
Ringkasan Putusan 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010 atas pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan 

hormat dilaporkan sebagai berikut: 

1. Pemohon :  

Doni Istyanto Hari Mahdi 

2. Materi pasal yang diuji: 

Pasal 16 ayat (1) 

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik 

apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri secara tertulis; 

c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau 

d. melanggar AD dan ART. 

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945; 

• 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 (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. 

• 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 tidak dapat diterima 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

- bahwa hal itu hanya bersifat spekulatif karena dalam sistem 
ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 terdapat mekanisme 
checks and balances antarlembaga negara dan mekanisme kontrol 
dari masyarakat seperti pers, civil society organization, dan 
nongovernment organization. Lebih dari itu di semua negara 
demokrasi tidak ada larangan bagi pimpinan partai politik untuk 
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merangkap jabatan dalam kepemimpinan negara sejauh partai 
politiknya sendiri secara internal yang didukung rakyat melalui 
pemilihan umum memberikan kepercayaan untuk itu. 

- bahwa partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang juga 
memiliki maksud dan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara. 
Salah satu cara partai politik untuk berperan dalam memajukan 
bangsa dan negara adalah mengajukan kader-kader dan 
anggotanya untuk memimpin serta ikut menentukan kebijakan-
kebijakan negara melalui tampuk kekuasaan (lembaga-lembaga 
negara) yang diadakan oleh negara sebagai jabatan politik. Karena 
itulah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan 
kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk 
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk 
ikut dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh 
karena itu, adalah tidak tepat dalil Pemohon yang selalu 
mengasosiasikan setiap anggota partai politik yang sedang 
menduduki jabatan negara pasti akan bertindak hanya 
menguntungkan partai politiknya serta akan bertindak 
diksriminatif. Menurut Mahkamah kerugian konstitusional karena 
berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU a quo sebagaimana 
yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini menjadi tidak 
relevan. 
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