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RINGKASAN PUTUSAN 
 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-II/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut: 

1. Pemohon :  

Biem Benjamin 
2. Materi pasal yang diuji: 

Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, 
Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, 
Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai 
dengan Pasal 112, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. 
 
dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan 22E ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

 
• Pasal 22E ayat (3) 

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 
 

• Pasal 22E ayat (4) 
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 
adalah perseorangan 

• 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. 
 

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

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

3. Amar putusan :  

• Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut pengujian 
Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai 
dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, 
Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 
sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf 
keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 
verklaard). 
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• Menolak permohon Pemohon mengenai pengujian Pasal 59 ayat (1) 
dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah/wakil kepala 
daerah harus melalui pengusulan partai politik, adalah merupakan 
mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah dimaksud 
dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk 
ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik 
dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 
2 International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu sepanjang 
pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan 
keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik demikian tidak 
dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang 
demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali 
dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan 
pembuat undang-undang (detournement de pouvoir). 

b. bahwa diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon 
kepala daerah/wakil kepala daerah kepada partai politik, tidaklah diartikan 
bahwa hal itu menghilangkan hak konstitusional warga negara, in casu 
Pemohon untuk menjadi kepala daerah, sepanjang Pemohon memenuhi 
syarat Pasal 58 dan dilakukan menurut tata cara yang disebut dalam Pasal 59 
ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, persyaratan mana merupakan mekanisme 
atau prosedur mengikat setiap orang yang akan menjadi calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah. 
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