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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 68/PUU-XX/2022 

“Pejabat negara yang dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil 
Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya” 

I. PEMOHON 

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) dalam hal ini diwakili 

oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Yohanna Murtika selaku 

Sekretaris Jenderal. 

Kuasa: 

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dkk. 

Selanjutnya disebut Pemohon. 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian materiil frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan 

Pasal 170 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 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (UU MK): 
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“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) 

terhadap UUD NRI Tahun 1945;” 

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang 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. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 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 seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak 

dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas frasa “pejabat 

negara” dalam Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 

7/2017, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus permohonan a quo. 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak 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 undangundang; 

c) badan hukum publik atau privat; atau 

d) lembaga negara.  

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

UUD 1945. 
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2. Bahwa mengenai kedudukan hukum, Mahkamah telah membuat batasan 

dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-

V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan 

oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap 

oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

3. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang merupakan badan hukum, dan telah 

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada Tahun 2008 

dengan Nama Partai Kerakyatan Nasional, yang saat ini Pemohon berubah 

naman menjadi Partai GARUDA. 

4. Bahwa Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara 

potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Pasal 

170 ayat (1) UU 7/2017. Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan 

ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum 

termasuk mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet 

Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden 

dalam pemilihan umum selanjutnya. 

5. Bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk 

mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden 

atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai 

politik berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. 
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6. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan 

merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. 

Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan 

mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan 

sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa 

Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan 

mengundurkan diri dari jabatannya. 

7. Bahwa telah menjadi hal yang umum dalam konteks perpolitikan di Indonesia 

bahwa kader terbaik partai politik ditunjuk oleh Pemerintah untuk menduduki 

jabatan sebagai pejabat negara (Menteri) oleh Presiden terpilih ataupun 

dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk maju dalam 

pemilihan umum dan kemudian terpilih sebagai kepala daerah. Namun 

demikian, adanya perlakuan yang berbeda antara menteri dengan kepala 

daerah apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden 

oleh Pemohon atau gabungan partai politik juga telah menciderai dan 

menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon yang dijamin dan dilindungi 

berdasarkan ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. 

8. Bahwa apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa 

“pejabat negara” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara 

bersyarat, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh 

Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Dengan demikian, Pemohon 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk 

mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. Pengujian Materiil UU 7/2017 

1. Pasal 170 ayat (1) 

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik peserta Pemilu atau 
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden 
harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, 
Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan 
anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan 
wakil walikota. 
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2. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: 

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah 
Agung; 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali 
Hakim ad hoc; 

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 

d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; 

f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 

g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; 

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan 
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan 

i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 

B. Norma UUD 1945 

1. Pasal 6A ayat (2) 
Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang. 

2. Pasal 22E ayat (1) 
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan 

kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan 

rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah 

seharusnyalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis 

dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan 

antar partai politik yang bergabung.  

2. Bahwa Partai politik dalam menyandang fungsinya, sebagai penghubung 

antara pemerintah dengan masyarakat, baik dari bawah ke atas (up ward) 

maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan kehidupan 

demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. 

Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya 
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melalui pemilihan umum, sangat wajar dan menjadi umum kader terbaik partai 

politik ditunjuk oleh pemerintah untuk menduduki jabatan sebagai pejabat 

negara (Menteri) oleh Presiden terpilih ataupun dicalonkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik untuk maju dalam pemilihan umum. 

3. Bahwa Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “Pejabat Negara yang 

dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 

sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri 

dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota 

MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, 

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. Dengan 

demikian, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 ini merupakan ketentuan yang memuat 

kewenangan partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan 

pejabat negara sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dan 

sekaligus persyaratan untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil 

Presiden.  

4. Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi: 

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: 

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung; 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim 

ad hoc; 

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 

d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; 

f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 

g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; 

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan 

i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan 

Penjelasannya di atas, Menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan 

untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon 
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Presiden atau calon Wakil Presiden. Dalam arti apabila menteri definitif yang 

sedang menjabat sebagai menteri dicalonkan sebagai calon Presiden atau 

calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu dalam pemilihan umum selanjutnya, maka menteri yang bersangkutan 

diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (2) UU 

7/2017). 

6. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan 

merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. 

Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan 

mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan 

sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.  

7. Bahwa alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil 

Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, 

dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana 

halnya Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (UU 39/2008) yang menyatakan, “dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.  

8. Bahwa jabatan menteri merupakan rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian 

dari kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai pembantu Presiden juga 

tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 39/2008 yang menyebutkan, 

“Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden 

yang memimpin Kementerian”. 

9. Bahwa berbeda halnya dengan dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil 

bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan 

diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon 

Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, 

yang harus meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017. 

10. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan yaitu 

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota 
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dilakukan dengan cara dipilih (elected officials) melalui suatu pemilihan umum 

(election), sedangkan pengisian jabatan Menteri diangkat atau ditunjuk 

(appointed/assigned officials) oleh Presiden terpilih, namun keduanya sama-

sama merupakan pejabat negara yang dalam konteks perpolitikan di Indonesia 

pada umumnya dijabat oleh kader-kader terbaik partai politik untuk 

menjalankan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.  

11. Bahwa selain itu, pembedaan syarat antara Menteri dengan gubernur, wakil 

gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota untuk dicalonkan 

sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, bagi diri Pemohon telah 

menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang 

dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 22E ayat (2) UUD 1945). 

12. Bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota 

bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat. Oleh karena itu, Menteri adalah pembantu Presiden, gubernur dan wakil 

gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi, dan bupati, wakil 

bupati walikota serta wakil walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum 

di wilayah kerja masing-masing yang kesemua itu dalam rangka sama-sama 

melaksanakan urusan pemerintahan. 

13. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote 

and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-

Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang 

tidak adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara 

termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 22E ayat (1) 

dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). 

VII. PETITUM 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
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kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat 

Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan 

Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus 

mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, 

Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan 

anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”. 

3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan 

“pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: 

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung  

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim 

ad hoc 

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi 

d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan  

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial 

f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan 

h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequeo et bono). 


