
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan beberapa putusan MK: 

1. Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007: 

- Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberi kesempatan 
kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional 
calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu: 
• Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; 
• Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik”; 
• Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa “ sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)”; 
• Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa “partai politik atau gabungan partai 

politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses 
bakal calon dimaksud”. 

- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
• Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; 
• Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik”; 
• Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa “ sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)”; 
• Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa “partai politik atau gabungan partai 

politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses 
bakal calon dimaksud”. 

 
- Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: 
• Pasal 59 ayat (1): “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

adalah pasangan calon”; 
• Pasal 59 ayat (2): “Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan 

pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 
15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) 
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di 
daerah yang bersangkutan”; 

• Pasal 59 ayat (3): “Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme 
yang demokratis dan transparan”. 

 



2. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009: 

- Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945; 

- Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani 
setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. 

3. Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010: 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 
Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-
voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: 
a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 
b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, 

pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 
masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. 


