
1 

 

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 64/PUU-XX/2022 

“Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Peserta Pemilu” 

I. PEMOHON 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hal ini diwakili s oleh Giring Ganesha 

Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal. 

Kuasa: 

Carlo Axton Lapian, S.H., dkk. 

Selanjutnya disebut Pemohon. 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-

Undang adalah: 

1. Bahwa Pasal 24C 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.” 

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk: a. 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 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi: 

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. 

6. Bahwa terkait dengan pengujian kembali, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 diubah 

menjadi: 

“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi 

ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara 

administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang 

tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik 

yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara 

administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang 

berlaku terhadap partai politik baru”; 

sehingga telah berubah sebagai norma yang memiliki sifat baru dan memiliki 

kekuatan mengikat layaknya norma pada umumnya yang terdapat pada 

undang-undang. 

Lebih lanjut, berdasarkan Angka 3.9.2 Pertimbangan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XIX/2021, sebagai konsekuensi 

yuridis terhadap norma baru yang sebelumnya belum pernah diajukan 



3 

 

permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi maka dapat menjadi obyek 

pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan 

Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. 

7. Berdasarkan uraian di atas maka Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dapat dilakukan 

pengujian kembali terhadap UUD 1945. 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

(a).perorangan warga negara Indonesia; 

(b).kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

(c). badan hukum publik atau privat; atau 

(d).lembaga negara.” 

yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

2. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai badan 

hukum partai politik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran 

Dasar Pemohon juncto Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Pemohon serta 

susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PSI Periode 2019-2024 maka 

Pemohon diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea 

Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal. 

3. Berdasarkan Angka 3.8 (halaman 47) Pertimbangan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, dan fakta bahwa Pemohon tidak pernah 

ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan 

keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) atas pengesahan UU 7/2017, serta berdasarkan uraian di atas 

maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo. 
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V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. Pengujian Materiil UU 7/2017 

Pasal 173 ayat (1) 
Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah 
ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. 

B. Norma UUD 1945 

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

2. Pasal 28D ayat (1) 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

3. Pasal 28D ayat (3) 
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. 

4. Pasal 28I ayat (2) 
Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu. 

VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa selain adanya makna baru yang menjadi dasar pengujian ulang 

permohonan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Pemohon juga 

memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya 

yaitu permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 

48/PUU-XII/2021, dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022. 

2. Bahwa setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-

XVIII/2020 yang memberikan makna baru pada Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, 

telah terjadi pembedaan syarat verifikasi partai politik dalam parlemen dan luar 

parlemen yang berbeda-beda, mencederai hak konstitusional Pemohon selaku 

partai politik yang seharusnya memiliki perlakuan hukum yang sama dengan 

partai politik lainnya dalam hal verifikasi. 

3. Bahwa perubahan dinamika daerah di Indonesia dimulai dari pertambahan 

jumlah penduduk serta pemekaran beberapa daerah, akan berakibat pada 
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berubahnya syarat bagi partai politik untuk lolos verifikasi partai politik yang 

diselenggarakan oleh KPU. Salah satu contohnya adalah pemekaran daerah. 

4. Bahwa konsekuensi daripada pemekaran daerah tersebut yaitu perlu dibuatnya 

pengurus tambahan pada kecamatan-kecamatan baru untuk memenuhi syarat 

sebagai partai politik sehingga verifikasi faktual memegang peranan penting. 

Penambahan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang menyebabkan 

bertambahnya syarat keanggotaan yang harus dimiliki oleh setiap partai politik. 

5. Bahwa dalam satu periode (lima tahun) kepengurusan partai politik pengurus 

dan anggotanya tidak akan selalu sama. Pada prakteknya akan selalu ada 

pergantian pengurus dan anggota akibat adanya pengurus atau anggota yang 

meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau berpindah menjadi pengurus 

dan/atau anggota partai politik lain, bahkan ada kepengurusan ganda dalam 

suatu partai politik tertentu. 

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan 

keistimewaan luar biasa pada partai politik yang lulus verifikasi Pemilu 2019 

dan memenuhi parliamentary threshold Pemilu 2019 untuk tidak mengikuti 

verifikasi faktual dan hanya mengikuti verifikasi administrasi saja, sedangkan 

mungkin saja jika dilakukan verifikasi faktual ulang maka partai tersebut bisa 

tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 

2024 maupun pemilu-pemilu berikutnya. 

7. Bahwa verifikasi faktual juga diperlukan untuk memenuhi prinsip 

penyelenggaraan pemilu yang adil, akuntabel, dan profesional berdasarkan 

Pasal 3 UU 7/2017. Adil merupakan esensi penting dalam pemilu berdasarkan 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU 7/2017. 

8. Bahwa namun obyek permohonan justru memberikan perlakuan tidak adil 

dengan memberikan keistimewaan pada partai politik yang lolos parliamentary 

threshold Pemilu 2019 tentunya sangat mencederai asas equality before the 

law dan keadilan, serta merugikan hak konstitusional Pemohon selaku partai 

politik yang akan menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual sebagai 

persyaratan mengikuti Pemilu 2024. 

9. Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan tanpa 

diskriminasi tersebut seluruh syarat dan ketentuan bagi partai politik untuk 



6 

 

mengikuti pemilu tahun 2024 dan seterusnya tidak dapat dan tidak boleh 

dibeda-bedakan, baik karena alasan partai politik memiliki kursi di DPR atau 

DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan rakyat, sebagaimana 

pertimbangan dalam dissenting opinion halaman 70-71 Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. 

10. Bahwa pembedaan perlakuan bagi partai politik yang berada di parlemen 

maupun terhadap partai politik yang berada di luar parlemen telah mencederai 

hak konstitusional Pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat 

diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakukan yang 

diskriminatif sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, juga tidak 

sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan pada tiap warga negara di dalam 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta jaminan 

perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945. 

11. Bahwa sebagai negara yang juga menganut prinsip equality before the law 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (3) 

UUD 1945, sangat penting untuk memastikan apakah prinsip ini telah berjalan 

pada segala bidang, termasuk bagi partai politik yang akan mengikuti pemilu di 

tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya untuk wajib melalui proses verifikasi 

faktual oleh KPU yang berlaku untuk seluruh partai politik peserta pemilu tanpa 

pembedaan dan pengecualian. 

12. Bahwa pada saat dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu maka akan 

ada beberapa hal yang diperiksa oleh KPU dengan merujuk Pasal 173 ayat (2) 

UU 7/2017. Terhadap syarat tersebut, partai politik parlemen cukup dilakukan 

pemeriksaan secara dokumen sedangkan bagi partai politik non parlemen 

dilakukan pemeriksaan dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi 

faktual persyaratan keanggotaan partai politik. Dengan demikian apabila 

verifikasi faktual hanya diwajibkan bagi partai politik non parlemen maka telah 

terjadi pembedaan sekaligus diskriminasi terhadap partai politik non parlemen. 

13. Bahwa pembedaan metode verifikasi faktual antara partai politik yang ada di 

parlemen dan non parlemen adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak 

konstitusional Pemohon untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang 
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sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Verifikasi faktual partai 

politik yang tidak murah tidaklah tepat untuk dijadikan alasan lahirnya 

diskriminasi verifikasi faktual bagi partai politik calon peserta Pemilu 2024. 

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, sangat krusial dan penting 

verifikasi faktual dalam memastikan kualitas dari verifikasi itu sendiri, maka 

dalam penalaran yang wajar apabila partai politik yang merupakan “partai 

politik lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary 

threshold pada Pemilu 2019” cukup menjalankan verifikasi administratif, maka 

tiap partai yang sudah lolos verifikasi dan parliamentary threshold pada Pemilu 

2019, akan terus menerus ada. Pemaknaan verifikasi yang ada saat ini, adalah 

(i) bertentangan dengan tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang 

menerapkan verifikasi pemilu guna menyederhanakan jumlah partai, dan (ii) 

tentu saja merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon. 

VII. PETITUM 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Seluruh partai politik, yakni (i) 

partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan sudah lolos/memenuhi 

ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019; (ii) partai politik yang 

telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan 

Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019; dan (iii) partai politik baru, wajib 

lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum”. 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 


