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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemilihan umum atau disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan 

prinsip demokrasi yang disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E.
1
 Dalam

pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut ada yang baru dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, sejak diterbitkanya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang. Hal baru tersebut adalah perkembangan berdemokrasi di daerah 

yaitu seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan 

amanat undang-undang, kecuali jabatan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Walikota di Daerah Ibu kota Jakarta. 

Perubahan pranata hukum pemilu yang mengendepankan dalam dua 

dasawarsa terakhir yang dapat kita lihat dalam kehidupan bangsa ini adalah 

adanya perubahan yang sangat esensial, baik yang menyangkut pengakuan 

atas hak-hak individu sebagai warga Negara maupun perubahan struktur 

kelembagaan Negara.
2
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Sebagai negara yang demokrasi yang mana rakyat dituntut untuk ikut 

campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, 

salah satunya adalah wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah 

kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan 

memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
3
 

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat 

adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dengan partai 

politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang Warga Negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran dan strategis tidak hanya 

sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai supra struktur politik dalam 

proses demokrasi. 

Tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi 4 (empat) yaitu; 

Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai; kedua, untuk memungkinkan 

terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di 
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lembaga perwakilan; ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; 

dan keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
4
 

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya Pemilihan 

Umum Kepala Daerah. Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa 

kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri 

masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Hal ini dipertegas dalam pasal 18 ayat 4 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan walikota dipilih secara 

demokratis”. Dari kata-kata tersebut  jelas tentang adanya pelibatan rakyat 

secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, ini salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki memiliki posisi yang 

strategis dalam membangun demokrasi dalam masa transisi, agar demokrasi 

tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang 

bermartabat yang penyelenggaraannya harus mengacu pada  prinsip mandiri; 

jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan 

umum; keterbukaan; proposionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; 

dan efektifitas.
5
 Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  secara eksplisit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
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sebagaimana asas pemilihan umum, tetapi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU 

No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, yang menyatakan; pemilihan dilaksanakan secara 

demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Sistem Pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan sekumpulan 

unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara 

melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Sebagai suatu sistem, sistem 

Pemilihan umum kepala daerah  memiliki ciri-ciri antara lain untuk memilih 

kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dalam kegiatan yang 

merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung 

dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai 

kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Pendeknya inti sistem pilkada 

adalah hubungan kebergantungan antar setiap komponen yang terlibat dan 

antar kegiatan yang membentuk sistem.
6
 

Pemilihan Umum Kepala Dearah langsung merupakan jalan keluar 

terbaik untuk mencairkan kebekuan demokrasi. Kekuatan pemilukada 

langsung terletak pada pembentukkan dan implikasi legitimasinya. Kepala 

daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih oleh rakyat. 

Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan 

terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan 
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DPRD sehingga mekanisme check and balances niscaya akan bekerja. 

Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah 

(protective, public service, development).
7
 

Dalam praktik pelaksanaan pemilukada akan mendapati suatu fakta 

bahwa adanya ketidak puasan dari peserta pemilukada mengenai hasil yang 

mana hal tersebut disebut sengketa pemilukada/perselisian hasil pemilukada 

yang mana sengketa adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pemilukada yang dimana bermula dari tahapan kampanye, Pelanggaran soal 

politik uang. Sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap calon tertentu 

memberikan uang atau benda-benda lain kepada pemilih atau oknum 

penyelenggara pilkada, penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih 

agar memilih atau tidak memilih calon tertentu, pemalsuan dokumen 

pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara 

borongan kepada seorang pemilih. petugas TPS melakukan pencoblosan 

sendiri secara besar-besaran mengunakan kartu pemilih yang tidak hadir, 

pelenggaran penggelembungan suara pemilih, penyalahgunaan jabatan. Ini 

dilakukan oleh aparat, terutama calon petahana. Sering terjadi petahana 

menggunakan anggaran daerah yang dikaitkan dengan kepentingannya 

sebagai bakal calon dan calon. 

Pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sesungguhnya pelanggaran terhadap hak-hak politik warga 

negara sebagai mana dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik 
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Indonesi 1945, Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah  disebut dengan (PEMOHON) mengajukan 

permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonannya 

tertanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 

Nomor 51/PAN.MK/2017, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 

Konstitusi dengan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 6 April 2017. 

Telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilhan Umum Kabupaten 

Kepulauan Yapen (TERMOHON I), Pasangan Calon Bupati dan bakil Bupati 

Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonai, M.Si (TERMOHON 

II). 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan 

Yapen 2017 tidak mencerminkan  pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan pemilihan tersebut 

cacat hukum disebabkan oleh menerbitkan keputusan a quo yang melanggar 

hukum dan melanggar peraturan Perundang-undangan, dimana berdasarkan 

data Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan 

Yapen Provinsi Papua Memiliki jumlah penduduk sebesar 89.994 jiwa 

sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,  secara 

normatif, ambang batas selisih perolehan suara untuk pemilhan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah 2%. 

Dalam perkara ini juga Pemohon menggugat Termohon atas dasar hasil 

Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara tinggkat kabupaten pada tanggal 

27 Maret 2017, Termohon menghanguskan atau menyatakan tidak sah 
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seluruhnya perolehan suara Pemohon dan dinyatakan 0 (nol). Termohon 

mendiskualifikasikan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas dengan 

keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-

Kab/030.434110/TAHUN 2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang pembatalan 

sebaggai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Dimana keputusan Termohon tersebut suda dibatalkan oleh KPU RI melalui 

Surat KPU RI Nomor 242/KPU/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017. 

Adanya dugaan menggunakan Wewenang sebagai Kepala Daerah di 

Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengadakan kegiatan mobilisasi masa 

ataupun kegiatan bakti sosial dalam menggalang dukungan, selain itu adanya 

pelanggaran Administrasi yang dilakukan dengan beredarnya surat 

keterangan domisi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Kepulauan Yapen melalui Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Kepulauan Yapen yang berdekatan dengan hari pemungutan suara 

ulang pada tanggal 3 Maret 2017. 

Berbicara mengenai kewenangan mahkamah konstitusi hal terseut sangat 

jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesi Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 
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di berikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.8 

Pada pasal tersebut tidaklah disebutkan wewenang Mahkamah konstitusi 

sebagai pemutus perselisian hasil pemilihan kepala daerah, sehingga 

kewenangan untuk menangani sengeta pemilihan kepala daerah merupakan 

wewenang Mahkamah Agung. 

Setelah itu diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum yang pada Pasal 1 ayat (4) 

menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang 

kemudian dilakukan perubahan hingga muncul Undang-Undang nomor 32 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini penanganan sangketa 

pilihan Umum kepala daerah telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke 

Mahkamah Konstitusi. Namun kewenangan tersebut di kembalikan kepada 

Mahkamah Agung sebagai mana telah di tetapkan melalui keputusan 

Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013.
9
 

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil 

Pemilukada ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan ini 

                                                           
 

8
 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) 
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dipertegas kembali dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Uundang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Dari beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

bagaimana pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam menulis 

sengketa pemilihan umum kepala daera. Untuk membuat masalah tersebut 

penulis mengambil judul; ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PHP.BUP-XV/2017 

TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN 

KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 

52/PHP.BUP-XV/2017 ditinjau dari aspek kepastian hukum, dan aspek 

keadilan? 

2. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-

XV/2017 ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan aspek Keadilan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim 

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 ditinjau dari aspek 

kepastian hukum, dan aspek Keadilan. 
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2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 ditinjau dari aspek Kepastian 

aspek Keadilan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang 

diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pegetahuan hukum pada umumnya 

dan hukum tata negara pada khususnya. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-

XV/2017 tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi 

Papua. 

b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 

serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis 

Penulisa hukum ini diharapkan dapat menjadi  pijakan baru di bidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi 

kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Ketatanegaraan, dan 

Hukum Acara Konstitusi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkrit 

atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum. 

3. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu 

memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakan hukum yang seadil-

adilnya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran khususnya terhadap 

penyelenggaraan terhadap penyelesaian sengketa pemilukada di Mahkamah 

Konstitusi. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

 



12 
 

1. Metode Pendekatan 

Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang 

menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan.
10

 Dalam hal ini 

penulis mengambil kasus Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Depala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua 

berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan hakim
11

 Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan adalah putusan Mahkama Konstitusi Nomor 

52/PHP.BUP-XV/2017, dan peraturan perundang-undang yang 

mengenai persoalan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala 

daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Papua, yang di gugat oleh 

pasangan Tony Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

                                                           
 

10
 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.102. 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta,  hal.24   
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pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi
12

 

yang mana penulis menggunakan bahan-bahan sekunder yaitu Buku-

buku ilmiah dibidang hukum, Makalah hukum, Jurnal hukum, Artikel 

ilmiah, dan hasil penelitian hukum lainnya yang terkait dangan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang di peroleh dari Kamus hukum, dan Situs internet. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan 

a. Studi Dokumen 

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan dokumen yakni 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, 

mengenai persoalan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala 

daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, yang digugat 

oleh pasangan calon Tony Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., 

S.Sos., M.B.A. Dengan cara membuka website Mahkamah Konstitusi 

yaitu: websitehttp://MahkamahKonstitusi.go.id kemudian muncul 

halaman direktori putusan klik, kemudian pada bagian search ketik 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, setelah 

muncul halaman yang dicari, klik download, maka putusan tersebut 

akan secara otomatis terdownload. 
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan penulis adalah mencari buku-buku 

terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan cara meminjam atau 

membeli buku-buku tersebut, serta mencari peraturan, jurnal-jurnal, 

makalah-makalah, dan literatur-literatur dari internet.  

4. Teknik Analisa Data 

Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis isi (content 

analysis), yakni dengan menganalisa secara mendalam tentang isi putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, pada aspek ini yang 

akan diteliti adalah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 

kepada penggugat. analisis ditunjang oleh penafsiran grametikal dan 

penafsiran Sistematis. Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-

undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum 

terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya 

yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, 

tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-

kata yang tepat, sedangkan penafsiran sistematis adalah menafsirkan 

undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan 

pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-

undang lain.
13
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam bagian ini, penulis mensistematiskan bagian-bagian yang 

akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan 

lebih tersistemmatis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling 

mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat tentang Pendahuluan, Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TUJUAN PUSTAKA 

Dalam bagian bab II ini disajilan tentang kajian teoritis (pustaka) 

sebagai sumber didalam berfikir serta menganalisa permasalahan 

yang diangkat tentang pertimbangan hakim Mahkamah 

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Penulis mensistem 

matiskan bagian-bagian yang akan dibahas dalam kajian pustaka 

ini tentang Tinjauan Umum Demokrasi, Pengertian Demokrasi, 

Model-model Demokrasi, Faktor-faktor Penegakan Demokrasi, 

Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi. Tinjauan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengertian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sengketa Pemilihan Umum 

Kepala Daerah. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi, 
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Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Tugas dan Kewenagan 

Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang 

diusahakan dapat berkaitan sehingga penelitian ini mendapatkan 

analisis hukum yang tepat terhadap tema penelitian. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini akan disajikan data dan hasil penelitian yang 

dicapai dari suatu penelitian untuk mengkaji dan melakukan 

pembahasan, tentang bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah 

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 ditinjau dari aspek 

kepastian hukum, dan bagaimana putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 ditinjau dari aspek 

keadilan. Dalam memutus perkara tersebut. Sehingga penulis 

dapat memaparkan dan menjawab permasalah-permasalahan dari 

hasil penelitian tersebut. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab IV ini penulisakan menguraikan kesimpulan dan 

saran secara singka, padat, dan jelas, terkait dengan hasil analisa 

putusan Mahkamah konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. 


