Bersidang Dua Kali, MK Akan Putus Permohonan PUU Tipikor
Jakarta, 23 Oktober 2021– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil
Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
KUHP. Sidang yang akan digerlar pada Rabu (24/10), pukul 10.00 WIB akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi
Suhartoyo.
Permohonan perkara nomor 49/PUU-XIX/2021 dimohonkan oleh Tuti Atika dan Akhmad. Tuti saat ini sedang
menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sejak
12 Maret 2018. Pemohon yang merupakan mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang
melaukan uji materiil sebagai berikut,
Pasal 11
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 4 menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut
diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya”.
Pasal 12 huruf c
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili”.

Pemohon sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali, namun putusan Mahkamah Agung menolak
permohonan tersebut. Pemohon menganggap putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.
Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan pasal- pasal yang diujikan bertentangan
dengan UUD 1945. (TIR)
Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya 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, serta wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)

