Persoalkan Batas Usia Calon Anggota KPU,
UU Pemilu Digugat
Jakarta, 12 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan
Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Sidang yang digelar pada Rabu (12/1), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor
perkara 1/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Musa Darwin Pane terkait norma Pasal
21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b.
Pemohon merupakan peserta seleksi anggota KPU RI periode 2022-2027 juga selaku Ketua
Yayasan TIPI Nasional Indonesia (The Indonesian President Institute). Pemohon merasa dirugikan
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU
a quo. Ketentuan yang merugikan tersebut adalah adanya persyaratan minimal usia sekurangkurangnya 40 tahun untuk menjadi calon anggota KPU. Sementara Pemohon berusia 39 tahun.
Padahal pada seleksi sebelumnya, berlaku UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 11 huruf b dan Pasal
85 huruf b dengan batas usia peserta seleksi sekurang-kuranganya 35 tahun untuk KPU dan atau
Bawaslu di tingkat Pusat sedangkan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sekurang-kurangnya
adalah 30 tahun.
Pemohon menganggap ukuran usia 35 tahun dianggap rasional dari aspek pendidikan,
pengalaman kerja, dan psikologis, untuk dapat menduduki Jabatan Publik seperti menjadi
Komisioner/anggota KPU Pusat. Atas alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta MK
untuk menyatakan pasal yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak
dimaknai “pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU,
berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, berusia paling rendah 30 tahun
unutk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”. (FY)
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