                                                                                                                                                     
Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi depan Menteri Dalam Negeri”, selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) UU tersebut 

menyatakan “(1) Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari 

sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan 

disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan 

Gubernur Kepala Daerah, dan ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa “Hasil pemilihan yang dimaksud dalam 

ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang 

diantaranya”. 
7
 LN RI Nomor 60 Tahun 1999, TLN RI Nomor 3839. 

8
 LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437. 

9
 LN RI Nomor 59 Tahun 2008, TLN RI Nomor 4844. 

10
 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Nomor 73 Tahun 1985, 

TLN RI 3316), yang diubah terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (LN RI 

Nomor 9 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4359). 
11

 Maria Farida, Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Demokrasi Lokal “Evaluasi Pemilukada di Indonesia”, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 

52-53. 



5 
 

menganulir kemenangan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra dengan 

membatalkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok dan 

menetapkan hasil penghitungan suara yang baru serta memenangkan pasangan Badrul Kamal 

dan Syihabuddin Ahmad. Dalam proses peninjauan kembali, MA menganulir putusan 

pengadilan tinggi tersebut dan memenangkan kembali pasangan Nur Mahmudi Ismail dan 

Yuyun Wirasaputra. 

Putusan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, MA menyatakan tidak sah 

dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 

2007 bertanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 

Utara Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 November 2008 serta memerintahkan kepada 

KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah 

Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan 

Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu 1 

(satu) bulan. 

Sementara Putusan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, MA 

mengabulkan gugatan H.M. Amin Syam dan Prof. Hj. Mansyur Ramly untuk memerintahkan 

pilkada ulang di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa, karena telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala 

daerah yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Artinya MA telah memutus 

perkara tersebut melampaui kewenangan yang telah dimilikinya dan telah memutus melebihi 

tuntutan pemohon. 

MA dalam memutus ketiga sengketa pemilihan kepala daerah tersebut memerintahkan 

pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang. Dengan demikian, MA telah 
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menyimpangi ketentuan undang-undang karena telah memasuki ranah proses pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah. Dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pelaku 

kekuasaan kehakiman, kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa pelanggaran 

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang semula merupakan ranah kewenangan 

MA dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan 

kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
12

 Terkait dengan 

pemilihan kepala daerah, terdapat pertanyaan penting “Apakah pemilihan kepala daerah 

masuk ke dalam rezim pemilihan umum atau tidak yang menjadi ranah kewenangan MK?” 

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menguraikan 3 (tiga) hal di bawah ini, yaitu:
13

  

Pertama, pengaturan  UU Pemda 2004 telah mengubah mekanisme pemilihan kepala 

daerah secara langsung oleh rakyat. Perubahan pengaturan terhadap mekanisme pemilihan 

kepala daerah langsung oleh rakyat, menimbulkan perdebatan apakah posisi pemilihan kepala 

daerah langsung sebagai bagian dari pemilu atau bukan. Perbedaan pendapat tersebut, 

mendorong beberapa kelompok masyarakat mengajukan permohonan judicial review 

terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah langsung.
14

 

Kedua, tanggal 22 Maret 2005 MK membuat putusan perihal pengujian UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam amar putusan MK tersebut telah 

                                                           
12

 Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dapat 

dilihat di Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (LN RI Nomor 98 Tahun 2003, TLN RI Nomor 4316) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Nomor 157 Tahun 2009, TLN RI Nomor 

5076). 
13

 Arif Wibowo, Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilukada dalam Demokrasi 

Lokal “Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 99-100. 
14

 Pasal-pasal yang dilakukan judicial review adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan indenpendensi 

penyelenggara pilkada dan lembaga yang menangani sengketa pilkada yang dinilai bertentangan dengan Pasal 

22E UUD 1945. Lebih jelas lihat Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (KPUD) terhadap DPRD.  

Ketiga, ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

menyebut pemilihan kepala daerah sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
15

 

yang dinyatakan secara jelas dalam Pasal 1 angka 4 “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Dari ketiga hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pilkada termasuk dalam rezim 

pemilihan umum yang menjadi ranah kewenangan MK. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

penandatanganan pengalihan wewenang memutus pelanggaran perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah (sengketa pilkada/pemilukada)
16

 dari MA kepada MK berdasarkan UU 

Nomor 12 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa penanganan sengketa pilkada oleh MA 

dialihkan kepada MK paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah diundangkan. Dengan 

demikian, sejak pengalihan tersebut, kewenangan memutus sengketa pemilukada menjadi 

salah satu yurisdiksi MK.
17

 Setelah MK menerima pengalihan wewenang memutus sengketa 

pemilukada dari MA, terhitung sejak pada Oktober 2008 sampai Maret 2013, tercatat 

sebanyak 554 perkara diregistrasi di MK.
18

 Dari jumlah tersebut, MK memutuskan sebanyak 

56 perkara dikabulkan, 332 ditolak, 114 tidak dapat diterima, 15 perkara ditarik kembali, dan 

1 gugur. 

                                                           
15

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyamakan penggunaan istilah “pilkada” dan “pemilukada” untuk 

menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemiluka merupakan singkatan dari 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penulis juga memasukkan istilah “pilkada” 

dikarenakan masyarakat memahami pilkada sebagai konteks umum mengenai pemilihan umum kepala daerah 

dan wakil kepala daerah. 
16

 Selanjutnya, akan digunakan istilah “sengketa pilkada” dan “sengketa pemilukada” secara bergantian untuk 

menyatakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah. 
17

Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 113. 
18

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah” di download dari website 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD diakses pada 2 April 2013, 04:59 

WIB. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD
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Penelitian tentang pelanggaran pemilukada telah banyak dilakukan, akan tetapi belum 

ada peneliti yang secara spesifik meneliti tentang karakteristik pelanggaran pemilukada. Tiga 

diantaranya adalah: pertama, tulisan berjudul Mengawal Demokrasi “Menegakkan Keadilan 

Substantif Refleksi Kinerja MK Tahun 2009 Proyeksi 2010”.
19

 Penulisnya hanya membahas 

beberapa putusan MK tentang pilkada sejak 2008-2009. Selain itu, tidak terdapat analisis 

mengenai karakteristik sengketa pilkada yang dapat digambarkan sejak 2008-2009. Kedua, 

“Kompabilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan 

Pemilukada” oleh Helmi Kasim dkk yang terdapat dalam Jurnal Konstitusi.
20

 Beberapa 

putusan yang dibahas hanya mencakup periode sengketa yang ditangani pada tahun tersebut 

sehingga tidak memberikan kesimpulan mengenai karakteristik pelanggaran pemilukada di 

Indonesia saat ini. Ketiga, “Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah 

Konstitusi” oleh Achmad Sodiki
21

 yang terdapat dalam buku kumpulan makalah “Demokrasi 

Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia”. Pembahasan di dalamnya hanya memuat perluasan 

kewenangan MK dalam memutus sengketa pilkada, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

dan tahap akhir dalam putusan-putusan MK. Dalam tulisan ini tidak terdapat bahasan 

mengenai karakteristik sengketa pilkada. 

Setelah 5 (lima) tahun pengalihan kewenangan dari MA kepada MK dan minimnya 

penelitian yang mengevaluasi secara khusus sengketa pelanggaran hasil pemilu kepala daerah 

dan wakil kepala daerah menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan mengenai 

“Karakteristik Sengketa Pemilukada”. 

 

1.2 Rumusan permasalahan  

                                                           
19

 Mahkamah Konstitusi “Refleksi Kinerja 2009 Proyeksi 2010” didownload dari website  

https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/infobukuko

npress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf&chrome=true diakses pada 31 

Maret 2013 pukul 06:13 WIB. 
20

Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012, 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 713-742. 
21

 Achmad Sodiki, Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 

2012, hal. 38-47. 

https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf&chrome=true
https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf&chrome=true
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“Bagaimanakah karakteristik sengketa pemilukada sejak Oktober 2008 sampai Maret 

2013 ?” 

 

1.3 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dikhususkan pada bidang Ilmu Hukum utamanya 

Hukum Tata Negara dengan mengkaji karakteristik sengketa pemilukada yang terdapat dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi sejak Oktober 2008–Maret 2013. 

 

1.4 Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Untuk menguraikan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia sejak Oktober 2008 

sampai dengan Maret 2013 . 

 

1.4.2 Kegunaan penelitian 

1.4.1.1 Kegunaan teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan masalah 

karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia. 

2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa 

mendatang. 

 

1.4.1.2 Kegunaan praktis 

1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu 

Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah karakteristik 

sengketa pemilukada di Indonesia. 
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2) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana masalah 

karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dari Oktober 2008 sampai dengan 

Maret 2013. 

3) Bagi instansi/pemerintah termasuk penyelenggara pemilukada sebagai pemangku 

kepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang 

berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya 

yang berkaitan dengan masalah sengketa pemilukada di Indonesia. 

 


