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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 66/PUU-XX/2022 

 “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Tanpa Melalui Pemilihan Umum” 
 
 

I. PEMOHON 

1. M. Yuhiqqul Haqqa Gunadi (Pemohon I); 

2. Hurriyah Ainaa Mardiyah (Pemohon II); 

3. Ackas Depry Aryando (Pemohon III); 

4. Rafi Muhammad (Pemohon IV); 

5. Dea Karisna (Pemohon V); 
6. Nanda Trisua Hardianto (Pemohon VI). 

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Permohonan Pengujian Materiil sebagian frasa dan kata dalam Pasal 5 ayat (4) 

[sic!], Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022)  terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

Undang-Undang adalah: 

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 

2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 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 diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
Pemilihan Umum”; 

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: 
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“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa apabila 

terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 

maka pengujian berhak dilakukan Mahkamah Konstitusi;  

5. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil sebagian frasa dan 

kata dalam Pasal 5 ayat (4) [sic!], Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) UU 

3/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili permohonan a quo. 

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) 
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan 
privat, atau (d) lembaga Negara.”; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 

011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan 

dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah 

ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon 
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 

c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji. 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.; 

3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan 

hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum 
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sebagai pribadi, kelompok, dan masyarakat atas berlakunya Pasal 5 ayat (4), 

Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) UU 3/2022. Menurut para Pemohon 

pasal-pasal tersebut telah mencederai demokrasi dan tidak menghargai 

reformasi sebaga sejarah bangsa. Sehingga menimbulkan kerugian nyata 

bagi para Pemohon khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya 

yang pada dasarnya memiliki hak politik, hak ikut serta dalam pemerintahan 

dan hak untuk memilih/dipilih; 

4. Bahwa para Pemohon merasakan adanya keresahan pada masyarakat atas 

produk UU 3/2022 yang menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah hendak 

memperkuat kuasanya di ibu kota negara dengan tanpa adanya peran 

legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan; 

5. Bahwa para Pemohon khawatir adanya celah terhadap kediktatoran yang 

memungkinkan pemerintah melanggengkan kepentingannya tanpa adanya 

pertimbangan dari legislatif dan hanya semata demi kepentingan kekuasaan 

saja; 

6. Bahwa sebagai mana hak konstitutional yang nyata dijabarkan beserta 

potensial kerugian yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dan para 

penerus generasi di Indonesia, maka para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam 

perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK 

beserta penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana 

pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi 

dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. 

IV. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 
A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN  
 Pengujian materiil UU 3/2022 

1. Pasal 5 ayat (4) [sic!]: 
“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah Daerah 
Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, 
ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi 
dengan DPR”. 
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2. Pasal 9 ayat (1): 
“Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota 
Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota 
Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden 
setelah berkonsultasi dengan DPR.” 

3. Pasal 13 ayat (1): 
“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota 
Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan 
umum untuk memilih anggota DPD.” 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 
1. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945: 

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum.” 

2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: 
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis.” 

3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.” 

4. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: 
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan 
negaranya.” 

5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.” 

6. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: 
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.” 

7. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: 
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 
 
 
 



5 

 

V. ALASAN PERMOHONAN 

1. Dengan tidak adanya aturan terkait tentang DPRD yang jelas bertentangan 

dengan ketentuan konstitusi pada Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Hal ini 

mencederai konstitusi Negara Republik Indonesia, karena bagaimana sebuah 

tata kelola pemerintahan akan berjalan baik tanpa adanya perwakilan rakyat 

dalam suatu wilayah tersebut, sehingga akan sulit mewujudkan checks and 

balances oleh rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari 

eksekutif tanpa adanya pengawasan dari wakil rakyat sebagai representasi 

perwakilan rakyat itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas telah 

mencederai asas kedaulatan rakyat; 

2. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan partisipasi rakyat dalam 

pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga 

perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas,  dan 

rahasia serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin semua warga negara 

memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam 

pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga 

negara. Maka masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat 

menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah 

yang akan memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung 

maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah. 

Dengan adanya Pasal 9 ayat (1) dalam UU 3/2022 maka hal tersebut 

mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam 

memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 

3. Keunikan dan kekhasan IKN Nusantara itu menurut tim pembentuk UU 

3/2022 dimaksudkan sebagai pemerintahan daerah khusus sebagaimana 

amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Namun bila ditelaah lebih lanjut 

bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara merupakan satuan pemerintahan 

daerah khusus yang dimaksud pembentuk Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. 

Dalam Buku ke IV Jilid 2 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, 

awalnya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah khusus dan istimewa 
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dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah pemerintahan asli Indonesia. 

Pemerintahan asli Indonesia kemudian merujuk pada pendapat Soepomo 

sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD 1945 dalam rapat besar yang 

berlangsung pada 15 Juli 1945. Ia mendefinisikan pemerintahan asli sebagai 

jenis pemerintahan kerajaan, dusun, nagari, marga, swapraja, dan kesultanan 

yang pada zaman penjajahan Belanda diperbolehkan untuk dijalankan oleh 

rakyat Indonesia. Namun, tafsiran itu kemudian diperluas ketika beberapa 

peserta sidang pembentukan UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-

2002 di MPR menyebut DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua sebagai 

salah bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa. Atas perluasan 

tafsir itu, Bagir Manan yang hadir sebagai ahli konstitusi menerima pendapat 

tersebut selama disepakati bersama oleh peserta sidang, yang selama 

perjalanan persidangan tersebut tidak ada yang membantah. Maka kemudian 

dengan sistem pemerintahan otorita IKN Nusantara pasca berlakunya UU 

3/2022, bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara perlu diragukan apakah 

memenuhi syarat sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah khusus 

dan istimewa; 

4. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum seperti 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menandakan setiap 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diatur sesuai dengan 

kebutuhan dan adat istiadatnya. Negara hukum sangat erat kaitannya dengan 

demokrasi yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hak dipilih 

dan memilih merupakan hak dasar manusia dan telah juga dijamin oleh 

undang-undang, tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa, “Setiap 

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Dalam hal tersebutlah ketika Pemilihan Kepala 

Daerah ditunjuk oleh presiden atas persetujuan DPR akan mengurangi 

partisipasi publik terhadap Pemilu, juga akan mengurangi hak-hak setiap 
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orang yang ingin ikut dalam pemilihan tersebut, disamping akan secara 

langsung merenggut hak dipilih dan memilih dalam pemilihan Kepala Daerah 

Ibu Kota Negara. 

VI. PETITUM 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.  

a. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) 

dengan pokok “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala 

OtoritaIbu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang WakilKepala Otorita 

Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung 

oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.” 

b. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) 

dengan pokok “Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan 

umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota 

DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.” 

3. Memerintahkan untuk mencantumkan Putusan ini ke Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau  

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 


