
STRUKTUR PERMASALAHAN DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENENTUAN CALON TERPILIH1 

NO ISU POKOK 
MASALAH 

KONTRADIKSI PENGATURAN IMPLIKASI ANALISA REKOMENDASI 

01 PENENTUAN 
PEROLEHAN 
KURSI 

Tata cara 
penentuan 
perolehan kursi 
pada tahap 2 untuk 
DPR RI 

UU nomor 10/2008, Pasal 205 ayat (4): 
Dalam hal masih terdapat sisa kursi 
dilakukan penghitungan perolehan kursi 
tahap kedua dengan cara membagikan 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi 
kepada Partai Politik Peserta Pemilu 
yang memperoleh suara sekurang-
kurangnya 50% (lima puluh perseratus) 
dari BPP DPR. 

Pembatalan ketentuan Pasal 22 c dan 23 
ayat (1) dan (3) Peraturan KPU nomor 15 
tahun 2009 oleh Mahkamah Agung akan 
menimbulkan implikasi berupa 
perubahan peta perolehan kursi secara 
signifikan.  

Jika menganut putusan MA, maka partai 
besar akan banyak mendapat 
penambahan kursi, sedangkan partai 
menengah dan kecil akan banyak 
kehilangan kursi, karena dengan putusan 
MA tersebut,  partai yang mendapat kursi 
pada penghitungan tahap 1, maka 
secara otomatis memperoleh kursi di 
tahap 2 (selama masih ada sisa kursi). 
Hal ini tentunya semakin mempersempit 
peluang partai yang tidak dapat kursi di 
tahap 1. 

Dengan adanya putusan MK nomor 
110,111,112,113/PUU-VII/2009, maka 
MK secara tidak langsung 
“membenarkan” tata cara penghitungan 
perolehan kursi tahap 2 oleh KPU 
berdasarkan ketentuan pasal 22c dan 23 
ayat (1) dan (3).  

Pembenaran oleh MK terhadap tata cara 
penghitungan tahap 2 oleh KPU ini 
dirumuskan dalam bentuk memutuskan 
bahwa pasal 205 ayat (4) dinyatakan 
konstitusional bersyarat (conditionally 

Kontroversi terhadap ketentuan pasal 205 ayat (4) UU 
no 10/2008 dan Pasal 22c dan 23 ayat (1) dan (3) 
bersumber pada 3 isu: 
1. Pemaknaan tekstual terhadap pasal 205 ayat (4), 

dimana dalam penghitungan tahap 2, yang dihitung 
adalah suara, bukan sisa suara. Hal mana memang 
dalam proses pembahasan di DPR didasari atas 
semangat untuk melakukan penyederhanaan partai 
politik. Dalam hal ini, MA berdasarkan kewenangan 
yang dimiliki telah memutuskan untuk membatalkan 
ketentuan pasal 22c dan 23 ayat (1) dan (3) 
peraturan KPU no 15/2009, serta memerintahkan 
KPU membatalkan Keputusan KPU no 
259/kpts/KPU/2009. 

2. Upaya pemenuhan asas proporsionalitas yang 
dianut dalam system pemilu 2009. Dimana dengan 
diberlakukannya penafsiran tekstual atas pasal 205 
ayat (4) sebagaimana dikukuhkan oleh putusan MA 
no 15-PHUM tahun 2009, maka asas 
proporsionalitas menjadi tidak terpenuhi karena 
munculnya tingkat deviasi yang tinggi antar parpol. 

3. Pemenuhan prinsip One Person One Vote One 
Value (OPOVOV), dimana apabila penafsiran 
tekstual atas pasal 205 ayat (4) sebagaimana 
dikukuhkan oleh putusan MA no 15-PHUM 2009 
diterapkan, maka suara pemilih dihitung lebih dari 
satu kali untuk dikonversi menjadi kursi. 

 
Akar persoalan sebenarnya diawali dari 
ketidakcermatan DPR dalam merumuskan pengaturan 
dalam UU nomor 10 tahun 2008, dimana DPR tidak 
secara tegas dan konsisten merumuskan visi, arah dan 
rumusan tehnis system pemilu. Di satu sisi, DPR 
memutuskan untuk menggunakan system proprosional, 

Dalam menghadapi masalah ini, ada beberapa hal yang 
perlu dipertimbangkan oleh Bawaslu. 
1. Bahwa system pemilu dibangun atas dasar 4 fondasi 

utama: 

 Tata cara penentuan daerah pemilihan 

 Tata cara Pencalonan 

 Tata cara Pemberian suara 

 Tata cara penentuan perolehan kursi. 
Keempat fondasi utama tersebut saling terkait dan 
saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila terjadi 
inkonsistensi di antara 4 aspek tersebut, akan 
mengacaukan dan merusak bangunan struktur dan 
system pemilu secara keseluruhan. 
Bangunan system pemilu atas 4 fondasi utama tersebut 
sangat dipengaruhi oleh pilihan atas penentuan system 
pemilu yang dpergunakan, apakah proporsional atau 
distrik. 
Dalam hal system yang dianut adalah proporsional, 
maka desain daerah pemilihan, tata cara pencalonan, 
tata cara pemberian suara dan tata cara penentuan 
perolehan kursi akan berbeda, apabila diperbandingkan 
dengan system distrik. 
Mengingat bahwa pemilu 2009 menganut system 
proporsional, maka ke 4 sistem tersebut di atas juga 
harus merujuk kepada asas-asas dalam system pemilu 
proporsional, termasuk dalam penentuan perolehan 
kursi. 

2. Dalam konteks kontroversi tentang tata cara penentuan 
perolehan kursi tahap 2 ini, ada beberapa fakta yang 
harus dilihat: 

 DPR dari awal telah secara tidak konsisten 
merumuskan pengaturan tentang tata cara 
penentuan perolehan kursi tahap 2 dimana 

Peraturan KPU nomor 15/2009 Pasal 
22 c dan Pasal23 ayat (1) dan (3): 
Apabila dalam penghitungan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
Partai Politik yang bersangkutan masih 
memiliki sisa suara, maka sisa suara 
tersebut akan diperhitungkan dalam 
penghitungan kursi tahap berikutnya. 

Putusan MA nomor 15-PHUM 2009: 
Membatalkan ketentuan pasal 22 c dan 
23 ayat (1) dan (3), Peraturan KPU 
nomor 15/2009 karena dianggap 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 
205 ayat (4).  

Putusan MK nomor 
110,111,112,13/PUU-VII/2009. 
Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah 
konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional). Artinya, konstitusional 
sepanjang dimaknai bahwa 
penghitungan tahap kedua untuk 
penetapan perolehan kursi DPR bagi 
partai politik peserta Pemilu dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1.  Menentukan kesetaraan 50% (lima 

                                                
1 Kajian ini dipersiapkan oleh Konsultan atas permintaan rapat pleno Bawaslu tanggal 01 September 2009. 



puluh perseratus) suara sah dari 
angka BPP, yaitu 50% (lima puluh 
perseratus) dari angka BPP di setiap 
daerah pemilihan Anggota DPR; 

2.  Membagikan sisa kursi pada setiap 
daerah pemilihan Anggota DPR 
kepada partai politik peserta Pemilu 
Anggota DPR, dengan ketentuan: 
a. Apabila suara sah atau sisa suara 

partai politik peserta Pemilu 
Anggota DPR mencapai sekurang-
kurangnya 50% (lima puluh 
perseratus) dari angka BPP, maka 
partai politik tersebut memperoleh 
1 (satu) kursi. 

b. Apabila suara sah atau sisa suara 
partai politik peserta Pemilu 
Anggota DPR tidak mencapai 
sekurang-kurangnya 50% (lima 
puluh perseratus) dari angka BPP 
dan masih terdapat sisa kursi, 
maka: 
1)   Suara sah partai politik yang 

bersangkutan dikategorikan 
sebagai sisa suara yang 
diperhitungkan dalam 
penghitungan kursi tahap 
ketiga; dan 

2)   Sisa suara partai politik yang 
bersangkutan diperhitungkan 
dalam penghitungan kursi 
tahap ketiga. 

constitutional) dengan catatan bahwa 
pasal 205 ayat (4) dimaknai dengan 
prosedur yang sama sebagaimana diatur 
dalam pasal 22 c dan 23 ayat (1) dan (3) 
peraturan KPU nomor 15/2009. 

Dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 110,111,112,113/PUU-
VII/2009 ini maka formasi perolehan kursi 
partai politik peserta pemilu pada tahap 2 
tidak berubah sebagaimana telah 
ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan 
KPU no 259/kpts/KPU/2009.  

namun di sisi lain mengadopsi prinsip distrik atau 
setidaknya semi-distrik sebagaimana dirumuskan dalam 
pasal 205 ayat (4) ini dimana mengarahkan agar partai 
yang memperoleh suara mayoritas akan menguasai 
seluruh atau setidaknya mayoritas kursi.  
 
Ketidakcermatan DPR ini sebenarnya telah diupayakan 
untuk dikoreksi oleh KPU melalui Peraturan KPU no 
15/2009 pasal 22c dan 23 ayat (1) dan (3), dimana 
dalam proses penyusunannya, KPU juga melakukan 
konsultasi dengan komisi 2 DPR. 
 
Persoalan/konflik hokum dimulai ketika MA 
mengeluarkan putusan no 15-PHUM 2009 tersebut di 
atas. Putusan MA ini membatalkan ketentuan pasal 22c 
dan 23 ayat (1) dan (3) pertauran KPU, dan dengan 
demikian maka tata cara penghitungan perolehan kursi 
tahap 2 dikembalikan kepada pemahaman tekstual atas 
pasal 205 ayat (4) UU no 10/2008. 
 
Namun demikian, dengan keluarnya putusan MK yang 
menyatakan bahwa pasal 205 ayat (4) dinyatakan 
konstitusional bersyarat, maka secara tidak langsung, 
putusan MK tersebut menggugurkan substansi putusan 
MA.  
 
Mengapa ?  
 
Karena content dari objek putusan MA telah berubah 
dengan keluarnya putusan MK tersebut. Dengan 
demikian, MK KPU cukup melakukan revisi keputusan 
KPU no 259 dengan menambahkan amar putusan MK 
tersebut dalam konsiderannya, tentunya dengan tetap 
merevisi hasil perhitungan perolehan kursi pada tahap 3 
berdasarkan putusan MK nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 
/PHPU.C-VII/2009 tentang tata cara penghitungan 
perolehan kursi pada tahap 3. 
 

bertentangan dengan sistem pemilu proporsional. 
Akibat dari pengaturan dalam pasal 205 ayat (4) ini 
adalah terjadinya deviasi yang cukup besar antar 
partai politik dan memunculkan disproporsionalitas. 
Dampak lainnya adalah tidak terpenuhinya asas 
OPOVOV karena suara pemilih dihitung dua kali 
untuk dikonversi menjadi kursi. 

 KPU telah membuat pengaturan dalam pasal 22c 
dan 23 ayat (1) dan (3) yang bertujuan mengoreksi 
“kesalahan” dalam pasal 205 ayat (4), dimana 
dalam proses penyusunan peraturan ini, KPU telah 
berkonsultasi dengan DPR selaku pembentuk UU. 

 MA sesuai dengan kewenangannya untuk 
melakukan Judicial Review telah menjalankan 
tugasnya dengan membatalkan pasal 22c dan 23 
ayat (1) dan (3) Peraturan KPU no 15/2009, karena 
bertentangan dengan pasal 205 ayat (4) UU no 
10/2008. 

 MK sesuai dengan kewenangannya, telah 
melakukan Constitutional Review atas pasal 205 
ayat (4) dan menyatakan bahwa pasal 205 ayat (4) 
dinyatakan konstitusional bersayarat (conditionally 
constitutional) sepanjang penafsirannya dilakukan 
berdasarkan putusan MK tersebut, dimana secara 
substansi adalah sama dengan substansi 
pengaturan dalam pertauran KPU no 15/2009. 

3. Bahwa berdasarkan kewenangannya, Bawaslu 
mengawasi tahapan penetapan hasil pemilu yang terdiri 
atas penetapan perolehan suara, perolehan kursi dan 
penetapan calon terpilih. Dalam hal ini, penagwasan 
yang dilakukan Bawaslu adalah untuk memastikan 
bahwa proses penetapan dilakukan oleh KPU sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk di 
dalamnya UU no 10/2008, peraturan KPU no 15/2009, 
dan putusan lembaga peradilan (MA dan MK). 
Mengingat bahwa kontroversi/konflik hukum atas 
penafsiran pasal 205 ayat (4) UU no 10/2008 telah 
“diselesaikan” oleh MK melalui putusan no 
110,111,112,113/PUU-VII/2009, dapat dikatakan tidak 
lagi terdapat konflik hokum, karena masalah telah jelas, 



dalam hal ini, putusan MK menjadi rujukan dalam 
memaknai ketentuan pasal 205 ayat (4). 

02 PENENTUAN 
PEROLEHAN 
KURSI 

Tata cara 
pengalokasian kursi 
pada tahap 3 dan 4 

UU no 10/2008 Pasal 206: 
Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang 
belum terbagi dengan BPP DPR yang 
baru sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 205, penetapan perolehan kursi 
Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan 
dengan cara membagikan sisa kursi 
kepada Partai Politik Peserta Pemilu di 
provinsi satu demi satu berturut-turut 
sampai semua sisa kursi habis terbagi 
berdasarkan sisa suara terbanyak. 

Pasal ini hanya mengatur tata cara 
penentuan perolehan kursi, tanpa 
menyebutkan tata cara pengalokasian 
kursi pada daerah pemilihan. Padahal, 
dalam konteks sisa kursi dalam 
perhitungan tahap 3 atau 4 terdiri atas 
lebih dari 1 kursi dan tersebar pada lebih 
dari satu daerah pemilihan, maka 
penentuan tata cara pengalokasian kursi 
pada daerah pemilihan menjadi isu yang 
sensitive.  
UU hanya menyebutkan dalam pasal 210 
bahwa ketentuan lebih lanjut diatur oleh 
KPU. 

Tahapan penentuan perolehan kursi dan calon terpilih 
pada penghitungan tahap 3 dan 4 pada dasarnya 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Menentukan partai politik yang berhak atas kursi 
2. Menentukan alokasi daerah pemilihan bagi parpol 

yang berhak atas kursi (apabila jumlah sisa kursi 
lebih dari 1 dan tersebar di lebih dari 1 dapil) 

3. Menentukan calon anggota DPR dari parpol yang 
berhak atas kursi. 

Ketiga tahapan tersebut harus dilakukan secara 
berurutan. 
Putusan MK tersebut pada dasarnya mengatur tentang 
tata cara penentuan perolehan kursi dan calon terpilih 
pada perhitungan tahap 3 dan 4. Selengkapnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam penghitungan tahap 3, sisa suara partai 

politik yang diperhitungkan adalah sisa suara dari 
seluruh dapil (bukan hanya dari dapil yang masih 
memiliki sisa kursi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan KPU no 15/2009 pasal 23 ayat (1) angka 
3 huruf b. 

2. Partai yang sisa suaranya sama dengan atau 
melebihi BPP baru di tingkat provinsi, maka berhak 
atas sisa kursi. 

3. Kursi tersebut dialokasikan ke dapil yang masih 
terdapat sisa kursi, artinya tidak bias diambil dari 
dapil lain yang telah habis alokasi kursinya, 
meskipun calon anggota DPR yang memiliki suara 
tertinggi dari partai yang berhak atas kursi berada di 
dapil yang tidak memiliki sisa kursi (hal ini 
mematahkan argumentasi Ali Masykur Musa). 

4. Calon yang berhak atas kursi adalah calon yang 
5. mendapatkan suara terbanyak dalam daerah 

pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang 
dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa 
kursi. 

6. Apabila tidak terdapat partai yang memiliki sisa 
suara mencapai BPP baru, maka diberlakukan 

Dalam konteks ini, saya kira, yang perlu dilakukan Bawaslu 
adalah mendorong KPU agar segera menetapkan 
peroelhan kursi dan calon terpilih, dan tidak membiarkan 
diri untuk secara berlarut-larut dalam konflik internal. Dasar 
hokum sudah jelas, bahwa MK tidak membatalkan 
ketentuan pasal 25 peraturan KPU (system penentuan 
secara vertical dan horizontal). 
KPU juga tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan 
kepentingan antar caleg. Karena jika hal ini terus terjadi, 
justru akan semakin memperkuat persepsi public bahwa 
KPU tidak indpenden, dan peragu. 

   Peratuan KPU no 15/2009 Pasal 25:  
Pengalokasian sisa kursi yang diperoleh 
Partai Politik peserta Pemilu Anggota 
DPR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 angka 7 dan angka 8, 
ditentukan sebagai berikut : 
a.  Dialokasikan untuk daerah pemilihan 

yang masih memiliki sisa kursi; 
b.  Partai Politik peserta Pemilu Anggota 

DPR tersebut memiliki sisa suara 
terbanyak di daerah pemilihan yang 
bersangkutan, bila dibandingkan 
dengan Partai Politik lainnya; 

c.  Partai Politik peserta Pemilu Anggota 
DPR tersebut, memiliki sisa suara 
terbanyak di daerah pemilihan yang 
bersangkutan, bila dibandingkan 
dengan daerah pemilihan lainnya. 

Dengan pengaturan ini, maka tahapan 
penentuan perolehan kursi tahap 3 dan 4 
dilakukan dengan cara: 
Menentukan partai yang berhak atas 
kursi pada tahap 3 dan 4. 
Kursi dialokasikan ke dapil yang masih 
terdapat sisa kursi. 
Penempatan alokasi kursi antar partai 
yang berhak atas kursi dilakukan dengan 
cara melihat secara vertical dan 
horizontal, yakni partai politik yang 
memiliki sisa suara terbanyak di dalam 
dapil yang bersangkutan bila 
dibandingkan dengan parpol lain 
(vertical), dan parpol yang memiliki sisa 
suara terbanyak di dapil yang 
bersangkutan dibandingkan dengan dapil 
lain yang masih memiliki sisa kursi 
(horizontal). 

   Putusan MK no 74 – 80 – 94 – 59 – 67 
/PHPU.C-VII/2009: 
Calon anggota DPR yang berhak atas 
kursi adalah calon yang 
mendapatkan suara terbanyak dalam 

Calon anggota DPR yang berhak 
mendapatkan kursi adalah calon yang 
berasal dari partai politik yang berhak 
atas kursi, yang memiliki suara tertinggi 
di dapil yang masih memiliki sisa kursi. 



daerah pemilihan yang masih 
mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan 
oleh partai politik yang berhak 
atas sisa kursi; 

mekanisme perhitungan tahap 4, yakni membagi 
sisa kursi kepada partai menurut urutan sisa suara 
terbanyak dalam provinsi. 

Dengan demikian, pada dasarnya putusan MK tidak 
mengatur tata cara pengalokasian kursi di dapil bagi 
parpol yang berhak atas kursi pada perhitungan tahap 3 
dan 4. 
Hingga saat ini masih terdapat kontroversi di kalangan 
anggota KPU tentang tata cara pengalokasian kursi di 
dapil ini. Mayoritas (6 orang anggota KPU) berpendapat 
bahwa pengalokasian kursi pada tahap 3 dan 4 
dilakukan dengan berpegang pada 3 tahapan tersebut 
di atas, yakni: 1) menentukan partai yang berhak atas 
kursi, 2) menentukan pada dapil mana kursi terebut 
dialokasikan, 3) menentukan caleg yang berhak atas 
kursi. Adapun mekanisme penentuan dapilnya merujuk 
kepada ketentuan pasal 25 Peraturan KPU no 15/2009 
(cara vertical dan horizontal). Namun demikian, terdapat 
1 anggota KPU yang berpendapat bahwa penentuan 
alokasi dapil bagi partai yang berhak atas kursi tahap 3 
dan 4 dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu 
perolehan suara calon, dengan merujuk putusan MK 
tersebut. Perbedaan cara pandang ini sempat disinyalir 
oleh beberapa kalangan telah ditumpangi oleh 
kepentingan pihak luar (pertarungan antar caleg). 
Tarik menarik di KPU sedemikian kuat, sehingga KPU 
berkali-kali gagal mengambil keputusan.KPU juga 
beberapa kali berkonsultasi dengan MK terkait dengan 
pemahaman atas putusan MK tersebut, dan terakhir 
KPU minta fatwa tertulis kepada MK. Menanggapi 
permintaan KPU ini, MK telah mengirimkan surat 
jawaban ke KPU yang pada dasarnya menyatakan 
bahwa: 
1. Putusan MK tidak mengatur tentang tata cara 

pengalokasian kursi di dapil  
2. Tata cara pengalokasian kursi pada dapil dalam 

perhitungan tahap 3 dan 4 merujuk kepada 
peraturan KPU (vertical dan horizontal). 

Berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas, 
seharusnya KPU telah dapat mengambil keputusan 



terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon 
untuk penghitungan tahap 3 dan 4. 
 

03 PENENTUAN 
PEROLEHAN 
KURSI 

Tata cara 
penentuan 
perolehan kursi 
tahap 2 DPRD 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

Substansi permasalahan dan proses 
terjadinya konflik hokum adalah sama 
dengan tata cara penentuan 
perolehan kursi tahap 2 DPR RI. 
Hanya berbeda rujukan pasal. 

   

04 PENENTUAN 
PEROLEHAN 
KURSI 

Tata cara 
penentuan 
perolehan kursi 
tahap 3 DPR RI 

UU no 10/2008 Pasal 205 ayat (5) 
Dalam hal masih terdapat sisa kursi 
setelah dilakukan penghitungan tahap 
kedua, maka dilakukan penghitungan 
perolehan kursi tahap ketiga dengan 
cara seluruh sisa suara Partai Politik 
Peserta Pemilu dikumpulkan di 
provinsi untuk menentukan BPP DPR 
yang baru di provinsi yang bersangkutan. 

Suara atau sisa suara yang 
diperhitungkan dalam penghitungan 
perolehan kursi tahap 3 adalah suara 
atau sisa suara dari partai politik dari 
seluruh daerah pemilihan di dalam 
provinsi 

Pada dasarnya, asas pemilu adalah One Person One 
Vote One Value, dimana suara satu pemilih dihargai 
sebagai satu suara untuk dihitung hanya satu kali untuk 
dikonversi menjadi kursi. Dengan demikian, suara 
seorang pemilih tidak dapat dihitung lebih dari satu kali. 

Namun demikian, UU nomor 10/2008 pasal 205 ayat (5) 
mengatur bahwa dalam penghitungan perolehan kursi 
tahap 3, suara atau sisa suara seluruh partai politik dari 
seluruh daerah pemilihan dalam provinsi ditarik ke atas 
(tingkat provinsi) untuk diperhitungkan dalam penentuan 
perolehan kursi tahap 3. Sehingga suara pemilih dari 
daerah pemilihan yang telah habis kursinya, kembali 
diperhitungkan dalam proses penentuan perolehan kursi 
tahap 3. Dengan diberlakukannya cara ini, maka pada 
dasarnya, suara pemilih dari dapil yang telah habis 
kursinya dihitung 2 kali yakni diperhitungkan dalam 
proses penentuan kursi tahap 1 atau 2, dan penentuan 
kursi tahap 3. 

Dalam hal ini, KPU telah mencoba mencegah terjadinya 
double counting terhadap suara pemilih dengan 
membuat pembatasan bahwa suara yang 
diperhitungkan dalam penentuan kursi tahap 3 hanyalah 
suara dari dapil yang masih ada sisa kursi dari 
perhitungan tahap 2. 

Namun demikian, MK telah memutuskan bahwa tata 
cara perhitungan perolehan kursi sebagaimana diatur 
pada pasal 205 ayat (5) UU nomor 10/2008 dilakukan 

Mengingat bahwa putusan MK no 74 – 80 – 94 – 59 – 67 
/PHPU.C-VII/2009 tidak lagi menjadi bahan perdebatan 
antara KPU dan peserta pemilu, maka Bawaslu kiranya 
tidak perlu mengambil sikap tentang masalah ini.  

   Peraturan KPU no 15/2009 pasal 23 
ayat (1) angka 3 huruf b: 
Apabila suara sah atau sisa suara partai 
politik peserta Pemilu Anggota DPR 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf d tidak mencapai sekurang-
kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) 
dari angka BPP dan masih terdapat 
sisa kursi, maka : 
1) Suara sah Partai Politik yang 

bersangkutan, dikategorikan sebagai 
sisa suara yang akan diperhitungkan 
dalam penghitungan kursi Tahap 
Ketiga; dan 

2) Sisa suara partai politik yang 
bersangkutan, akan diperhitungkan 
dalam penghitungan kursi Tahap 
Ketiga. 

Suara atau sisa suara yang 
diperhitungkan dalam perhitungan 
perolehan kursi tahap 3 adalah suara 
atau sisa suara dari partai politik di 
daerah pemilihan yang masih terdapat 
sisa kursi. Artinya bukan suara atau sisa 
suara partai politik dari seluruh daerah 
pemilihan dalam satu provinsi. 

   Putusan MK no 74 – 80 – 94 – 59 – 67 
/PHPU.C-VII/2009: 
Partai Politik yang mempunyai sisa suara 
dari seluruh daerah pemilihan 

Suara atau sisa suara yang 
diperhitungkan dalam penghitungan 
perolehan kursi tahap 3 adalah suara 
atau sisa suara dari partai politik dari 



provinsi yang belum diperhitungkan 
dalam tahap I dan II yang 
jumlahnya lebih besar atau sama dengan 
BPP yang baru mempunyai 
hak untuk mendapatkan sisa kursi yang 
belum terbagi 

seluruh daerah pemilihan di dalam 
provinsi 

dengan memperhitungkan seluruh suara atau sisa suara 
dari seluruh dapil dalam provinsi. 
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