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DARI PENERBIT

Terlahir sebagai anak kandung reformasi, Mahkamah Konstitusi 
(MK) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan 
Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Keempat wewenang lembaga 
negara yang terbentuk pasca amendemen UUD 1945 pada 1999 – 2002 
tersebut, ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara baru dalam 
sistem ketatanegaraan RI, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan 
Mahkamah Agung (MA). Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia 
jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan 
penyelenggaraan negara, ketatanegaraan, dan kehidupan politik. 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sejak berdiri 
pada 2003, Mahkamah Konstitusi berusaha mengawal Pancasila dan 
Konstitusi agar dapat terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Putusan-putusan yang dilahirkan MK diharapkan tidak 
hanya dapat memenuhi rasa keadilan, namun juga dapat bermanfaat 
bagi bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya sebuah putusan sebagai mahkota dari 
sebuah lembaga peradilan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK 
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berinisiatif untuk menyusun buku ‘Putusan Landmark Mahkamah 
Konstitusi 2017 – 2018’. Penyusunan buku ini ditujukan untuk 
menghimpun seluruh ikhtisar putusan landmark yang pernah diputus 
oleh MK. Hal ini agar memudahkan bagi masyarakat untuk memahami 
putusan MK dalam bentuk cetak.

Kami pun berterima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga 
buku ‘Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019 – 2020’ ini 
tersusun dengan baik.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta,  Juni 2021

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
M. Guntur Hamzah
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SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH 
KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa berupaya meneguhkan 
perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional 
warga negara. Segala ikhtiar dan ijtihad dilakukan demi tegaknya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Khidmah dan kiprah Mahkamah dalam dinamika penegakan 
keadilan sosial dan demokrasi merupakan amanat Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan MK berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Sedangkan Pasal 24C ayat (2) menyebutkan MK wajib memberikan 
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar 1945.

Dalam hal kewenangannya mengadili perkara pengujian undang-
undang, MK telah meregistrasi sebanyak 1.032 perkara sejak berdiri 
pada Agustus 2003. Dari total jumlah perkara tersebut, Mahkamah 
telah melahirkan sebanyak 954 putusan pengujian undang-undang. 

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu lembaga peradilan. 
Putusan merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran hakiki, sekaligus menjadi visualisasi etika dan moralitas 
hakim. Putusan melambangkan pula martabat dan kehormatan hakim 
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sebagai profesi hukum yang menurut fitrahnya dilekati oleh nilai-nilai 
kebajikan, keluhuran, dan keadilan.

MK terus berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan 
kualitas putusannya. Putusan yang berkualitas adalah yang betul-betul 
mampu menafsirkan kontitusi secara tepat dan komprehensif ditinjau 
dari kacamata yuridis konstitusional dengan berpijak secara konsisten 
pada moralitas dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sejak berdiri, terdapat sejumlah putusan MK dalam perkara 
pengujian undang-undang yang menyempurnakan prinsip lama dan 
menciptakan preseden baru. Putusan tersebut dikenal sebagai putusan 
landmark. Putusan landmark dapat mengubah sistem ketatanegaraan 
yang ada didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. 

Saya berharap, terbitnya buku Putusan Landmark Mahkamah 
Konstitusi 2017-2018 ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 
serta memperdalam ingatan semua stakholders mengenai putusan-
putusan MK sejak awal berdiri hingga penghujung 2018. Putusan 
landmark bukan hanya mengubah pemahaman atau tafsir baku yang 
ada sebelumnya, tetapi juga dapat menjadi rujukan tetap yang terus 
dikenang dan dipakai dalam praktik di kemudian hari.

Terakhir, saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak 
yang telah berjuang bersama MK untuk menjadikan MK sebagai 
lembaga peradilan yang independen. Semoga buku ini bermanfaat bagi 
kita semua.

Jakarta, Juni 2021

Ketua Mahkamah Konstitusi
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
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PENDAHULUAN

Perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak hari kelahirannya yaitu 
13 Agustus 2003 telah memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan 
ketatanegaraan di negeri ini. Sebanyak 954 putusan Pengujian Undang-
Undang dan 25 putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah 
dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003. Berbagai macam 
peristiwa ketatanegaraan yang tidak terselesaikan, telah mampu 
dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Putusan 
Mahkamah Konstitusi sebagai “pemecah kebuntuan” ketatanegaraan 
tentu saja tidak selalu didukung oleh masyarakat. Pro dan kontra selalu 
melengkapi hadirnya putusan. 

Berbagai reaksi yang mengemuka baik protes, sanjungan dan 
pujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian 
dari perjalanan demokrasi bangsa ini. Rangkaian debat dan diskusi 
juga mewarnai maraknya pembicaraan mengenai putusan Mahkamah 
Konstitusi pascasidang pengucapan putusan baik di lingkungan 
akademisi maupun di media, baik media cetak maupun elektronik. 
Namun demikian putusan MK bersifat final dan mengikat menjadi 
akhir dari semua perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib 
dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pihak, suka maupun tidak 
suka. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
melalui putusannya selalu menjadi “pemecah solusi akhir” dari seluruh 
permasalahan ketatanegaraan. 

Untuk mengisi posisi sebagai solution maker, sudah selayaknya 
Mahkamah Konstitusi berada pada kondisi yang tepat untuk menjaga, 
merawat serta melestarikan putusan-putusannya. Dengan demikian 
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sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak terlupakan dan tidak 
terintervensi oleh kompleksitas zaman  yang mengalami pasang surut. 
Pengakuan terhadap perlakuan sejarah harus konsisten sehingga akan 
memperkaya khasanah rujukan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 
dari masa ke masa yang original intent-nya, seperti sedia kala pada saat 
putusan itu dibacakan pertama kali dan mengikat untuk semua warga 
negara.

Mahkamah Konstitusi pun berinisiatif memberikan parameter 
putusan kesejarahannya. Hal ini agar putusan-putusan MK selalu 
tercatat dalam perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, yang 
menjadi benteng terakhir para pencari keadilan dan seluruh stakeholder 
yang berkepentingan terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 
Pada hakikatnya semua putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai 
kedudukan yang setara. 

Seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat penting. Tidak 
ada putusan yang tidak penting dan lebih penting antara satu putusan 
dengan putusan lainnya karena putusan Mahkamah Konstitusi 
merupakan cerminan nilai-nilai konstitusi yang tengah dijalankan. Jadi, 
landmark decisions dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi tidak 
seharusnya dimaknai sekadar sebagai putusan-putusan penting.

Tidak dapat dipungkiri, di antara Putusan Mahkamah Konstitusi 
yang bersifat penting, terdapat putusan-putusan yang bersifat 
monumental dan bersifat fundamental dalam menegakkan UUD 
1945. Untuk dapat disebut sebagai landmark decisions, maka Putusan 
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Putusan yang memuat prinsip Hukum Baru;

2. Putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik 
ketatanegaraan dan sistem hukum;

3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang;

4. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah 
tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir 
sesuai dengan konstitusi;
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5. Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorbsi 
oleh undang-undang, tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi 
melalui ratio decidendi;

Hadirnya buku landmark putusan ini diharapkan dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam ingatan 
semua stakeholder mengenai putusan-putusan yang telah “dilahirkan” 
oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang sejarah pendiriannya hingga 
pengujung akhir tahun 2018. 
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PEGAWAI NEGERI SIPIL DAPAT 
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN 

DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT
(2019)

Abstrak

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat 
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana 
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya 
dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf 
b, khususnya frasa “dan/atau pidana umum”, telah dinyatakan 
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/
PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019. Selanjutnya norma dalam 
Pasal a quo berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Implikasinya, bagi 
PNS yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan 
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 
jabatan diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 
ayat (4) huruf b UU ASN. Adapun terhadap PNS yang melakukan 
tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

Kata Kunci: 

Kejahatan jabatan, tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya 
dengan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat, pemberhentian 
PNS, tindak pidana PNS, Hendrik, UU ASN.
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Duduk Perkara

Pemohon adalah Hendrik, B.Sc., perorangan warga negara 
Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten 
Bintan yang pada tahun 2012 dijatuhi hukuman oleh Pengadilan 
Negeri Tanjungpinang. Pemohon merasa dirugikan oleh keberadaan 
Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN karena tidak 
mengandung kepastian hukum yang adil dan dapat mengakibatkan 
dirinya dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Pemohon 
menghendaki agar Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b 
dan huruf d UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, Pemohon 
membangun argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara. Namun, sebelum mempertimbangkan 
lebih jauh pokok Permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk 
memberikan sejumlah catatan: 

Pertama, oleh karena Pemohon menyampuradukkan uraian 
perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan argumentasi perihal 
inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujian maka 
Mahkamah tidak akan mengulangi lagi uraian yang berkenaan dengan 
anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya. Kendatipun 
demikian, bagian dari argumentasi Pemohon yang diberi judul 
“KAUSALITAS DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON” 
(Perbaikan Permohonan halaman 16-36), yang sebagian besar di 
antaranya seharusnya merupakan bagian uraian yang menjelaskan 
kedudukan hukum Pemohon, hanya akan dipertimbangkan sepanjang 
yang relevan dengan dalil perihal inkonstitusionalitas norma UU ASN 
yang dimohonkan pengujian; 
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Kedua, uraian Pemohon pada bagian yang diberi judul 
“KAUSALITAS DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON” 
tersebut juga lebih banyak menjelaskan kronologi peristiwa yang dialami 
Pemohon sebagai ASN dan tindakan administratif yang dikenakan 
kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan 
Pemohon, sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, dan kemudian bertolak dari argumentasi tersebut 
Pemohon membangun argumentasi bahwa tindakan administratif yang 
dikenakan kepada Pemohon tersebut adalah inkonstitusional. Dengan 
demikian, argumentasi Pemohon pada bagian ini lebih merupakan 
argumentasi pengaduan konstitusional (constitutional complaint), di 
mana Mahkamah hingga saat ini tidak memiliki kewenangan untuk 
itu, bukan argumentasi pengujian konstitusionalitas norma undang-
undang yang menjadi pokok masalah dalam Permohonan a quo. Atau, 
apabila dengan argumentasi demikian Pemohon bermaksud menyatakan 
bahwa tindakan administratif yang dikenakan terhadap Pemohon oleh 
pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembina Kepegawaian) terhadap diri 
Pemohon mengandung cacat administrasi atau malaadministrasi, hal itu 
pun bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. 
Sebab, dalam konteks demikian, yang menjadi pokok masalah adalah 
keputusan pejabat tata usaha negara sehingga hal itu merupakan 
kewenangan pengadilan lain, bukan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil-
dalil Pemohon yang secara substansi memuat argumentasi pengaduan 
konstitusional maupun yang memuat argumentasi yang berhubungan 
dengan keabsahan tindakan pejabat tata usaha negara tidak relevan 
untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Ketiga, uraian Pemohon yang diberi judul “PIHAK YANG 
MENDERITA KERUGIAN DAN POTENSIAL DIRUGIKAN” 
(Perbaikan Permohonan halaman 36-41) yang memuat nama-nama 17 
(tujuh belas) PNS yang menurut Pemohon dirugikan atau potensial 
dirugikan juga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sebab, di 
samping karena alasan bahwa Pemohon bukanlah penerima kuasa 
dari ketujuhbelas nama PNS dimaksud, juga tidak jelas apakah yang 
oleh Pemohon dianggap sebagai penyebab kerugian atau potensi 
kerugian mereka itu norma UU ASN yang dimohonkan pengujian 
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dalam Permohonan a quo ataukah tindakan (atau potensi tindakan) 
pejabat tata usaha negara;

Keempat, demikian pula halnya dengan uraian Pemohon yang 
diberi judul “TINDAKAN HUKUM YANG BERTENTANGAN 
DENGAN UNDANG-UNDANG” (Perbaikan Permohonan halaman 
41-44). Sebagaimana hal di atas, uraian Pemohon ini pun tidak 
relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Sebab, 
dalam hal ini Pemohon menguraikan hal-hal: (1) adanya perbuatan 
yang menurut Pemohon adalah fakta hukum yang menunjukkan 
telah terjadinya tindakan hukum yang bertentangan dengan undang-
undang setelah diberlakukannya Pasal 87 UU ASN; (2) adanya fakta 
yang menurut Pemohon menunjukkan beberapa tindakan hukum 
sebagai tindak lanjut Pasal 87 UU ASN yang telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Agung; (3) adanya kejadian atau keadaan yang menurut 
Pemohon merupakan fakta hukum telah terjadinya pemblokiran data 
base pegawai; (4) adanya fakta yang menunjukkan telah terjadinya 
pemberhentian tidak dengan hormat. 

Tidak relevannya hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 
Keempat di atas untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah 
adalah karena alasan sebagai berikut:

a. dalam konteks angka (1), dalam hal ini Pemohon sama sekali 
tidak memberikan argumentasi perihal inkonstitusionalitas Pasal 
87 UU ASN melainkan hanya menyebutkan hal-hal yang menurut 
Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu 
dalam hal ini (a) terbitnya SKB/2018 dan (b) SE MENPAN RB 
20/2018. Kedua hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan 
lebih lanjut oleh Mahkamah sebab hal yang dipersoalkan bukan 
merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena 
bukan merupakan pertentangan undang-undang terhadap UUD 
1945;

b. dalam konteks angka (2), dalam hal ini Pemohon menyebutkan 
adanya beberapa Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan 
sejumlah keputusan pejabat tata usaha negara (in casu beberapa 
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keputusan bupati). Hal demikian tidak relevan dipertimbangkan 
lebih lanjut oleh Mahkamah sebab Pemohon sama sekali tidak 
memberikan argumentasi apa kaitan pembatalan keputusan 
pejabat tata usaha negara tersebut oleh Mahkamah Agung dengan 
dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas UU ASN yang 
dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo;

c. dalam konteks angka (3), di sini Pemohon hanya menguraikan 
adanya kejadian tidak dapat dibukanya data base pegawai 
dalam laman https://apps.bkn.go.id/profilPns/backMainMenu.
dpt sebagaimana, menurut Pemohon, diterangkan oleh dua 
orang PNS (Agung Subekti, S.H., MPA dan Hendra T. S.T.) 
melalui surat pernyataan bermeterai. Hal ini tidak relevan untuk 
dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak ada penjelasan 
sama sekali dari Pemohon mengenai relevansi fakta ini (jika 
benar) dengan dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas 
norma UU ASN yang dimohonkan pengujian;

d. dalam konteks angka (4), dalam hal ini Pemohon menyebut adanya 
dua keputusan pejabat tata usaha negara, in casu Keputusan 
Walikota Pangkal Pinang dan Keputusan Gubernur Lampung, 
mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil. Hal demikian tidak 
relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah karena: (i) tidak terdapat 
argumentasi Pemohon perihal korelasi kedua keputusan pejabat 
tata usaha negara tersebut dengan inkonstitusionalitas norma UU 
ASN yang dimohonkan pengujian; (ii) jika pada kedua keputusan 
pejabat tata usaha negara tersebut dinilai terdapat cacat hukum, 
hal demikian bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Adapun argumentasi Pemohon yang menurut Mahkamah dapat 
dikategorikan sebagai dalil-dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 
87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, yang karenanya 
relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, adalah 
dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon bertolak dari konstruksi argumentasi di mana 
Pemohon pada intinya berkeberatan terhadap terbitnya SKB/2018 
yang kemudian diikuti oleh terbitnya SE MENPAN RB 20/2018. 
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Menurut Pemohon, muasal dari adanya SKB/2018 adalah Pasal 
87 UU ASN;

2. Bahwa, setelah mengutip rumusan keseluruhan norma yang termuat 
dalam Pasal 87 UU ASN, menurut Pemohon, pembentuk undang-
undang telah membangun norma hukum yang bermakna ambigu 
sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, 
kerancuan, atau bermakna ganda;

3. Bahwa kemudian Pemohon mengaitkan keberadaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 11/2017) di mana menurut 
Pemohon Pasal 250 PP 11/2017 a quo dinilai meng-copy paste 
Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Selanjutnya, menurut Pemohon, 
pembentuk PP 11/2017 sengaja mengubah ketentuan masa 
hukuman, sebagaimana terlihat dari Pasal 251 PP 11/2017 tersebut 
yang menetapkan putusan pidana sebagai ukuran “pemberhentian 
tidak dengan hormat” ditetapkan “kurang dari 2 (dua) tahun”. 
Keadaan demikian oleh Pemohon dikatakan bahwa pembentuk 
UU ASN dan pembentuk PP 11/2017 telah melakukan fallacy 
of equivocation yang merugikan Pemohon;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan panjang lebar perihal 
pemberhentian PNS dalam UU ASN, yaitu pemberhentian dengan 
hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian, untuk 
pemberhentian tidak dengan hormat diklasifikasikan menjadi dua, 
yaitu yang “atas dasar putusan pengadilan” dan yang “bukan 
putusan pengadilan.” Pengelompokan demikian dibuat dengan 
bertolak dari ketentuan dalam Pasal 87 UU ASN;

5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan pengelompokan 
pemberhentian PNS sebagaimana diuraikan pada angka 4 
terdapat pola pikir yang tidak konsisten dalam Pasal 87 UU ASN, 
sebab ada pemberhentian tidak dengan hormat karena putusan 
pengadilan dan pemberhentian tidak dengan hormat bukan karena 
putusan pengadilan. Dalam konteks ini, Pemohon kemudian 
menghubungkan ketentuan Pasal 87 UU ASN dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
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Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 32/1979) di mana, 
menurut Pemohon, PP 32/1979 ditetapkan bahwa seorang pejabat 
dapat menghakimi sendiri memberhentikan tidak dengan hormat 
apabila PNS ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang 
bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam 
gerakan atau melakukan kegiatan menentang Negara dan atau 
Pemerintah. Namun, menurut Pemohon, dalam pasal lain (tanpa 
menyebut pasal yang mana) PP 32/1979 tidak memberikan hak 
kepada pejabat untuk melakukan penghakiman sendiri karena 
keputusannya harus didasarkan pada putusan pihak lain dari 
instansi yang berwenang. Selain itu, Pemohon juga menyatakan 
bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak 
diatur dalam PP 32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan 
hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik;

6. Bahwa setelah Pemohon menguraikan argumentasinya secara 
panjang lebar yang pokok-pokoknya sebagaimana diuraikan 
pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Pemohon kembali 
memperhadapkan norma dalam Pasal 87 UU ASN, khususnya 
ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, dengan SKB/2018 
dan kemudian membangun argumentasi bahwa SKB/2018 
telah mengharuskan dan sekaligus mengoreksi norma fakultatif 
yang terdapat dalam UU ASN a quo di mana Pejabat Pembina 
Kepegawaian harus memilih norma hukum yang lain, dalam hal 
ini Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu pemberhentian tidak dengan 
hormat. Karena alasan itulah Pemohon menganggap potensial 
dirugikan;

7. Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf 
b dan huruf (d) UU ASN adalah “hukum tambahan” [sic!] di luar 
putusan pengadilan, tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 
KUHP dan karena itu oleh Pemohon lalu dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945;

8. Bahwa, menurut Pemohon, penjatuhan hukuman kembali kepada 
Pemohon selaku PNS yang telah menjalani pemidanaan adalah 
“tindakan hukum yang diskriminatif oleh negara” dan melanggar 
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia yang kemudian disertai kutipan Pemohon 
tentang Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta 
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 

9. Bahwa, menurut Pemohon, penghukuman berkali-kali tidak sejalan 
dengan semangat dan tujuan pemidanaan. Pemohon kemudian 
mengutip Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan disertai uraian yang menurut Pemohon 
merupakan filosofi pemasyarakatan yang intinya bahwa seseorang 
yang telah selesai menjalani suatu sanksi pidana maka orang 
tersebut kembali ke tengah masyarakat menjadi orang biasa dan 
dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak 
hukum sama dengan warga lainnya. Hal ini, menurut Pemohon, 
akan berbeda jika hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan 
[sic!]; 

10. Bahwa, menurut Pemohon, pemberhentian PNS dengan tidak 
hormat merupakan bentuk pencabutan hak sebagai PNS seharusnya 
berdasarkan pada amar putusan pengadilan pidana dibatasi dalam 
masa tertentu oleh waktu atau keadaan. Hakim memiliki kekuasaan 
untuk memberikan hukuman tambahan selain hukuman tahanan 
badan, seperti mencabut hak-hak asasi seseorang (hak sebagai 
PNS) setelah menilai kualitas tindak pidana dalam prosedur yang 
sesuai dengan aturan hukum; 

11. Bahwa, menurut Pemohon, seseorang tidak dapat dihukum tanpa 
melalui prosedur hukum yang adil (fair). Adanya pemberhentian 
PNS yang telah selesai menjalani pemidanaan dengan tidak hormat 
karena pernah dihukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi 
merupakan aturan yang sewenang-wenang. Hal itu, menurut 
Pemohon, menunjukkan pembentuk undang-undang bermaksud 
menghukum seseorang tanpa batas waktu dan melarang PNS yang 
pernah dipidana menunjukkan pembentuk undang-undang telah 
melampaui batas kewenangannya dan ini merupakan tindakan 
inkonstitusional;

12. Bahwa, menurut Pemohon, ada kekaburan norma hukum dalam 
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UU ASN juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS (PP 11/2017) dengan penjelasan bahwa 
UU ASN berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2014 
dan peraturan pelaksanaan yang mengatur pemberhentian PNS 
yang diatur dalam PP 11/2017 tanggal 7 April 2017. Menurut 
Pemohon, dalam UU ASN maupun dalam PP 11/2017 tidak 
diatur amar putusan dan batasan waktu putusan inkracht yang 
digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. 
Atas dasar itu, Pemohon kemudian mempertanyakan: 1) apakah 
semua putusan inkracht tanpa melihat peran dan perbuatan 
seseorang dalam perkara pidana; 2) apakah putusan inkracht 
tersebut adalah putusan inkracht mulai tahun 2000, tahun 1900 
ataukah putusan inkracht dimaksud adalah sejak diundangkannya 
PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat 
Edaran (tanpa menjelaskan Surat Edaran mana yang dimaksud);

13. Bahwa, menurut Pemohon, dengan tidak adanya pengaturan 
yang jelas mengenai kriteria putusan dan batasan waktu terhadap 
putusan pengadilan yang telah inkracht, perumusan undang-
undang [sic!] telah membuat undang-undang yang multitafsir 
tidak mengandung unsur kepastian hukum dan rentan untuk 
disalahgunakan kekuasaan yang seharusnya dijamin menurut Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kaitan ini, Pemohon kemudian 
memberikan uraian perihal kepastian hukum dalam konteks negara 
hukum disertai rujukan pendapat sejumlah ahli atau penulis serta 
putusan Pengadilan Eropa (namun tidak menjelaskan apakah 
“Pengadilan Eropa” tersebut adalah European Human Rights 
Court, European Court of Justice, ataukah putusan salah satu 
negara di Eropa);

14. Bahwa dengan uraian demikian, menurut Pemohon, telah terbukti 
Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juncto PP 11/2017 yang 
ditindaklanjuti dengan SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 
telah menciptakan ketidakpastian hukum;

15. Bahwa Pemohon kemudian menerangkan perihal peristiwa 
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konkret yang dialami Pemohon di mana amar putusan pengadilan 
yang bersifat inkracht yang dijatuhkan kepada Pemohon (tanpa 
menyebut putusan mana yang dimaksud) tidak tercantum amar 
yang memerintahkan pemberhentian/pencabutan hak Pemohon 
sebagai pegawai negeri sipil yang menurut Pemohon seharusnya 
dijadikan landasan untuk memberhentikan Pemohon tidak dengan 
hormat sebagai PNS. Dari sini kemudian Pemohon mengaitkan 
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 
dalam perkara Yudisial Review [sic!] eks narapidana korupsi 
terhadap Peraturan KPU tentang persyaratan calon di mana KPU 
mensyaratkan eks pidana korupsi [sic!] tidak boleh ikut serta 
sebagai peserta pemilu tahun 2019;

16. Bahwa selanjutnya Pemohon kembali mengulangi argumentasinya 
yang menyatakan, Pemohon selaku PNS yang telah menjalani 
pemidanaan yang telah melaksanakan putusan pengadilan 
sepatutnya dipandang sebagai manusia/orang bebas, merdeka 
seperti sediakala, bukan diletakkan sebagai orang yang terus-
menerus dipandang bersalah dan terus menjalani hukuman. 
Apalagi Pemohon selaku PNS yang telah diputus bersalah oleh 
pengadilan (putusan inkracht) telah mempertanggungjawabkan dan 
melaksanakan segala perintah dalam amar putusan, baik pidana 
pokok maupun tambahan, penjara, pengembalian ganti kerugian 
keuangan negara atau hukuman lainnya (tanpa menyebutkan 
apa “hukuman lain” yang dimaksud). Berdasarkan hal tersebut, 
Pemohon kemudian membangun argumentasi bahwa akan 
diberhentikannya Pemohon selaku PNS yang telah menjalani 
pemidanaan dengan kategori pemberhentian tidak dengan hormat, 
hal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

17. Bahwa, bertolak dari argumentasi pada angka 16, Pemohon lalu 
melompat pada dalil yang mengaitkan hal itu dengan persoalan 
diskriminasi terhadap profesi PNS dan menghubungkannya 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-17/PUU-I/2003. 
Pemohon kemudian (lagi-lagi) mengaitkannya dengan Pasal 28D 
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 perihal hak atas 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 



13

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019-2020

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 
Pemohon juga mengaitkan hal ini dengan telah diratifikasinya 
Covenant on Civil and Political Rights oleh Indonesia, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
serta dikaitkan dengan Naskah Akademik Pembentukan UU 
ASN butir j yang, menurut Pemohon, memuat penjelasan 
bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, 
perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja 
terhadap pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan hukum 
dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum 
terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sampai putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan 
hukum tetap.

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak, sebelum 
mempertimbangan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu 
penting untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN 
adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 
integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan 
negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 
[vide konsiderans “Menimbang” huruf a UU ASN]. Pertimbangan 
tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ASN [vide 
Penjelasan Umum UU ASN];

2. Bahwa norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam 
permohonan a quo adalah berkenaan langsung dengan salah 
satu asas UU ASN, dalam hal ini asas akuntabilitas, yakni bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus 



14

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019-2020

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 2 huruf g 
dan Penjelasan Pasal 2 huruf g UU ASN]. Norma UU ASN yang 
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga berkenaan 
langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sebagai prinsip 
dalam UU ASN, dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar; 
kode etik dan kode perilaku; serta komitmen, integritas moral, 
dan tanggung jawab pada pelayanan publik [vide Pasal 3 huruf a, 
huruf b, dan huruf c UU ASN]. Prinsip yang terkandung dalam 
nilai dasar meliputi:

a. memegang teguh ideologi Pancasila;

b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang 
sah;

c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. membuat keputusan berdasarkan keahlian;

f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

g. memeliharan dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 
publik;

i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 
program pemerintah;

j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 
cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

k. mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi;

l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 
pegawai;

n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 
demokratis sebagai perangkat sistem karier.

[vide Pasal 4 UU ASN].
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Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku adalah 
bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang 
berisikan pengaturan agar pegawai ASN:

a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, 
dan berintegritas tinggi;

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan 
atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 
pemerintahan;

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 
bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 
melaksanakan tugasnya;

i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 
kepentingan kedinasan;

j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang 
lain;

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi 
dan integritas ASN; dan

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundangn-undangan 
mengenai disiplin Pegawai ASN.

[vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN].
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3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di 
atas, dalam mempertimbangkan Permohonan a quo tidak mungkin 
dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya 
UU ASN sebab tujuan pembentukannya berkait langsung dengan 
upaya mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara 
sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea 
keempat karena dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, 
tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga, 
secara hakikat, pada keberhasilan melaksanakan tugas-tugas 
itulah sesungguhnya tujuan mewujudkan cita-cita berbangsa dan 
bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika 
maksud dan tujuan pembentukan UU ASN benar-benar terlaksana 
dalam praktik.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal 
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11], selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa muasal dari terbitnya SKB/2018 
yang kemudian disusul oleh SE MENPAN RB 20/2018 adalah 
Pasal 87 UU ASN. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa 
secara saksama uraian panjang lebar Pemohon berkenaan dengan 
hal ini, tampak nyata bahwa inti keberatan Pemohon sesungguhnya 
bukanlah terletak pada keberadaan Pasal 87 UU ASN, khususnya 
Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d 
UU ASN, melainkan pada SKB/2018 dan SE MENPAN RB 
20/2018. Penalaran demikian makin diperkuat oleh permohonan 
Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petitum 
Permohonan Angka 3 yang menyatakan, “Memerintahkan semua 
Ketentuan maupun Putusan [sic!] yang berlandaskan pada Pasal 
87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, [sic!] dinyatakan 
batal dan tidak berlaku lagi”. Dengan demikian maka seharusnya 
keberatan ditujukan bukan kepada norma Pasal 87 ayat (2) 
dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN melainkan kepada 
SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 di mana hal itu bukan 
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merupakan kewenangan Mahkamah. Lagi pula, berdasar pada UU 
MK, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan 
amar putusan sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan 
Pemohon Angka 3 tersebut di atas.

Bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan ayat (4) huruf 
b dan huruf d, oleh Pemohon dianggap sebagai muasal lahirnya 
SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018, hal itu sama sekali tidak 
membuktikan bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan 
ayat (4) huruf b dan huruf d, bertentangan dengan UUD 1945. 
Sebaliknya, terbitnya SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 
justru karena adanya landasan hukum yang kuat sebab tegas 
dinyatakan dalam norma undang-undang yang memuat perintah 
[in casu Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN] dan 
kebolehan [in casu Pasal 87 ayat (2) UU ASN]. Konstitusional 
atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang tidak dinilai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang 
nyata-nyata justru hendak menegakkan norma undang-undang 
yang bersangkutan melainkan harus dinilai secara tersendiri 
berdasarkan substansi maupun jiwa atau semangat yang terkandung 
dalam Konstitusi (in casu UUD 1945). Bahkan ketika suatu 
norma undang-undang telah ditafsirkan secara berbeda pun oleh 
peraturan perundang-undangan di bawahnya hal itu tidak serta-
merta menjadikan norma undang-undang demikian bertentangan 
dengan Konstitusi. Sebab, dalam hal demikian, peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang itulah yang harus 
diuji kebersesuaiannya terhadap norma undang-undang yang 
menjadi dasarnya. Dalam keadaan demikian maka yang berlaku 
adalah ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan 
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengujinya. Keadaan 
demikian harus dibedakan dengan putusan konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional) atau inkonstitusional bersyarat 
(conditionally unconstitutional) sebagaimana sering dijatuhkan oleh 
Mahkamah. Putusan Mahkamah yang pertimbangannya memuat 
pernyataan konstitusional bersyarat atau amarnya menyatakan 
inkonstitusional bersyarat terjadi manakala terdapat keadaan di 
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mana dalam rumusan norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian itu sendiri melekat kemungkinan konstitusional atau 
inkonstitusional karena dalam norma itu terbuka kemungkinan 
lebih dari satu penafsiran yang salah satunya adalah penafsiran 
yang menurut Mahkamah inkonstitusional. Keadaan demikian 
tidak terdapat dalam Permohonan a quo, khususnya dalam batas-
batas argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas.

2. Bahwa, terhadap Pasal 87 UU ASN, Pemohon mendalilkan 
pembentuk undang-undang telah membangun norma hukum yang 
bermakna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, 
ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.

Terhadap dalil Pemohon a quo, oleh karena dalil Pemohon a 
quo ditujukan terhadap keseluruhan norma yang terkandung 
dalam Pasal 87 UU ASN maka Mahkamah pertama-tama harus 
mengutip rumusan selengkapnya dari norma Pasal 87 UU ASN 
dimaksud yang menyatakan:

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. mencapai batas usia pensiun;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak 
dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan 
tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat 
berat.
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(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 
jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan 
berencana.

Apabila norma dalam Pasal 87 UU ASN tersebut dikonstruksikan 
maka akan didapatkan pengertian dengan konstruksi sebagai 
berikut: Pertama, Pasal 87 UU ASN mengatur tentang 
pemberhentian PNS; Kedua, ada dua jenis atau dua macam 
pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan hormat dan 
pemberhentian tidak dengan hormat; Ketiga, PNS diberhentikan 
dengan hormat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3); Keempat, PNS diberhentikan 
tidak dengan hormat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 87 ayat (4); Kelima, dalam hal terjadi keadaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PNS dapat diberhentikan 
atau tidak diberhentikan.

Oleh karena dalil Pemohon a quo ditujukan terhadap norma Pasal 
87 UU ASN secara keseluruhan, bukan terhadap bagian tertentu 
dari norma yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut, 
dengan konstruksi demikian Mahkamah tidak menemukan adanya 
makna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, 
ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana 
didalilkan Pemohon. Persoalan apakah dalam bagian tertentu 
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(misalnya ayat) dari Pasal 87 UU ASN tersebut terdapat persoalan 
yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda, hal demikian harus 
dinilai secara tersendiri dan tidak menyebabkan seluruh norma 
yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut menjadi ambigu.

3. Bahwa, Pemohon mengaitkan keberadaan PP 11/2017 di mana 
menurut Pemohon Pasal 250 PP 11/2017 dinilai meng-copy 
paste Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan kemudian, menurut 
Pemohon, pembentuk PP 11/2017 sengaja mengubah ketentuan 
masa hukuman, sebagaimana terlihat dari Pasal 251 PP 11/2017 
tersebut yang menetapkan putusan pidana sebagai ukuran 
“pemberhentian tidak dengan hormat” ditetapkan “kurang dari 
2 (dua) tahun”, sehingga keadaan itu oleh Pemohon dikatakan 
bahwa pembentuk UU ASN dan pembentuk PP 11/2017 telah 
melakukan fallacy of equivocation yang merugikan Pemohon. 

Terhadap dalil Pemohon a quo, sepanjang menyangkut persoalan 
peraturan pemerintah (PP), in casu PP 11/2017, hal itu bukan 
merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sehingga 
dalil Pemohon sepanjang menyangkut keabsahan PP 11/2017 
harus dikesampingkan. Namun, berkenaan dengan Pasal 87 
ayat (4) huruf d yang dalam kaitan itu Pemohon mendalilkan 
bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan (menurut 
istilah Pemohon) fallacy of equivocation, Mahkamah terlebih 
dahulu harus mendalami apa yang dimaksud sebagai fallacy of 
equivocation oleh Pemohon sebab Pemohon tidak memberikan 
penjelasan mengenai terminologi ini namun langsung melompat 
pada kesimpulan bahwa hal itu merugikan Pemohon. Secara 
leksikal, equivocation berarti “a way of behaving or speaking that 
is not clear or definite and is intended to avoid or hide the truth” 
(suatu cara bertingkah laku atau berkata-kata yang tidak jelas atau 
pasti dan dimaksudkan untuk menghindari atau menyembunyikan 
kebenaran) (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th Edition, 
2005, halaman 515). Sementara itu, fallacy secara leksikal berarti 
“(1) a false idea that many people believe is true” (gagasan keliru 
yang oleh banyak orang dipercaya sebagai benar) “(2) a false 
way of thingking about sth” (cara berpikir yang keliru mengenai 
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sesuatu) (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th Edition, 
2005, halaman 551). 

Dengan makna leksikal demikian, apabila disimpulkan dan 
dikaitkan dengan dalil Pemohon, maka pertanyaannya kemudian 
adalah apakah benar pembentuk undang-undang telah memasukkan 
gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru 
dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan 
kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat 
(4) huruf d UU ASN. 

Terhadap pertanyaan demikian, Mahkamah terlebih dahulu 
harus memeriksa secara saksama rumusan yang tertuang dalam 
Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dimaksud. Sebagaimana telah 
dikutip pada pertimbangan angka 2 di atas, Pasal 87 ayat (4) 
huruf d UU ASN memuat rumusan yang menyatakan, “PNS 
diberhentikan tidak dengan hormat karena: … (d) dihukum 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang 
dilakukan dengan berencana.” Dengan rumusan demikian, 
Mahkamah tidak menemukan adanya fakta maupun sekadar 
gejala yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang 
telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara 
berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau 
menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang 
dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tersebut. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon 
berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN 
tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terdapat pola pikir yang tidak 
konsisten dalam Pasal 87 UU ASN, sebab ada pemberhentian 
yang tidak dengan hormat karena putusan pengadilan dan ada 
pemberhentian tidak dengan hormat bukan karena putusan 
pengadilan. Pemohon lalu menghubungkan keberadan Pasal 87 
UU ASN dengan PP 32/1979 di mana, menurut Pemohon, PP 
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32/1979 ditetapkan bahwa seorang pejabat dapat menghakimi 
sendiri memberhentikan tidak dengan hormat apabila PNS ternyata 
melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila 
dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan 
kegiatan menentang Negara dan/atau Pemerintah. Namun, 
menurut Pemohon, dalam pasal lain (tanpa menyebut pasal 
yang mana) PP 32/1979 tidak memberikan hak kepada pejabat 
untuk melakukan penghakiman sendiri karena keputusannya 
harus didasarkan pada putusan pihak lain dari instansi yang 
berwenang. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa UU ASN 
telah membuat norma hukum baru yang tidak diatur dalam PP 
32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang 
menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan 
bahwa pemberhentian PNS, lebih-lebih pemberhentian tidak 
dengan hormat, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang 
melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal ini, Pasal 87 UU ASN adalah norma undang-undang 
yang memberikan dasar hukum bagi pejabat yang berwenang 
memberhentikan PNS tidak dengan hormat dengan menegaskan 
alasan-alasan apa saja yang absah untuk digunakan sebagai 
dasar hukum untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan 
hormat. Bahwa di dalam norma undang-undang tersebut di satu 
pihak disebutkan alasan-alasan yang bukan merupakan putusan 
pengadilan dan di pihak lain juga disebutkan alasan yang berupa 
putusan pengadilan, hal itu bukanlah menunjukkan pola pikir 
yang tidak konsisten. Jika jalan pikiran Pemohon diikuti berarti 
yang konsisten menurut Pemohon adalah jika pemberhentian 
tidak dengan hormat itu harus semata-mata didasarkan pada 
alasan yang bukan putusan pengadilan atau sebaliknya harus 
semata-mata didasarkan pada alasan karena putusan pengadilan. 
Jalan pikiran demikian tidaklah dapat diterima, lebih-lebih jika 
argumentasi demikian dijadikan dalil untuk menyatakan suatu 
norma undang-undang, in casu Pasal 87 UU ASN, inkonstitusional. 
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Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan 
bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak 
diatur dalam PP 32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan 
hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, 
Mahkamah berpendapat dalil demikian sama sekali tidak dapat 
diterima karena menentang logika hierarki peraturan perundang-
undangan. Dengan dalil demikian sama artinya Pemohon 
mengatakan bahwa undang-undang harus berpedoman pada PP 
dan tidak boleh bertentangan dengan PP. Dengan kata lain berarti 
undang-undang harus tunduk pada PP yang sekaligus berarti pula 
bahwa PP lebih tinggi hierarkinya dari undang-undang. Bagaimana 
mungkin penalaran demikian dapat diterima di mana undang-
undang harus “kalah” dari peraturan pelaksananya. 

5. Bahwa Pemohon mendalilkan, SKB/2018 telah mengharuskan 
dan sekaligus mengoreksi norma fakultatif yang terdapat dalam 
Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN 
di mana Pejabat Pembina Kepegawaian harus memilih norma 
hukum yang lain, dalam hal ini Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu 
pemberhentian tidak dengan hormat. 

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa 
dengan argumentasi demikian lagi-lagi menunjukkan bahwa 
keberatan Pemohon yang sesungguhnya adalah terhadap SKB/2018, 
sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
pertimbangan pada Angka 1 di atas. 

6. Bahwa Pemohon mendalilkan – sebagaimana diuraikan pada 
Paragraf [3.7] angka 7 sampai dengan angka 11 di atas – Pasal 87 
ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU ASN adalah “hukum tambahan” 
[sic!] di luar putusan pengadilan di luar yang diatur dalam Pasal 
10 KUHP dan kemudian atas dasar demikian Pemohon kemudian 
mendalilkannya sebagai tindakan hukum yang diskriminatif serta 
tidak sesuai dengan filosofi pemasyarakatan sehingga Pemohon 
tiba pada kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah 
melampaui batas kewenangannya.
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Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa 
jika yang oleh Pemohon disebut “hukum tambahan” adalah 
pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 
KUHP maka Pemohon telah menyampuradukkan pengertian 
sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum 
pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan 
kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum 
tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat 
administrasi tanpa memerlukan perantaraan pihak ketiga (in 
casu pengadilan). Bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada 
sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu 
keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran 
(misalnya paksaan pemerintahan atau bestuursdwang, pengenaan 
uang paksa atau dwangsom). Ada sanksi punitif, yaitu sanksi 
yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang 
(misalnya denda administratif). Ada sanksi regresif, yaitu sanksi 
yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (misalnya 
pemberhentian dari jabatan atau ontlading). Dengan demikian, 
dalam konteks Pemohon, penjatuhan sanksi administrasi berupa 
pemberhentian dari jabatan bukanlah pidana tambahan dalam 
pengertian Pasal 10 KUHP, sebagaimana didalilkan Pemohon, 
melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan 
oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara yang memang 
tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu, 
tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi 
dengan persoalan diskriminasi maupun tujuan pemasyarakatan 
bagi narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di 
lembaga pemasyarakatan. Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), adalah norma hukum tertulis yang 
memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata 
usaha negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan 
mengenakan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan 
hormat. Apakah dengan memberikan atau merumuskan dasar 
hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan demikian 
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berarti pembentuk undang-undang telah melakukan tindakan yang 
melampaui kewenangannya, sebagaimana didalilkan Pemohon. 
Penalaran demikian sulit untuk dapat diterima. Sebab, jika 
diterima, secara a contrario, berarti harus diterima logika bahwa 
agar tidak melampaui kewenangannya maka pembentuk undang-
undang tidak boleh membuat undang-undang yang memuat norma 
yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan 
pemerintahan untuk memberlakukan sanksi hukum administrasi. 
Persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang harus dibedakan 
dengan persoalan kewenangan pembentuk undang-undang untuk 
membuat undang-undang. Konstitusi memberikan kewenangan 
kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-
undang. Oleh sebab itu, konstitusional atau tidak konstitusionalnya 
suatu undang-undang tidaklah menghilangkan kewenangan 
konstitusional pembentuk undang-undang untuk membuat undang-
undang. Artinya, persoalan konstitusionalitas suatu undang-
undang, baik proses pembentukan maupun materi muatannya, 
harus dinilai secara tersendiri berdasarkan kaidah-kaidah yang 
berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon 
berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak 
beralasan menurut hukum.

7. Bahwa perihal dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam 
Paragraf [3.7] angka 12 sampai dengan angka 14 di atas, yang 
intinya mempersoalkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 
ASN tidak menentukan rentang waktu putusan inkracht yang 
dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat 
sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan inkracht 
dimaksud adalah putusan inkracht mulai tahun 2000, tahun 1900, 
ataukah putusan inkracht sejak diundangkannya PP 11/2017 
ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat Edaran 
(tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah 
berpendapat pertanyaan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan 
yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 
adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga 
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kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht-nya, 
Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS 
yang dijatuhi pidana demikian masih aktif. Dengan demikian, dalil 
Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 
tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan 
tidak adanya persoalan jangka waktu sebagaimana dimaksudkan 
Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Namun, terlepas dari dalil Pemohon di atas, perihal bagian dari 
dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan norma Pasal 87 
ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah 
mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang 
PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini 
Mahkamah berpendapat:

Pertama, seorang PNS yang melakukan penyelewengan 
terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah wajar dan beralasan 
menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak 
dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 
(4) huruf a. Sebab jika hal itu terjadi berarti PNS yang 
bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan 
setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Sumpah untuk taat 
dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukanlah sekadar 
formalitas tanpa makna melainkan sesuatu yang fundamental 
sifatnya karena, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 juncto 
Pasal 4 UU ASN, memegang teguh ideologi Pancasila serta 
setia dan mempertahankan UUD 1945 adalah bagian dari 
nilai dasar yang melekat dalam profesi PNS sebagai Aparatur 
Sipil Negara;

Kedua, seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik adalah wajar dan juga beralasan menurut hukum 
jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat 
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sebab hal itu bertentangan dengan asas netralitas, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN dan Penjelasannya. 
Netralitas seorang PNS adalah hal yang mendasar sebab, 
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada 
Paragraf [3.11] angka 3, dalam diri PNS sebagai bagian 
dari Aparatur Sipil Negara melekat tugas pelayanan publik, 
tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 
Maka, jika seorang PNS menjadi anggota, lebih-lebih jika 
menjadi pengurus partai politik, secara alamiah dan dalam 
batas penalaran yang wajar, hal itu akan berpengaruh besar 
terhadap netralitas seorang PNS karena keadaan demikian 
sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tatkala 
PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pelayanan 
publik atau tugas pemerintahan atau tugas pembangunan 
tertentu harus berhadapan dengan kepentingan partai di mana 
PNS yang bersangkutan menjadi anggota atau bahkan menjadi 
pengurus. Keadaan demikian juga akan berbenturan dengan 
nilai dasar yang melekat dalam diri PNS sebagai bagian dari 
ASN yang menuntutnya untuk mengabdi kepada negara dan 
rakyat Indonesia, bukan kepada golongan tertentu, serta 
menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf 
d UU ASN; 

Ketiga, seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan 
dengan berencana adalah juga wajar dan beralasan menurut 
hukum jika PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak 
dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN 
seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga 
secara hukum. Namun, dalam hal ini pembentuk undang-
undang telah dengan bijak menentukan batasannya yaitu 
bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu 
tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan 
tidak dengan hormat seorang PNS melainkan hanya tindak 
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pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 
dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan 
berencana. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang 
telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan 
hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan 
seorang PNS tidak dengan hormat;

b. Bahwa, sementara itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan 
bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat 
karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana 
umum. Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan 
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang 
ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah 
wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana 
demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan 
mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk 
diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan 
kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, 
secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati 
rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya 
mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya 
menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, 
tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. 

Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/
atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian 
tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf 
b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya 
frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan 
kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu 
norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN. 
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Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan:

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 
hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.

Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf 
b dihubungkan dengan norma yang termaktub dalam 
Pasal 87 ayat (2), persoalan yang timbul adalah apa yang 
akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika 
seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi 
pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apakah akan 
melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat 
(2) UU ASN, yaitu memberhentikan dengan hormat atau 
tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah 
akan memberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, 
yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang 
bersangkutan karena adanya frasa “dan/atau pidana umum” 
dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut. Keadaan 
demikian, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum 
juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih 
bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.  

Persoalan lainnya, jika untuk melakukan tindakan yang 
sifatnya diskresioner saja terhadap seorang PNS (yaitu 
apakah akan memberhentikan dengan hormat atau tidak 
memberhentikan), Pejabat Pembina Kepegawaian diberi syarat 
yaitu bahwa sepanjang PNS yang bersangkutan melakukan 
tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara paling singkat dua 
tahun dan melakukan tindak pidana yang tidak berencana, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN, maka 
tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar 



30

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019-2020

seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena 
melakuan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan 
batas minimum pidananya. Sebab, jika penalaran demikian 
diterima berarti harus diterima kemungkinan terjadinya 
keadaan atau peristiwa di mana seorang PNS yang melakukan 
tindak pidana yang dijatuhi hukum pidana penjara dua tahun 
tidak diberhentikan [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat 
(2) UU ASN], sementara seorang PNS yang dijatuhi pidana 
kurungan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan 
karena melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak 
dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (4) 
huruf b UU ASN].  

Artinya, PNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan 
Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah dengan alasan 
telah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap karena PNS yang bersangkutan melakukan 
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan 
yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun terhadap PNS 
yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan 
dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 
87 ayat (2) UU ASN.

Dengan demikian telah ternyata bahwa keberadaan frasa “dan/
atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang 
lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, meskipun Pemohon 
tidak secara khusus mendalilkan pertentangan Pasal 87 ayat 
(4) huruf b UU ASN dikaitkan dengan frasa “dan/atau pidana 
umum” namun oleh karena frasa dimaksud merupakan satu 
kesatuan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 
dan oleh karena telah terbukti bahwa frasa “dan/atau pidana 
umum” dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
maka dalil Pemohon yang terkait dengan norma pasal a 
quo adalah beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan 
dengan frasa “dan/atau pidana umum”.
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8. Bahwa perihal dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf 
[3.7] angka 15 dan angka 16 di atas, Mahkamah berpendapat 
tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali karena pada 
intinya Pemohon mengulangi kembali argumentasi yang berdasar 
peristiwa konkret yang dialami Pemohon serta argumentasi bahwa 
penjatuhan sanksi administratif didalilkan sebagai hukuman 
tambahan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah 
pada pertimbangan sebelumnya dalam Putusan ini;

9. Bahwa perihal dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada 
Paragraf [3.7] angka 19 di atas, sebagian di antaranya telah 
dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan ini. Sehingga hal 
yang perlu dipertimbangkan hanyalah bagian dari dalil Pemohon 
yang mengaitkan keberadaan norma UU ASN yang dimohonkan 
pengujian dengan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta dengan Covenant on Civil 
and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). 

Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah berpendapat bahwa 
di samping Pemohon telah keliru memahami Pasal 28H ayat (2) 
UUD 1945, Pemohon juga telah membuat argumentasi yang tidak 
koheren. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah norma Konstitusi 
yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dalam hal ini mengatur perlunya affirmative action 
bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan Pemohon 
jelas tidak termasuk ke dalam kriteria demikian. Sementara 
itu, dikatakan tidak koheren karena Pemohon, di satu pihak, 
menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (yang termasuk ke 
dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya), namun 
di lain pihak mengaitkannya dengan Kovenan tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik serta bagian dari ketentuan dalam UU HAM 
yang juga mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan 
demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak 
beralasan menurut hukum. 
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[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 
Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.
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SYARAT PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 
SERENTAK

(2019)

Abstrak 

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai penerapan syarat memiliki 
KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih sebagaimana diatur 
dalam Pasal 348 ayat (9), pembatasan jangka waktu pendaftaran 
pemilih ke dalam DPTb selama 30 hari sebagaimana diatur dalam 
Pasal 210 ayat (1), dan pembatasan waktu penghitungan suara di 
TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2), telah 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana termuat dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 
28 Maret 2019. Putusan ini memberikan implikasi, pertama, bagi 
warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
dapat juga menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el yang 
dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) 
atau instansi lain yang sejenisnya, kedua, jangka waktu pendaftaran 
dalam DPTb dapat berlaku paling lambat 7 hari hanya bagi pemilih 
dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa 
bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau 
menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, dan ketiga, proses 
penghitungan suara di perpanjang paling lama 12 jam sejak berakhirnya 
hari pemungutan suara.

Kata Kunci: 

DPTb, KTP-el, pindah memilih, surat keterangan (suket), syarat 
hak pilih, waktu penghitungan suara (tungsara), 

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem) dan WNI yang mengajukan pengujian konstitusional 



34

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019-2020

Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), 
Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), 
Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut para 
Pemohon pasal-pasal tersebut dengan jelas menghambat, mempersulit, 
dan menghalangi jutaan warga negara dalam melaksanakan hak 
pilihnya dalam memperjuangkan Pemilu yang konstitusional serta ikut 
membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 

Para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada 
pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan 
dan memutus permohonan a quo dan menjatuhkan putusan sebelum 
pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 
2019. Selanjutnya para Pemohon memohon agar Mahkamah menerima 
dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan 
Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan 
kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, 
akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya 
yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, 
seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum”; 
menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; menyatakan Pasal 
210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “paling lambat 3 
(tiga) hari”; menyatakan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa 
“menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, 
bebas, dan rahasia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal jumlah 
Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di 
TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih 
DPTb”; menyatakan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa 
“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada 
hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
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memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika 
batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa 
henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari 
sejak hari pemungutan suara”; memerintahkan untuk memuat putusan 
ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, 
atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Permohonan Provisi 

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan 
provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan 
pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum 
pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 
2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut 
Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap 
penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan 
pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara 
yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para 
Pemohon beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak 
sebagaimana disebutkan di atas pokok persoalan yang dipersoalkan 
para Pemohon dalam norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian 
dalam permohonan a quo adalah menyangkut masalah hilangnya 
hak memilih warga negara yang mempunyai hak pilih hanya karena 
persoalan prosedur administratif dan potensi terganggunya keabsahan 
prosedur pemilu karena adanya pembatasan waktu penghitungan 
suara di TPS/TPSLN dalam jangka waktu yang sulit dipenuhi. Oleh 
karena itu, sesuai dengan pokok-pokok atau inti dalil para Pemohon, 
pertanyaan yang harus dijawab adalah:
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1. Apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat 
menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar 
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai Pasal 348 ayat 
(9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Pemohon 
sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

2. Apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah 
pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah 
memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu 
telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih 
untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, 
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

3. Apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke 
dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan 
suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu 
menyebabkan terhambat, terhalanginya hak sebagian pemilih yang 
pindah memilih karena terjadinya kondisi yang tidak terduga, 
sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

4. Apakah pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana 
diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah 
pemilih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga 
harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

5. Apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada 
hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat 
(2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan 
hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
kelima persoalan konstitusional di atas, Mahkamah penting untuk 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal prinsip yang terkait dengan 
hak pilih dan penyelenggara pemilu yang dikehendaki UUD 1945 
sebagai berikut:

Pertama, bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan Mahkamah 
dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak 
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konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih 
(right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin 
oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan 
Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan 
penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi 
sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak 
dimaksud harus dihilangkan.

Walaupun hak pilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai 
hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan 
sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (non-
derogable rights), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-
pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, 
namun Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga 
telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak pilih haruslah 
didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, 
dan tidak berlebihan.

Dengan demikian, di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal 
mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan 
syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks 
ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara 
proporsional. Proposional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan 
antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu 
yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap 
hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga 
agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel 
dan berintegritas.
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Kedua, bahwa dari enam asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E 
ayat (1) UUD 1945, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil, dua asas terakhir (jujur dan adil) merupakan asas yang sangat 
fundamental dalam penyelenggaraan pemilu karena keabsahan dan 
legitimasi pemilu akan sangat bergantung pada sejauh mana pemilu 
dilaksanakan secara jujur dan adil. Tanpa proses yang jujur dan adil, 
hasil pemilu sangat mungkin akan mendapat penolakan berbagai pihak 
dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tidak mendapatkan 
legitimasi yang memadai dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh 
karena itu, terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil diperlukan 
untuk menopang legitimasi pemilu dan pemerintahan yang terbentuk 
dari hasil pemilu dimaksud.

Salah satu cara untuk menjaga dan mewujudkan pemilu yang 
jujur dan adil adalah dengan menerapkan pembatasan-pembatasan 
tertentu, baik terhadap hak pilih maupun terhadap proses atau tahapan 
pemilu yang dilaksanakan. Pembatasan tertentu seperti syarat tertentu 
bagi warga negara untuk dapat memberikan suara dalam pemilu 
merupakan bagian penting dari cara menjaga kejujuran dan keadilan 
pemilu. Syarat mana, dengannya warga negara yang memiliki hak 
pilih dapat diidentifikasi sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang 
yang tidak/belum berhak memilih memberikan suara dalam pemilu. 
Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi 
dalam proses penyelenggaraan pemilu. Termasuk misalnya pembatasan-
pembatasan terhadap prosedur pelaksanaan tahapan pemilu seperti 
pembatasan waktu  pendaftaran pemilih dan batas waktu pemungutan 
dan penghitungan suara, juga merupakan bagian dari rekayasa hukum 
untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak 
mudah dimanipulasi. Pada gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu 
yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Dengan demikian, dalam rangka memenuhi tuntutan agar pemilu 
yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945, berbagai pembatasan terhadap hak pilih maupun prosedur 
pelaksanaan pemilu menjadi kebutuhan. Hal mana, tanpa pembatasan 
dimaksud penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil justru sulit 
dilakukan.  
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[3.16] Menimbang bahwa meskipun sepintas kelima pertanyaan 
sebagaimana diuraikan di atas tampak seakan-akan hanya persoalan 
teknis, jika didalami secara lebih cermat sesungguhnya kelima 
pertanyaan tersebut berkait langsung dengan isu konstitusional yang 
cukup mendasar karena jawabannya akan bermuara pada titik yang 
sama yaitu kualitas proses penyelenggaraan pemilu dan legitimasi hasil 
pemilu yang dilahirkan oleh proses itu. Legitimasi pemilu menjadi 
persoalan manakala proses penyelenggaraan menyisakan terlalu banyak 
ruang bagi publik untuk mempertanyakan norma undang-undang 
yang menjadi landasan bekerjanya proses penyelenggaraan pemilu 
itu, lebih-lebih jika ruang tersebut berkenaan atau bersangkut-paut 
dengan pengaturan yang bertujuan untuk “menemukan” suara rakyat 
yang sesungguhnya, suara sang pemilik kedaulatan atas negeri ini. 
Dalam konteks itulah sejatinya kelima pertanyaan tersebut berada 
dan karenanya dalam konteks itu pula harus ditempatkan. Apalagi 
pemilu merupakan salah satu substansi Konstitusi yang mendasar yang 
dicantumkan secara eksplisit dalam UUD 1945 setelah perubahan 
yang merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan daulat rakyat 
sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pencantuman ihwal 
pemilu secara eksplisit tersebut antara lain diatur dalam Pasal 6A dan 
Pasal 22E UUD 1945. 

Jika bertolak dari aksioma bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi, 
bukan sekadar kontestasi perebutan kekuasaan, maka ketika legitimasi 
pemilu dipertanyakan, di situ sesungguhnya kualitas demokrasi juga 
dipertanyakan. Padahal demokrasi, bersama-sama dengan negara hukum, 
adalah fondasi UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD 1945 Alinea Keempat yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 
1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, memastikan 
konstitusionalitas aturan yang bertujuan “menemukan” suara rakyat 
melalui penyelenggaraan pemilu yang tak diragukan legitimasinya, yang 
dicerminkan oleh lima pertanyaan di atas dan sekaligus merupakan 
substansi permohonan a quo, secara hakikat akhirnya akan bermuara 
pada keyakinan dan tiadanya keraguan akan legitimasi konstitusional 
rejim pemerintahan maupun lembaga perwakilan rakyat dan perwakilan 
daerah yang lahir dari penyelenggaraan pemilu yang tak diragukan 
legitimasinya tersebut.
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[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dua kerangka pikir sebagaimana 
diuraikan di atas, selanjutnya terhadap lima pokok persoalan yang 
terdapat dalam lima rumusan norma UU Pemilu, sebagaimana 
telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perihal Syarat Memiliki KTP elektronik (KTP-el).

Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 
ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN 
dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 
348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan 
a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah 
penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan 
hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat 
(9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon 
sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara 
tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, 
dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak 
pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang 
maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah 
menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, 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, maka pembatasan 
penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak 
dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari 
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warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 
35). 

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah 
Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, 
sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih 
tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan 
prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara 
untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah 
menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih 
sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai 
hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara 
(constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya 
hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau 
dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif 
apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan 
hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15). 

Bahwa penegasan Mahkamah ihwal hak pilih merupakan hak 
konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, 
disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan 
a quo tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah 
berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali tidak 
boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan 
hak pilih. Penegasan dalam putusan-putusan a quo dimaksudkan 
agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi 
batasan tertentu terhadap hak pilih harus ditetapkan secara 
proporsional atau tidak berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan-
pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat 
dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala 
pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut 
proporsional dan tidak berlebihan.

Bahwa sehubungan dengan alasan a quo, pertanyaannya kemudian 
ialah apakah penerapan syarat penggunaan KTP-el sebagai syarat 
administratif untuk menggunakan hak memilih bagi pemilih 
yang tidak terdaftar sebagai pemilih merupakan pembatasan 
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yang proporsional atau berlebihan, sehingga harus dinyatakan 
telah merugikan hak pilih dan karenanya bertentangan dengan 
UUD 1945.

Jawaban atas pertanyaan tersebut berkorelasi dengan alasan-
alasan hukum yang telah dinukilkan Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 102/PUU-VII/2009, sehingga alasan-alasan dimaksud perlu 
dipertimbangkan kembali dalam menilai pokok permohonan 
terkait penggunaan KTP-el sebagai syarat menggunakan hak 
memilih sesuai UU Pemilu dalam permohonan a quo. Putusan 
Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan landasan hukum pertama 
yang digunakan sebagai dasar penggunaan KTP, Paspor, atau 
identitas lain sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi 
pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal itu dapat dibaca 
dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan 
seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif 
dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial 
yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote)dalam 
pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat 
diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah 
ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak 
terhalangi; 

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui 
pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh 
KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan 
penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk 
menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang 
tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling 
aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. 
(Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 16)

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan KTP, Paspor, 
atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi 
terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT. Pada saat 
yang sama, penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain adalah 
cara untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak 
terdaftar dalam DPT. Ditentukannya KTP, Paspor, atau identitas 
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lain adalah karena merupakan alternatif paling aman untuk 
melindungi hak memilih setiap warga negara yang tidak terdaftar 
dalam DPT. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih itu pun 
dengan pembatasan-pembatasan yang secara eksplisit dinyatakan 
dalam Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan 
tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan 
pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian 
hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan 
penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang 
tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut: 
1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam 

DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan 
menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 
berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga 
Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP 
harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau 
nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia 
yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya 
dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai 
dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus 
untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan 
Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan 
dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN 
setempat;

4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan 
dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak 
pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS 
setempat;

5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan 
hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 
1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di 
TPS atau TPS LN setempat. (Putusan Nomor 102/
PUU-VII/2009, hlm. 17)
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Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka 
ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan 
persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan KK, memilih 
di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, mendaftarkan 
diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai 
pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah 
tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang 
memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, 
segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat 
bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus 
ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara 
pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-
hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat 
mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah dimaksud ditindaklanjuti 
oleh pembentuk undang-undang dengan mengatur bahwa bagi 
pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan 
hak memilihnya dengan menggunakan KTP-el. Dalam kaitan ini, 
menurut Pemohon, semestinya identitas yang dapat digunakan 
untuk menggunakan hak memilih tidak hanya KTP-el, melainkan 
juga KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu 
keluarga, buku nikah atau alat identitas lainnya yang dapat 
membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti 
Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh KPU. Dengan kata lain, 
dalam konteks ini, para Pemohon pada pokoknya meminta agar 
dilakukan perluasan terhadap jenis kartu indentitas yang dapat 
digunakan dalam menggunakan hak memilih. 

Terkait pokok permohonan para Pemohon yang meminta agar 
identitas selain KTP-el juga dapat digunakan oleh warga negara 
yang tidak memiliki KTP-el Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

Pertama, konstruksi hukum pemilu ihwal syarat administratif 
penggunaan hak memilih maupun hak dipilih adalah terdaftar 
sebagai pemilih. Konstruksi demikian dapat dibaca dalam 
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ketentuan Pasal 169 huruf l, Pasal 182 huruf i dan Pasal 240 
ayat (1) huruf i UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat 
menjadi peserta pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, 
calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPRD seseorang harus 
terdaftar sebagai pemilih. Demikian pula dengan konstruksi syarat 
untuk dapat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU 
Pemilu yang menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak 
memilih, seorang warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. 
Berdasarkan konstruksi syarat penggunaan hak pilih dimaksud, 
terdaftar sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai syarat primer 
bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih 
bagi warga negara sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemilu, KPU 
melaksanakan pemutakhiran data pemilih serta menyusun dan 
menetapkan daftar pemilih.  Proses pemutakhiran dan penetapan 
daftar pemilih merupakan sebuah upaya untuk menjamin agar 
setiap warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sehingga 
dapat menggunakan hak pilihnya. 

Bahwa oleh karena dalam proses pemutakhiran data pemilih 
dimaksud ada kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya 
warga negara yang memiliki hak pilih dalam DPT, UU Pemilu 
menyediakan klausul jalan keluar yaitu bahwa sekalipun seorang 
warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tetap dapat 
memilih menggunakan KTP-el dengan syarat-syarat tersebut. Oleh 
karena penggunaan KTP-el sebagai identitas pemilih merupakan 
syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas 
selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el. KTP-el 
ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang 
memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun 
identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai 
identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi 
kependudukan Indonesia.

Kedua, KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
didefinisikan sebagai Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi 
cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri 
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian, KTP-
el diposisikan sebagai identitas resmi setiap penduduk. Sebagai 
identitas resmi, UU Administrasi Kependudukan mewajibkan 
kepada setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun untuk 
memiliki KTP-el. Bahkan sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UU 
Administrasi Kependudukan, setiap peduduk yang memiliki KTP-el 
juga wajib untuk membawanya pada saat bepergian. 

Bahwa keberadaan KTP-el sebagai identitas resmi yang wajib 
dimiliki dan dibawa serta oleh setiap pemiliknya ketika bepergian 
dalam UU Administrasi Kependudukan juga sejalan dengan 
konstruksi legal menjadikan KTP-el sebagai syarat alternatif 
penggunaan hak memilih dalam UU Pemilu. Sebagai identitas 
resmi, KTP-el dijadikan standar adminstratif minimal dalam 
menggunakan hak memilih. 

Ketiga, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil 
juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang 
diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan 
identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, 
KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu 
sebagai identitas resmi. Adapun identitas lainnya tidak dapat 
diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga 
tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan 
pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul 
dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk 
menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas 
dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional. 

Bahwa sekalipun demikian, pada faktanya proses penyelenggaraan 
urusan kependudukan oleh pemerintah daerah masih terus 
berlangsung, sehingga belum semua warga negara yang memiliki 
hak pilih memiliki KTP-el. Kondisi demikian dapat merugikan 
hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan 
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oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. 
Jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara 
yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka  hak 
memilih mereka tidak terlindungi. Agar hak memilih warga negara 
dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat 
diberlakukan syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman 
KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan 
kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat keterangan 
yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan 
di atas, Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal 
bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah 
memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. 
Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan 
telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum 
KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau 
menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas 
urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai 
pengganti KTP-el. 

Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah 
mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan-
putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah sebelumnya yang 
memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda 
pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar 
dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi 
dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga 
negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, 
pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga 
alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi 
kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya 
dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan 
demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian 
data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat 
terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data 
kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon 
terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum 
sepanjang istilah “kartu tanda penduduk elektronik” juga diartikan 
mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan 
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. 
Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk 
yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan 
kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman 
KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan 
sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki 
kewenangan untuk itu”.

Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, 
penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk 
mempercepat proses perekaman  KTP-el bagi warga negara yang 
belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak 
pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil 
permohonan a quo yaitu berkenaan dengan Pasal 348 ayat (9) 
UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal 
tidak mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu 
identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, 
akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas 
lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai 
hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum” adalah beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.

2. Perihal Hak Memilih bagi Pemilih yang Pindah Memilih.

Bahwa perihal hak memilih bagi pemilih yang menggunakan 
haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, Pasal 348 ayat (4) 
UU Pemilu menyatakan:
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Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
menggunakan haknya untuk memilih:
a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke 

kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah 
pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke 
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke kabupaten/
kota lain dalam satu provinsi;

d. calon anggota DPRD Pronvinsi pindah memilih ke 
kebupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah 
pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke 
kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah 
pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 
348 ayat (4) UU Pemilu di atas dalam hubungannya dengan 
permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, 
adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai 
daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah 
memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu 
telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih 
untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, 
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan 
terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih 
yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat 
(4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya 
hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD 
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan 
para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang 
pindah memilih tetap dapat memilih anggota legislatif. 

Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah menyatakan 
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/
PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan sebelumnya yang dalam 
pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:
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[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang 
menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan 
dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon 
yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya 
sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan 
hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota 
DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon 
tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat 
(4) UU Pemilu yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
menggunakan haknya untuk memilih:
a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke 

kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah 
pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke 
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi 
lain atau pindah memilih ke suatu negara;

d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke 
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah 
pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke 
kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah 
pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma 
Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya 
dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan 
di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk 
calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi 
pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 
348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak 
pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya 
memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945.
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Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa 
pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih 
bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam 
Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang 
menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon 
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota. Lebih jauh juga didalilkan bahwa dalam Pemilu Tahun 
2014, pemilih yang pindah memilih tetap dapat memilih 
calon anggota legislatif.

Terhadap dalil a quo Mahkamah mempertimbangkan 
bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) 
UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan 
kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 
ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih 
dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam 
Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih 
yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, 
sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman 
penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak 
untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan 
konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah 
pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya 
menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, 
melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah 
pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak 
memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, 
pengaturan pembatasan hak untuk memilih terdahap peserta 
pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan 
merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan 
tidak berkelebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku 
sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak 
dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau 
perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih 
dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan 
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dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak 
dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai 
dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional 
yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan 
mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, 
pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi 
suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara 
rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih 
wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat 
menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu 
berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja 
bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah 
pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah 
pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil 
rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di 
daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara 
rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga 
perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun 
DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya 
model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan 
rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya 
daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing 
anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, 
baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang 
memberikan mandat dalam pemilu. 

Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil 
rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis 
hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan 
merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem 
perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil 
dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan 
maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang bisa 
dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada 
saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang 
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dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang 
dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah 
pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya 
orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan 
memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi 
dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, 
membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu 
berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap 
merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan 
desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat 
yang sama, sekaligus akuntabel. 

Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu 
sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 
ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. 
Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan 
adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang 
ditinggalkan. Namun, apabila pindah memilih masih dalam 
daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap 
memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. 
Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai 
penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana 
didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta 
pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan 
yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, 
ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya 
maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. 
Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih 
yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang 
bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan 
pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. 
Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU 
Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian 
sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus 
juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban 
wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal 
dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
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Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah 
berpendapat dalil para Pemohon a quo yang menyatakan 
Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 
1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan 
Mahkamah di atas, ternyata Mahkamah telah menyatakan Pasal 
348 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
putusan di atas mutatis-mutandis berlaku pula terhadap dalil 
permohonan para Pemohon a quo. Dengan demikian permohonan 
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. Perihal Batas Waktu Pendaftaran Pemilih Pindah Memilih

Bahwa perihal batas waktu pendaftaran pemilih untuk 
menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, Pasal 
210 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 
ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 
210 ayat (1) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan 
a quo, sebagaimana telah dikemukan di atas, adalah apakah 
pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb 
paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan 
terhambat, terhalanginya hak sebagian pemilih yang pindah 
memilih karena terjadinya keadaan tertentu, sehingga harus 
dinyatakan konstitusional bersyarat.

Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan 
suara bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPTb karena alasan 
adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 210 
ayat (1) UU Pemilu berpotensi menghambat, menghalangi, 
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dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, sehingga harus 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 

Terhadap dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut:

Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari 
pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih 
karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb 
dapat dikualifikasi sebagai kebijakan hukum yang rasional. 
Rasional dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu 
dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk 
mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani 
hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya 
pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih 
yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan 
menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih 
dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, 
penentuan jangka waktu dimaksud juga dapat dinilai sebagai 
rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih betul-
betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian, untuk 
konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani 
hak pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan 
pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari 
pemungutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak 
secara umum dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945. 

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut 
masih mengandung potensi tidak terlayaninya hak memilih 
warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar 
kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Dalam hal 
ini, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang 
akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga 
ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja 
menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan 
hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah memilih.
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Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan 
layanan terhadap pemilih yang pindah memilih dan upaya 
memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami 
kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, 
tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas pada saat 
pemungutan suara) yang mengharuskannya pindah memilih 
merupakan dua hal yang sama-sama penting, yang satu tidak 
boleh menegasikan yang lain. Dalam arti, alasan melayani 
hak memilih warga negara tetap harus dalam kerangka 
memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk 
mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada 
saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi 
penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih warga 
negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena 
itu, agar upaya memenuhi hak memilih dan kebutuhan 
ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu 
haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga 
prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam 
rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat 
dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar 
pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap 
harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah 
diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi 
kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan 
suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar 
sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya 
keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, 
menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat 
pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan 
pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 
7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, 
hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu 
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demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari 
pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki 
keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Bahwa pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan 
untuk menghindari terjadinya pindah memilih dalam jumlah 
besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain mendekati 
hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu 
yang cukup bagi penyelenggara untuk menyediakan 
tambahan logistik pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, 
ketersediaan waktu demikian penting jadi dasar pertimbangan 
karena dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan 
kondisi lain yaitu potensi tidak terpenuhinya hak memilih 
secara baik karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk 
memenuhi tambahan logistik pemilu oleh penyelenggara. 
Bilamana kondisi demikian terjadi, hasil pemilu potensial 
untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan dengan 
mudah dinilai tidak menyelenggarakan pemilu secara 
profesional. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya 
masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak 
mencukupinya surat suara dan logistik lainnya, pengecualian 
terhadap keberlakuan batas waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara hanya dapat 
diterapkan bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu 
sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para 
Pemohon terkait dengan konstitusionalitas Pasal 210 ayat 
(1) UU Pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi hak 
memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah 
beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun tidak 
dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari menjadi 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, 
melainkan dengan menerapkan pengecualian terhadap 
pemilih yang mengalami keadaan tertentu. 
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Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku bagi pemilih dalam 
keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa 
bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, 
atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi, di 
satu pihak, tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam 
keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan di lain 
pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin 
ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, 
maka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan 
suara adalah batas waktu yang rasional untuk ditetapkan sebagai 
batas waktu paling lambat bagi pemilih yang demikian untuk 
dapat didaftarkan dalam DPTb.

4. Perihal Pembentukan TPS Tambahan.

Bahwa perihal Pembentukan TPS Tambahan, Pasal 350 ayat (2) 
UU Pemilu menyatakan:

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk 
oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, 
dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap 
Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, 
dan rahasia. 

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 
350 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan 
a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah 
pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana diatur 
dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah 
pemilih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga 
harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam hal ini para Pemohon mendalilkan, pembentukan TPS 
yang didasarkan pada DPT telah menyebabkan sejumlah pemilih 
terhambat menggunakan hak pilihnya, khususnya pemilih yang 
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pindah memilih karena keadaan tertentu. Ketika kondisi pemilih 
yang pindah memilih terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-
lokasi tertentu maka ketentuan pembatasan pembentukan TPS 
berbasis DPT akan menyebabkan pemilih tidak dapat menyalurkan 
hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara pada TPS 
sesuai dengan DPT. Berdasarkan alasan dimaksud, para Pemohon 
meminta agar ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu sepanjang 
frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara 
langsung, bebas, dan rahasia” adalah bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat 
melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh 
KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.” 

Terhadap dali l  para Pemohon dimaksud Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa harus dipahami, konstruksi norma Pasal 350 
ayat (2) UU Pemilu bukanlah mengatur tentang basis 
pembentukan TPS, sebagaimana dipahami dan didalilkan 
oleh para Pemohon, melainkan terkait dengan syarat lokasi 
pembentukan TPS. Dalam hal ini, pembentukan TPS harus 
ditentukan lokasinya pada tempat yang mudah dijangkau 
oleh pemilih, tidak menggabungkan desa, memperhatikan 
aspek geografis dan menjamin setiap pemilih dapat 
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. 
Jadi, penekanannya justru terletak pada frasa “menjamin 
setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, 
bebas, dan rahasia” yang tiada lain adalah tiga dari enam 
asas penting dalam pemilu yang secara eksplisit dinyatakan 
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Maksud sesungguhnya 
yang dikehendaki oleh frasa “menjamin setiap Pemilih 
dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan 
rahasia” adalah lokasi yang dipilih untuk membentuk TPS. 
Dalam arti, TPS tidak boleh ditempatkan pada lokasi yang 
tidak memberikan jaminan kepada pemilih untuk dapat 
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. 
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Bahwa oleh karena konstruksi norma Pasal 350 ayat (2) UU 
Pemilu adalah terkait syarat lokasi TPS maka norma a quo 
tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pembentukan TPS 
tambahan yang ditujukan untuk mengakomodasi pemilih 
yang pindah memilih yang terkonsentrasi di daerah tertentu 
yang potensial tidak dapat menggunakan hak memilihnya. 
Dengan dasar pertimbangan demikian permohonan para 
Pemohon agar frasa “menjamin setiap Pemilih dapat 
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” 
dimaknai menjadi “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada 
suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang 
ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih 
DPTb” adalah tidak relevan. Dalam batas penalaran yang 
wajar, memaknai frasa dimaksud selain yang tertera dalam 
teks norma tersebut potensial mengancam asas “langsung”, 
“bebas’, dan “rahasia” yang merupakan tiga dari enam 
asas mendasar dalam pelaksanaan hak pilih sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena itu, 
apabila frasa dimaksud ditafsirkan sebagaimana dimohonkan 
para Pemohon, penafsiran demikian justru akan menjadi 
bertentangan dengan jiwa atau semangat Pasal 22E ayat 
(1) UUD 1945. 

Bahwa sekalipun demikian, Mahkamah memahami dan dapat 
menangkap semangat yang dimaksudkan oleh para Pemohon 
perihal perlunya dibuka ruang bagi KPU untuk membentuk 
TPS tambahan dalam rangka melayani dan memenuhi hak 
memilih pemilih yang pindah memilih. Namun, terkait hal 
dimaksud harus dipahami bahwa konstruksi norma yang 
mengatur perihal daftar pemilih tetap dan daftar pemilih 
tambahan dalam hubungannya dengan norma pembentukan 
TPS dalam UU Pemilu sesungguhnya telah memberi ruang 
bagi KPU untuk membentuk TPS tambahan sesuai dengan 
data pemilih dalam DPT dan DPTb. 

Bahwa terkait dengan pendapat Mahkamah tersebut dapat 
dijelaskan lebih jauh sebagai berikut: Pasal 210 ayat (2) UU 
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Pemilu membuka kesempatan bagi pemilih yang terdaftar 
dalam DPT yang mengalami keadaan tertentu untuk pindah 
memilih ke TPS/TPSLN lain. Kesempatan pindah memilih 
dimaksud tentunya akan berkonsekuensi terhadap terjadinya 
pergeseran jumlah pemilih dari satu tempat ke tempat 
lain. Pergeseran mana dapat terjadi secara berimbang antar 
daerah pemilihan karena pemilih yang keluar dan masuk 
dalam satu TPS dalam jumlah yang sebanding. Sebaliknya, 
pergeseran pemilih juga dapat terjadi secara terkonsentrasi 
di daerah-daerah tertentu, di mana perpindahan pemilih 
dari dan ke TPS di satu daerah tertentu tidak berimbang 
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pemilih 
yang jumlahnya dapat melebihi kapasitas maksimal pemilih 
di TPS. Dalam kondisi demikian dapat dipastikan pemilih 
yang pindah memilih yang kebetulan terkonsentrasi di daerah 
tertentu tidak akan dapat menggunakan hak memilihnya. Hal 
itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti selisih batas 
maksimal jumlah pemilih di TPS lebih kecil dibandingkan 
jumlah pemilih yang terdapat dalam DPTb; atau ketersediaan 
kesempatan memilih di sejumlah TPS di satu daerah sangat 
kecil karena jumlah pemilih di TPS-TPS yang ada mencapai 
jumlah maksimal pemilih sebanyak 300 orang sesuai dengan 
Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Pemungutan dan Pengitungan Suara Dalam Pemilu. Kondisi-
kondisi demikian dipastikan akan menyebabkan pemilih yang 
terdaftar dalam DPTb tidak akan dapat memilih kecuali 
jika KPU membentuk TPS tambahan. Dalam hal data DPTb 
yang dimiliki KPU menunjukkan bahwa hak memilih hanya 
dapat dipenuhi dengan membentuk TPS tambahan maka 
KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab 
terhadap pemenuhan hak memilih warga negara dapat 
membentuk TPS tambahan.

Bahwa sesuai dengan konstruksi norma yang mengatur data 
pemilih dalam UU Pemilu, dapat dipahami bahwa DPTb 
sesungguhnya bukanlah data pemilih baru. Sebab DPTb 
adalah data pemilih dalam DPT yang karena keadaan tertentu 
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harus pindah memilih ke TPS lain. Dengan demikian, DPTb 
sesungguhnya adalah data pemilih yang menjadi bagian tidak 
terpisah dari DPT. Oleh karena itu, ketika TPS dibentuk 
berdasarkan data pemilih dalam DPT, hal itu bermakna bahwa 
data DPTb juga menjadi bagian dari basis data yang dapat 
dijadikan dasar pembentukan TPS. Dengan demikian, apabila 
data pemilih dalam DPT dan DPTb memang membutuhkan 
penambahan TPS maka sesuai dengan wewenang KPU 
untuk mengatur jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS 
sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (5) UU Pemilu, KPU 
dapat membentuk TPS tambahan sesuai dengan data DPTb. 

Bahwa sekalipun Mahkamah telah menegaskan bahwa 
KPU dapat membentuk TPS tambahan sebagai konsekuensi 
dibukanya kesempatan pindah memilih bagi warga negara 
melalui UU Pemilu, namun pembentukan TPS tambahan tetap 
harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan 
kebutuhan nyata pemenuhan dan pelayanan hak memilih 
warga negara dan mempertimbangkan jumlah pemilih dalam 
DPTb. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil 
para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “menjamin 
setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, 
bebas, dan rahasia” agar dimaknai menjadi “dalam hal 
jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah 
maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat 
dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb” adalah tidak beralasan 
menurut hukum. 

5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara.

Bahwa perihal batas waktu penghitungan suara pada hari 
pemungutan suara, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan 
pada hari pemungutan suara.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 
383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan 
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a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah 
batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari 
pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat 
(2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan 
hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan ihwal batas waktu 
penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi 
tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu serentak sehingga 
dapat menimbulkan masalah dan komplikasi hukum yang dapat 
menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. 

Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut:

Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama 
karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil 
presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota 
legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah 
satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah 
bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 
2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat 
kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan 
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 
dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, 
terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, 
dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban 
tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan 
waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta 
Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan 
hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan 
cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling 
banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai 
dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam 
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Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih 
untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. 

Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah 
ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan 
banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua 
pasangan calon presiden, 16 (enam belas) partai politik 
nasional dan khusus Aceh ditambah dengan 4 (empat) partai 
politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, 
dan perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya 
formulir-formulir yang harus diisi dalam penyelesaian 
proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses 
penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat 
terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas 
aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, 
turut dipertimbangkan. 

Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki 
tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu 
menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam 
menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan 
suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka 
untuk dipersoalkan. 

Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka 
ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka 
namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang 
mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka 
jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari 
pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya 
dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut 
Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara 
hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan 
dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam 
sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. 
Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya 
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hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 
waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika 
waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan 
dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang 
menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/
TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU 
Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi 
segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, 
lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup 
diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu 
tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari 
cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses 
penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan 
suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU 
Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/
TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara 
dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat 
diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya 
hari pemungutan suara.” 

Dengan dimaknainya Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu 
sebagaimana dinyatakan di atas maka semua norma yang 
memuat batas waktu yang terkait atau terdampak dengan 
penambahan waktu 12 (dua belas) jam tersebut harus pula 
disesuaikan dengan penambahan waktu dimaksud.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di 
atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon 
V, Pemohon VI, dan Pemohon VII beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.
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 PERSENTASE SUARA TERBANYAK UNTUK 
PASANGAN CALON TERPILIH PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN 
(2019)

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah diuji materiil dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019, 
tanggal 30 September 2019, yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat 
(1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku 
untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 
2 (dua) pasangan calon”. Bahwa  jika hanya ada dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) 
UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh 
rakyat pada pemilihan kedua.

Kata Kunci: 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu, Pilpres.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang 
merasa dirugikan oleh keberadaan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 
yang tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon, 
dimana yang berpotensi tidak adanya pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, 
sehingga pemilihan umum harus diulang, sehingga menguras keuangan 
negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat 
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termasuk para Pemohon. Para Pemohon menghendaki agar Pasal 416 
ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
hanya terdiri dari dua pasangan calon.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah 
mengenai ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang rumusannya 
sama persis dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres). Ketentuan Pasal 159 ayat 
(1) UU Pilpres tersebut oleh Mahkamah, melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, telah 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak 
berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 
terdiri dari dua pasangan calon;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai 
dengan bukti P-15;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena 
permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak 
terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat 
dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, menurut 
para Pemohon, isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam 
permohonan a quo adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu 
membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami 
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pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya 
diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal 
demikian karena ketentuan a quo hanya mengatur syarat keterpilihan 
Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan 
wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak 
mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon;

[3.11] Menimbang bahwa syarat keterpilihan pasangan calon presiden 
dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur 
dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 
Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, 
ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil 
presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya 
mengatur sebagai berikut: 

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh 
suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua 
puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 
½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

[3.12] Menimbang bahwa norma yang sama dengan norma yang 
termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah 
Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah 
pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-
XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah 
mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma 
dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 
menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
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176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon; 

1.2. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 
tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan 
calon;

Sebelum sampai pada amar putusan tersebut, Mahkamah dalam 
pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan sebagai berikut:

“[3.20] Menimbang bahwa … 

Lalu, bagaimana kalau terjadi pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon? 
Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 
1945, memang tidak dibicarakan secara ekspresis verbis apabila 
hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 
Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan 
yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon 
Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) 
UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua 
pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 
yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau 
dipilih oleh MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk 
dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan 
yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. 

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 
6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi 
dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan 
asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 
dua pasangan calon. 
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Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan 
penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 
sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 
(4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon 
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum ...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak 
ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana 
terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “Dalam 
hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 
dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 
dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan 
dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika 
sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat 
(4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh 
suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi 
hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua 
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan 
kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu 
di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau 
kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 
harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan 
Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung 
dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam 
rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan 
oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia 
adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang 
kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah 
kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang 
memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan 
itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 
1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: 
dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan 
rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi 
berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh 
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gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut 
Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan 
seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung 
oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan 
penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan 
kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat 
dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 
42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon 
yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu 
dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua;”

[3.13] Menimbang bahwa UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti 
oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam 
kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-
XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres 
dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya 
pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan 
Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang menyatakan norma Pasal 
159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran 
norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan 
hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 
Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara 
bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama 
oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat 
(1) UU Pemilu sebagai berikut.
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Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu 

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh 
suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua 
puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 
½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan 
kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan:

[3.9.11] … Sebagai institusi yang diberikan wewenang 
konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang 
terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan 
Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam 
pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu 
suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi 28 
Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka 
bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak 
terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang 
bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa dengan memaknai secara tepat dan benar 
serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali 
norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga 
Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU 
Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 
tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 
50/PUU-XII/2014.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap Pasal 416 ayat (1) 
UU Pemilu yang dimohonkan pengujian a quo, Mahkamah menilai 
norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah 
diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan 
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hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/
PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf [3.20] 
dan Paragraf [3.21], berlaku mutatis mutandis sebagai pertimbangan 
hukum putusan a quo;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat 
(1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.
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Masa Tunggu Mantan Terpidana Untuk Boleh 
Menjadi Calon Kepala Daerah 

(2019)

Abstrak

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa 
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus 
memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau 
bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.  Ketentuan 
tersebut kemudian diajukan permohonan constitutional review oleh 
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) dengan alasan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 
g tersebut yang hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup 
mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 
adalah mantan terpidana, telah memunculkan praktik pengumuman 
yang asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan 
dengan prinsip asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, 
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani 
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pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: 

Mantan terpidana, publik, syarat.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) 
dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai 
organisasi non-pemerintah. Pemohon mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang yang menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. ...;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. ...”;

Para Pemohon merasa bahwa ketentuan a quo yang hanya mensyaratkan 
seorang mantan terpidana cukup mengumumkan secara terbuka 
kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, 
telah memunculkan praktik pengumuman yang asal-asalan, tidak 
fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip asas 
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. Pemohon menghendaki agar Mahkamah Konstitusi menyatakan 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan 
rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa 
pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang-ulang”.

Pertimbangan Hukum:

Dalam Provisi 

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan 
provisi yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses 
pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang 
diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini 
terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2020, di mana proses penyerahan syarat dukungan 
bagi calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai proses awal 
dari tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah, akan dimulai pada 
11 Desember 2019 berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15  
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 
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Terhadap permohonan Provisi a quo, oleh karena pokok 
permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan tahapan 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual 
tahapan yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan 
segera dimulai sehingga semua pihak dapat mempersiapkan diri 
dengan sebaik-baiknya, khususnya mereka yang akan mencalonkan 
diri dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2020, maka terlepas 
dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, demi kepastian 
hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan 
prioritas dengan mempercepat putusan perkara a quo dan tidak 
terdapat penyimpangan terhadap hukum acara dalam tahapan proses 
penyelesaian perkara pengujian undang-undang, permohonan dalam 
provisi para Pemohon agar perkara a quo  diprioritaskan untuk diputus 
beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan 
argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian 
Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, menurut para Pemohon, terwujudnya politik elektoral yang 
berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Namun, studi menunjukan bahwa agenda 
peningkatan integritas politik elektoral Indonesia, dihambat oleh 
maraknya politik uang, sementara itu, jika dikaitkan dengan 
potensi terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa pelaku 
politik uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya;

b. Bahwa, menurut para Pemohon, kepala daerah menempati posisi 
terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi 
tersangka kasus korupsi. Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah 
yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh aparat penegak 
hukum pada periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018;

c. Bahwa, lebih lanjut menurut para Pemohon, kajian ICW Tahun 
2018 menunjukkan rata-rata vonis terhadap kepala daerah yang 
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ditindak KPK yaitu 6 tahun 4 bulan, di mana rata-rata vonis 
tersebut lebih rendah dari rata-rata tuntutan jaksa KPK, yaitu 7 
tahun 5 bulan;

d. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, untuk memberantas 
korupsi di Indonesia, diperlukan upaya luar biasa melalui 
instrumen hukum dan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 
10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan adalah pencabutan 
hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka 3 
KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa 
salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Pencabutan hak 
politik merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum dan 
diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan dalam 
kasus korupsi;

e. Bahwa, menurut para Pemohon, dari 86 kepala daerah yang 
telah divonis dalam kasus korupsi pada tahun 2004-2018, hanya 
30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. 
Persentase tersebut lebih rendah dibanding tuntutan KPK yang 
menuntut pencabutan hak politik terhadap 38% atau 32 dari 86 
kepala daerah;

f. Bahwa, menurut para Pemohon, pengaturan terkait mantan 
terpidana sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah 
sudah diatur semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi dasar 
hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

g. Bahwa, menurut para Pemohon, dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah 
memutus Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum 
Aggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) dan Pasal 
58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) sebagai norma hukum 

yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) 
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apabila tidak dipenuhi syarat-syarat: 1. Berlaku bukan untuk 
jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang 
tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang 
jati dirinya sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang;

h. Bahwa, menurut para Pemohon, putusan di atas telah secara 
seimbang dan adil memperhatikan serta mempertimbangkan 
dengan baik dua aspek penting: pertama, menjaga agar pemilihan 
pejabat publik melalui proses agar kualitas dan integritasnya 
terjaga dengan instrumen yang diatur oleh negara, dan kedua, 
hak politik warga negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih 
di dalam pemerintahan tetap dilindungi;

i. Bahwa, menurut para Pemohon, setelah berganti menjadi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, lalu melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota yang ditetapkan menjadi Undang-Undang 
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian diubah 
dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan UU 10/2016, 
pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon 
kepala daerah kembali diajukan ke Mahkamah. Mahkamah pada 
Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah 
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narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak 
mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan 
ini pula Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku 
kejahatan berulang. Di dalam putusannya, Mahkamah secara 
terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan 
kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah 
mantan terpidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari 
mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum 
tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan 
seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya 
kepada calon tersebut;

j. Bahwa, menurut para Pemohon, kata “dikecualikan” dalam 
syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-
VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa 
seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat 
kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 
4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi karena yang 
bersangkutan telah secara resmi mengakui tentang status dirinya 
yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian, jika 
seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya 
dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah 
mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri 
menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri 
dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya 
melalui pemilihan (elected officials). Pada akhirnya, masyarakat 
yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya. 
Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana 
maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-
VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani 
hukumannya;

k. Bahwa, menurut para Pemohon, apa yang dipertimbangkan 
oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, 
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bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk 
menghilangkan empat syarat kumulatif untuk pengecualian, 
sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung 
menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan 
Nomor 42/PUU-XIII/2015, baru terlihat hanya mengulas dan 
menilai kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada 
masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan 
terpidana;

l. Bahwa, menurut para Pemohon, adanya tiga syarat lain yakni 
pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta 
yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, 
kemudian adanya syarat waktu 5 (lima) tahun setelah mantan 
terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku 
kejahatan berulang, adalah pertimbangan hukum yang sangat 
penting untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan 
tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang 
memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, sekaligus 
tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi 
di dalam pemerintahan. Hal ini pula yang telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya;

m. Bahwa para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah 
diputus oleh Mahkamah sebelumnya di mana tindak pidana culpa 
levis dan tindak pidana politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016) tidak menjadi bagian yang harus 
diatur dalam pembatasan pencalonan kepala daerah sebagaimana 
dimohonkan dalam permohonan ini. Sebab, pemidanaan 
terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah 
menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri orang 
itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya yang 
berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan 
kata lain, jika syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” 
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dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak 
memangku jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat 
diterima apabila yang dimaksud adalah, seseorang yang pernah 
dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal 
diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana 
dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih;

n. Bahwa, menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah 
Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap masa tunggu/jeda selama lima 
tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, bangunan 
argumentasi Mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya 
dapat dikaitkan dengan satu siklus pemilihan kepala daerah selama 
5 tahun. Walaupun sesungguhnya tidak ada jaminan berapa lama 
waktu yang dibutuhkan agar seorang mantan koruptor tak kembali 
melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki 
jabatan sebagai kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu 
sebelum dapat mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat 
meminimalisasi potensi berulangnya perilaku korup, membenahi 
pencalonan kepala daerah dan pilkada, dan secara tidak langsung 
turut mencegah setiap orang, khususnya yang berkehendak 
mengikuti pilkada melakukan korupsi. Dengan catatan, masa 
tunggu tersebut tidak terlampau singkat;

o. Bahwa, menurut para Pemohon, seseorang dapat menjabat sebagai 
gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan 
dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang 
dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 
tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 
5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam 
undang-undang tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana 
kasus korupsi untuk dapat kembali mencalonkan atau dicalonkan 
dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan 
maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun;

p. Bahwa, menurut para Pemohon, waktu tunggu 10 tahun ini 
dinilai rasional agar mantan narapidana dapat lebih berbenah dan 
mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, sebuah jabatan publik 
yang mengemban wewenang serta tanggung jawab besar. Terlebih 
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lagi, kejahatan korupsi yang pernah mereka lakukan tergolong 
serious crime dan politik pemerintahan daerah merupakan arena 
yang rawan dikorupsi. Tanpa pembenahan di tahap pencalonan 
kepala daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah 
dikhawatirkan akan terus terulang;

q. Bahwa, menurut para Pemohon, adanya pengaturan waktu 
tunggu/jeda selama 10 tahun bagi mantan terpidana untuk bisa 
mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah akan memberikan 
efek pencegahan kepada setiap orang yang berencana menjadi 
kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, sekali 
mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada 
waktu tunggu yang lama pascabebas, yaitu 10 tahun. Bukan 
tidak mungkin, peraturan ini akan berdampak signifikan pada 
menurunnya tingkat korupsi kepala daerah;

r. Bahwa, menurut para Pemohon, terdapat fakta bahwa calon kepala 
daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan 
status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang 
sangat kecil di koran daerah dan pada saat yang sama KPU tidak 
punya instrumen untuk bisa menolak atau menafsirkan kualifikasi 
pengumuman tersebut apakah sudah bisa dianggap layak atau 
tidak untuk diketahui publik;

s. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan UU 
a quo yang hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana 
cukup mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan adalah mantan terpidana, telah memunculkan praktik 
pengumuman yang asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu 
saja ini bertentangan dengan prinsip asas pemilihan umum yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

t. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut 
di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan 
permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “tidak 
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
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telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum 
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik 
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi 
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi 
mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang”;

[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan 
sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena fakta empirik 
menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana 
dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan 
diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak 
terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu 
tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan 
pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka demi melindungi 
kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan 
masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas sehingga 
mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan 
kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak 
menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat 
kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam pencalonan 
kepala daerah yang saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016. Selain karena alasan di atas, langkah demikian juga 
dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum 
serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah 
itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas 
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dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama 
tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi 
di dalam pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan syarat 
lainnya yaitu syarat bukan terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan 
rezim yang sedang berkuasa, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 
19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap relevan untuk 
dipertahankan. Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah 
merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), 
sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan 
dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana 
bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 
1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitutionalitas pembatasan 
terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat 
yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan 
(propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan 
(reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil 
kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang 
keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun 
demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga 
negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan 
publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepada daerah 
atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan 
masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin 
yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil 
kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak 
konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, 
sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. 
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Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang 
sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu 
apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional 
perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional 
masyarakat secara kolektif. 

Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. 
Seluruh pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah 
menjelaskan secara gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh 
Mahkamah. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-
mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memeroleh suara 
terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada 
tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang 
mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat 
sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, 
dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang 
memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” 
secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus 
diselesaikan yaitu “siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan 
sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan 
suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah rule of law berperan 
penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi 
mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba 
telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.  

Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan 
syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk 
menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan 
dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah 
diuraikan di atas.

[3.15] Menimbang bahwa, sementara itu, berkenaan dengan dalil para 
Pemohon mengenai masa tunggu, sebagaimana telah Mahkamah uraikan 
dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa terhadap masa tunggu 
tersebut haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana 
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yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana 
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU-VII/2009. Demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu 
Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu 
bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana 
diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat 
mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon 
kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak 
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan 
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya 
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang 
sedang berkuasa.

Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan 
waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah 
untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... 
Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian 
dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 
di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” 
Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai 
bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil 
para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah 
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan 
calon kepala daerah sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana 
harus didasarkan pada putusan a quo dan karenanya permohonan para 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.



89

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2019-2020

KEKUATAN EKSEKUTORIAL DALAM 
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN 

KETENTUAN CIDERA JANJI DALAM JAMINAN 
FIDUSIA

(2019)

Abstrak

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 15 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
khususnya mengenai frasa cidera janji, frasa kekuatan eksekutorial 
serta frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan 
pada tanggal 6 Januari 2020. Implikasi dari Putusan ini adalah dalam 
Sertifikat Jaminan Fidusia harus terdapat kesepakatan antara debitur 
dan kreditur atau setidaknya menurut dasar upaya hukum terkait 
kapan dan keadaan bagaimana Debitur dapat dinyatakan “cidera 
janji” (wanprestasi) sehingga Kreditur dapat melakukan eksekusi 
terhadap Objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, terhadap jaminan 
fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur 
keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi 
jaminan fidusia, harus ditempuh segala mekanisme dan prosedur 
hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan eksekusi 
Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kreditur. 

Kata Kunci: 

Cidera janji, wanprestasi, kekuatan eksekutorial, berkekuatan 
hukum tetap, Sertifikat Jaminan Fidusia.
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Duduk Perkara

Pemohon adalah Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, 
perorangan warga negara Indonesia, merupakan pasangan suami istri 
yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur). Para Pemohon 
merasa dirugikan oleh keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
khususnya terkait dengan pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia 
oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang tidak sama prosedurnya dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Selain itu tidak adanya kejelasan kapan cidera janji dilakukan 
oleh Pemberi Fidusia (debitur) sehingga objek Fidusia dapat dieksekusi 
oleh Penerima Fidusia (kreditur). 

Para Pemohon menghendaki agar Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 
1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum 
dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan 
dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap”, dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan 
pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, 
maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan 
pengadilan terkait”.  Selain itu, para Pemohon menghendaki agar Pasal 
15 ayat (3) UU 42/1999 sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan 
adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia 
(Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, 
atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

Pertimbangan Hukum:

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
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Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999)  bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan dalil-dalil 
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara 
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan 
ayat (3) Undang-Undang a quo, pada prinsipnya memberikan 
jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima 
Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi 
Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian 
hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang 
yang merupakan landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana 
UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi 
dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan 
jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu 
pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda.

2. Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan dan perlindungan 
kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan 
dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. 
Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan 
Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, 
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 
14/1999];

3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang a 
quo, disatu sisi telah memberikan penguatan hak kepada Penerima 
Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur 
cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal  
a quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas 
hak Penerima Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan 
eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, 
ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam 
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memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat 
melanggar hak Pemberi Fidusia (debitur);

4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo, justru 
luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan 
terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (debitur). Akibatnya, 
pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan 
Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan 
Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, 
serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.

5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) 
Undang-Undang a quo, khususnya sepanjang frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para 
Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa 
“sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak 
sama dan berbeda beda. Pertama, ketentuan a quo memberikan 
kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk 
secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam 
hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu 
bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum 
yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. 
Hal tersebut justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan 
penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek 
fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. [vide 
Bukti P-6]

6. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, 
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi 
terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti 
prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan 
eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut 
para Pemohon materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 
ayat (2) UU 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan 
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yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa 
mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat 
dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga kurang 
lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut 
berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum 
(legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena 
lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi 
kepentingan konsumen (pemberi fidusia);

7. Bahwa menurut para Pemohon mestinya, dengan mempersamakan 
“sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan 
eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling 
tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua 
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch 
Reglement (HIR);

Pasal 196 HIR

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk 
memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang 
menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun 
dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut 
pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan 
itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu 
serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu 
di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-
lamanya delapan hari”.

8. Bahwa menurut para Pemohon  model pemaknaan Ketiga, 
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan 
Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas 
perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum 
memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian 
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hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga 
itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak 
akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan 
pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek 
fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan 
pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia 
itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan 
melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan 
terhadap objek fidusia. [vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8]

9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan  sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 
juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk 
melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya sama 
dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa 
mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat 
tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi 
fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara 
untuk menguji kebenarannya;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon 
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:

a. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia 
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme 
dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”;

b. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia 
sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan 
pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian 
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pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, 
merujuk pada putusan pengadilan terkait”;

c. Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia 
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya 
tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia 
(kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan 
upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya 
hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum 
tetap”;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara 
saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta 
bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan a quo  menguji 
konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 yang 
menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-
alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-
dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai 
berikut:

1. Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang 
hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya 
penyerahan benda jaminan secara constitutum posseisorium, di 
mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak 
milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda 
yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia 
(debitur). 
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3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat 
accesoir dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian 
pokoknya adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam atau 
perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang 
menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik 
berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

4. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya 
kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang 
diutamakan dari kreditur lainnya (asas droit de preference) di 
samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap 
mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam 
tangan siapapun benda tersebut berada (asas droit de suite atau 
zaaksgevolg) serta asas bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas 
yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan. 

5. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang 
bersifat mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia 
mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah 
didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan 
sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA”. Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan 
fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian 
Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan tersebut dalam Paragraf [3.12]  
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum 
dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah 
norma dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai 
bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek 
hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian 
Jaminan Fidusia tersebut;

Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi 
hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak 
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penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. 
Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai 
jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi 
perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan 
hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat 
dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan 
tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya 
penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur 
kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam 
penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik 
kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan 
tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan. 

Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia 
yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang 
tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi 
pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka 
perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan 
seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu 
kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi 
terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang 
Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan 
dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan 
bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan 
bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek 
yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap 
dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan  
bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan 
terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk 
juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan 
dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian 
Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan 
oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. 
Norma yang termuat dalam pasal  a quo merupakan norma yang 
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bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal 
tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri 
oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak 
menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas 
norma maupun implementasi. 

Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 
ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap 
sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung 
makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa 
disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya 
gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan 
sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana 
yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut 
di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia 
memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal 
ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat 
ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera 
janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian 
fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima 
fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek 
jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun 
dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena 
kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan 
tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek 
konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 
42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan 
hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 
fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan 
hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua 
elemen mendasar yang terdapat dalam pasal  a quo,  yaitu “titel 
eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan 
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat 
langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh 
penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan 
untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, 
adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur 
dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya 
juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk 
mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan 
telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil 
penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan 
kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera 
janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima 
fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) 
untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak 
adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur 
dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan 
sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut 
dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia 
dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima 
fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek 
fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian 
yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan 
posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima 
hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam 
posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya 
substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara 
terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna 
dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). 
Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan 
salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian 
(vide Pasal 1320 KUHPerdata).

Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan 
dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang 
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memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah 
ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang 
dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri 
terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak 
kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana 
seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih 
dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai 
konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh 
kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual 
telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan 
dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik 
maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap 
debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur. 

[3.16] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas 
sesungguhnya telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas dalam 
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) 
UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, 
selain karena permohonan para Pemohon a quo  juga mendalilkan 
kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 
15 ayat (3) UU 42/1999.  

Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan 
yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan 
lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 
42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat 
adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan 
fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam 
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. 

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 
berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang 
kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk 
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menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya 
sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah 
terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat 
kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, 
ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa 
adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi 
fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat 
timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima 
fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah 
ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, 
juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat 
dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang  
substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu 
ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan 
eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) 
dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan 
angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah 
sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. 
Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran 
bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada 
di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum 
demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur 
untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan 
penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. 

[3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik 
berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan 
dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” 
(wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan 
penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping 
sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” 
dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk 
menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan 
perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia 
(kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal 
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demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas 
dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 
42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial 
yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau 
tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti 
tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam 
Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak 
boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan 
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 
196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: 

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi 
isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang 
memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, 
kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama 
pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh 
memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya 
ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh 
ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa 
bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak 
secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), 
sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan 
eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya 
sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya 
keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) 
dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya 
kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah 
berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima 
hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat 
permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak 
fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara 
suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian 
fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan 
kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa 
dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak 
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menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada 
penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh 
penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang 
sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera 
janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang 
menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan 
sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan 
eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi 
sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui 
adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan 
secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, 
maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi 
sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi 
kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas 
pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) 
terlindungi secara seimbang. 

[3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan 
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional 
sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 
kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan 
debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi 
jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 
15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat 
dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera 
janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas 
dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya 
hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana 
selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;
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Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan 
dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan 
keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian 
fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian 
Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan 
oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak 
debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, 
tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. 
Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan 
negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata 
pada umumnya.

[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional 
terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam  norma Pasal 15 ayat 
(2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, 
meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 
ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah 
berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka 
terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan 
norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan 
pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang 
terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan 
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera 
janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang 
menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum 
dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan 
dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan 
dituangkan dalam amar putusan perkara  a quo. Oleh karena itu tata 
cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam 
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ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan 
Putusan Mahkamah a quo; 

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon 
berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan 
ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh 
karena pemaknaan terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa 
“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2)  UU 42/1999 
dan frasa “cidera janji” sebagaimana yang termuat dalam  Pasal 15 
ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para 
Pemohon berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai 
frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah 
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.

[3.21] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian 
Mahkamah di dalam memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan 
ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, sebagaimana 
dipertimbangkan pada Paragraf [3.18] dan Paragraf [3.19] di atas, maka 
terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon selebihnya dipandang 
tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
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PENYEBUTAN FRASA “PANWAS KABUPATEN/
KOTA” DIMAKNAI SEBAGAI BAWASLU 

KABUPATEN/KOTA SERTA FRASA “MASING-
MASING BERANGGOTAKAN 3 (TIGA) 

ORANG” UNTUK KEANGGOTAAN PANWAS 
KABUPATEN/KOTA DIMAKNAI JUMLAH 

KEANGGOTAAN SAMA DENGAN JUMLAH 
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DAN 

BAWASLU KABUPATEN/KOTA 
(2019)

Abstrak

Saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan maka 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. Sehingga, pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara 
pemilu berganti maka segala peraturan perundang-undangan yang 
merujuk pada pengaturan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah (sebagaimana diatur dalam UU Pilkada) seharusnya 
menyesuaikan pula dengan pergantian yang terjadi dalam norma 
tersebut. Bahwa UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan 
adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 tidak 
disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat 
kabupaten/kota menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan 
dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan 
kepala daerah. Hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian 
hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di 
kabupaten/kota. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah anggota Bawaslu 
Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana 
termaktub di dalam UU 7/2017 dinilai sebagai bagian dari agenda 
setting rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan 
tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. 
Bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota 
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Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada 
tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017 
maka tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Terakhir, 
Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/
Kota, yang proses pengisiannya dilakukan melalui tim seleksi yang 
dibentuk Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam UU 
Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu 
Provinsi” harus disesuaikan agar menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019, 
bertanggal 29 Januari 2020 menyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/
Kota”. Serta sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) 
orang” tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi 
dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian, 
Mahkamah juga menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan diberikannya pemaknaan oleh Mahkamah, maka ketentuan 
mengenai nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dan status kelembagaan 
yang menjadi permanen, pengaturan jumlah anggota Bawaslu Provinsi 
dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan proses pengisian jabatan Bawaslu 
Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui tim seleksi Bawaslu telah 
memberikan kepastian hukum terkait kelembagaan dan kewenangan 
Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Kata Kunci: 

Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah anggota Bawaslu Provinsi, dan 
mekanisme pengisian jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota. 
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Duduk Perkara

Pemohon adalah Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna 
Rimbawan. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia 
yang saat ini masing-masing Pemohon I adalah Ketua Bawaslu Provinsi 
Sumatera Barat, Pemohon II adalah Ketua Bawaslu Kota Makassar, 
dan Pemohon III adalah anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas  Pasal 
1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A 
ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; 
Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); 
Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat 
(2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 
huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 
83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 
110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat 
(2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 
135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 
144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat 
(1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 
193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. 

Bahwa dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019, para Pemohon 
meminta beberapa hal terkait pengujian konstitusional Pasal UU a quo 
yaitu: (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU 7/2017) telah menetapkan institusi Bawaslu sebagai 
lembaga permanen hingga tingkat kabupaten/kota sehingga dalam UU 
7/2017 tidak mengenal istilah Panwas Kabupaten/Kota tetapi telah 
diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Seharusnya, kelembagaan 
permanen tersebut juga melekat pada kelembagaan Bawaslu di 
tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pilkada. Pembedaan 
kelembagaan dalam UU 7/2017 dengan UU Pilkada adalah tidak sejalan 
dengan asas kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan 
keadilan hukum, (ii) penggunaan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota 
sebagaimana diatur dalam UU Pilkada seharusnya ditafsirkan sama 
dengan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU 7/2017, (iii) 
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jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota 
hanya berjumlah 3 orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum 
yang adil karena berpotensi menghilangkan hak konstitusional Para 
Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017, dan (iv) tugas dan 
kewenangan Bawaslu Provinsi untuk membentuk Panwas Kabupaten/
Kota dan menetapkan komisioner Panwas Kabupaten/Kota menjadi 
tidak berlaku sebab dengan ditafsirkannya ketentuan yang mengatur 
mengenai kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi sama dengan 
Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud 
dalam UU 7/2017.  

Pertimbangan Hukum:

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya 
mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah mempercepat proses 
penyelesaian perkara mengingat permohonan a quo terkait dengan 
tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di mana, berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, para Pemohon akan 
memulai Tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019.

Terhadap Permohonan Provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah 
tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan proses pemeriksaan 
perkara a quo baru berakhir pada tanggal 2 Desember 2019. Oleh 
karena itu, tidak relevan lagi untuk mengaitkan permohonan provisi 
para Pemohon dengan waktu penanda-tanganan Naskah Perjanjian 
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Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana didalilkan. Dengan demikian,  
permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 
1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A 
ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; 
Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); 
Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat 
(2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 
huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 
83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 
110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat 
(2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 
135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 
144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat 
(1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 
193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada, 
para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai 
berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara Putusan ini): 

1. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) telah menetapkan 
institusi Bawaslu sebagai lembaga permanen hingga tingkat 
kabupaten/kota sehingga dalam UU 7/2017 tidak mengenal istilah 
Panwas Kabupaten/Kota tetapi telah diubah menjadi Bawaslu 
Kabupaten/Kota. Seharusnya, kelembagaan permanen tersebut juga 
melekat pada kelembagaan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota 
dalam penyelenggaraan pilkada. Pembedaan kelembagaan dalam 
UU 7/2017 dengan UU Pilkada adalah tidak sejalan dengan asas 
kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan keadilan 
hukum dengan ditandai adanya pemberian kewenangan atau 
pendekatan yang sama untuk kelembagaan yang sama walaupun 
penyelenggaraan pemilihan yang berbeda yaitu pemilihan kepala 
daerah dan pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
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Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD);

2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya UU 7/2017 yang 
memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum 
akan tetapi mengatur pula kedudukan lembaga penyelenggara 
pemilihan umum seharusnya hal tersebut berlaku pula bagi 
kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam rezim pemilihan 
kepala daerah. Hal tersebut seharusnya diharmonisasikan 
antara UU Pilkada dengan UU 7/2017 sehingga sejalan dengan 
pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.10.1.5] angka 7 
Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dalam hal ini, 
penggunaan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana 
diatur dalam UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan 
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU 7/2017;

3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 
Pilkada yang mengatur tentang jumlah keanggotaan Bawaslu 
Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 orang 
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena 
berpotensi menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang 
telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017 sehingga menghilangkan 
sumber penghidupan juga pekerjaan yang layak bagi Para Pemohon 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 24 ayat (1) dan ayat 
(2) UU Pilkada yang mengatur tentang tugas dan kewenangan 
Bawaslu Provinsi untuk membentuk Panwas Kabupaten/Kota dan 
menetapkan komisioner Panwas Kabupaten/Kota menjadi tidak 
berlaku sebab dengan ditafsirkannya ketentuan yang mengatur 
mengenai kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi sama 
dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen 
sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara 
saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang 
diajukan para Pemohon, kesimpulan Pemohon serta mendengar dan 
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membaca keterangan Presiden, pokok permasalahan konstitusional 
yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa pokok masalah yang dipersoalkan oleh para Pemohon 
adalah pengaturan lembaga pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/
kota sebagaimana norma dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 
18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat 
(3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 
22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 
23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 
25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; 
Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); 
Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 
ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); 
Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; 
Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 
ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); 
Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 
ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). 

[3.12.2] Bahwa dari semua norma yang dimohonkan para Pemohon 
pengujian konstitusionalitasnya tersebut, dapat dibagi dalam tiga 
kategori. Pertama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat 
sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi 
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“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota“. Norma-norma 
yang berada dalam kategori pertama ini adalah: Pasal 1 angka 17; 
Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 
22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf 
h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); 
Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf 
b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 
104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat 
(1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 
134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat 
(2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat 
(3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 
152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat 
(1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. Kedua, norma 
yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing 
beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah 
anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksudkan dalam UU Pemilu”. Norma yang berada dalam kategori 
kedua ini adalah norma dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. Ketiga, 
norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada 
dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan 
ayat (2) UU Pilkada.   

[3.12.3] Bahwa terkait dengan ketiga kategori sebagaimana telah 
dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.12.2] di atas, UU Pilkada mengatur 
lembaga pengawas pemilihan kepala daerah adalah Panitia Pengawas 
Kabupaten/Kota atau “Panwas Kabupaten/Kota” yang dibentuk 
oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi untuk mengawasi 
pelaksanaan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Panwas Kabupaten/
Kota merupakan lembaga yang bersifat ad-hoc yang dibentuk paling 
lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai. 
Sementara itu, dengan merujuk UU Pemilu, lembaga pengawas pemilu 
tingkat kabupaten/kota adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 
yang merupakan lembaga permanen di mana anggotanya memegang 
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jabatan selama 5 (lima) tahun yang dipilih melalui sebuah proses 
seleksi. Dengan adanya Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen 
berdasarkan UU Pemilu di satu sisi dan Panwaslu kabupaten/kota di 
sisi lain yang bersifat ad-hoc berdasarkan UU Pilkada untuk mengawasi 
pilkada, sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal ini menyebabkan 
terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakefektifan dan ketidakefisienan 
dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga bertentangan dengan Pasal 
22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)  
UUD 1945.  

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok persoalan tersebut, 
keberadaan pengaturan Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada 
di tengah telah diubahnya kelembagaan pengawas pemilu melalui UU 
Pemilu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon perlu mendapat 
pertimbangan konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, apakah pengaturan 
kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota telah menyebabkan ketidakpastian 
hukum, ketidakadilan dan ketidakefisienan pilkada sehingga harus 
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

[3.14] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan 
kategori yang dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.12.2] di atas, 
terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut. 

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan penyelenggara Pilkada, dalam 
pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4] poin 7, halaman 97, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 
23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:

“.....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, 
namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 
untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang 
dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena 
itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap 
sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang 
yang berbeda.” 

Merujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 a quo, dalam 
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memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah tidak membedakan 
antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan 
Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan 
pertimbangan dalam putusan a quo, kesemua pemilihan tersebut 
diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

[3.14.2] Bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, 
“pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan 
umum.” Terkait dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 
tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 11/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), 
bertanggal 17 Maret 2010, frasa “komisi pemilihan umum” dalam 
ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dimaknai merujuk pada fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri. Ihwal ini, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak saja 
dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga 
termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, 
Bawaslu merupakan bagian inheren dari komisi pemilihan umum 
yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berfungsi 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 
di seluruh wilayah Indonesia.

[3.14.3] Bahwa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan 
dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat 
(5) UUD 1945, Bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 
tersebut melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan 
Wakil Presiden, anggota DPRD. Hal mana, tugas pengawasan a quo 
dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkat 
hierarki lembaga menurut lingkup wilayah provinsi, kabupaten, kota 
hingga tingkat desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
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[3.14.4] Bahwa selain melaksanakan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota 
DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang secara eksplisit 
disebut dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pembentuk undang-
undang juga memberikan tugas dan wewenang kepada Bawaslu 
melalui UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pilkada untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada (vide Pasal 1 
angka 5 UU 15/2011). Pemberian tugas dan wewenang dimaksud sebagai 
konsekuensi pengaturan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan 
secara langsung. Terakhir kalinya, undang-undang yang secara khusus 
mengatur penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). 
Setelah itu, materi muatan terkait penyelenggara pemilu yang diatur 
dalam UU 15/2011 digabung atau disatukan menjadi materi muatan 
UU Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum.

[3.14.5] Bahwa dalam UU 15/2011, Bawaslu dan jajaran sebagai 
penyelenggara pemilu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 
Penegasan demikian secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 
5 UU 15/2011 sebagai berikut:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan 
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 

[3.14.6] Bahwa kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 
15/2011 lebih lanjut menjadi rujukan saat pengaturan lembaga pengawas 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam 
UU Pilkada. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 1 angka 10 UU 8/2015 
menyatakan:

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 
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mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini. 

Bahkan, Pasal 22A ayat (1) UU 8/2015 menyatakan bahwa 
pengawasan penyelenggaraan pemilihan, in casu pemilihan kepala 
daerah, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi 
dan Panwas Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kelembagaan Bawaslu 
dalam melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah sebagaimana 
diatur dalam UU Pilkada sesungguhnya adalah sesuai dengan pengaturan 
lembaga Bawaslu yang terdapat dalam UU 15/2011.

[3.14.7] Bahwa dalam perkembangannya, sebagai lembaga penyelenggara 
pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 
NKRI, kelembagaan Bawaslu terakhir diatur dalam UU 7/2017. Dengan 
dibentuknya UU 7/2017, UU 15/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Salah satu substansi mendasar di dalam UU 7/2017 adalah perubahan 
kelembagaan Bawaslu. Dalam hal ini, Pasal 89 ayat (2) UU 7/2017 
menyatakan Bawaslu terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; 
c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu 
Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. Lebih jauh, 
Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan secara tegas sifat kelembagaan 
masing-masing lembaga pengawas pemilu secara hierarkis, yaitu di mana 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, 
sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu 
LN, dan Pangawas TPS bersifat ad hoc. 

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama 
hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.14] di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas 
norma-norma dalam kategori pertama di atas, yaitu norma Pasal 1 
angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat 
(1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 
22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 
23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; 
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Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat 
(5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat 
(7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 
119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat 
(6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat 
(2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 
152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat 
(2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU 
Pilkada, sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa meskipun terdapat 45 (empat puluh lima) norma pada 
kategori pertama yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya, 
namun disebabkan semua norma tersebut berkenaan dengan semua frasa 
“Panwas Kabupaten/Kota”, Mahkamah akan mempertimbangkannya 
menjadi satu kesatuan dan tidak diuraikan masing-masing norma;

[3.15.2] Bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan 
pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pilkada dengan UU 
7/2017 disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. Perubahan 
tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011, 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD dan DPRD digabung satu undang-undang, yaitu 
menjadi UU 7/2017. Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas 
pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sama 
dengan apa yang pernah diatur dalam UU 15/2011, namun ketika 
substansi UU 15/2011 telah diganti dengan UU 7/2017, nomenkaltur 
pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua 
jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, in casu 
pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam 
pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota 
dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. 

[3.15.3] Bahwa ketika UU 7/2017 disahkan, dalam Pasal 571 huruf 
b UU a quo ditegaskan “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 
Ketentuan Penutup UU 7/2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi 
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status UU 15/2011 telah diadopsi dalam UU 7/2017, melainkan juga 
menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi 
dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. 
Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, 
maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU 
15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan 
pergantian yang terjadi. 

[3.15.4] Bahwa ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas 
pemilihan yang notabene adalah pengawas pemilu sebagaimana 
diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan 
nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota, hal demikian 
akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam 
penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan 
kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap 
munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di 
tingkat kabupetan/kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, 
Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan pilkada. 
Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 
adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga 
di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, UU Pilkada justru mengatur 
pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga 
pengawas dalam pemilihan kepala daerah. 

[3.15.5] Bahwa dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu 
Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017, maka hal tersebut tidak 
hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota 
dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam 
menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, 
dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan 
kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu 
melalui UU 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan 
pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam 
UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU 7/2017 
sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu 
harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan 
wewenang untuk  mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang 
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pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga 
Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagannya 
sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017. 

[3.15.6] Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 
7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya 
hanyalah sebagai lembaga ad hoc sebagaimana diatur dalam UU 
Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi 
lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota 
serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. 
Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan 
tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan 
perubahan dalam UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya 
ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala 
daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan 
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) 
UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota 
DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, 
dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama 
meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. 

[3.15.7] Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan 
di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 
17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); 
Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B 
huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 
ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; 
Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat 
(5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat 
(7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 
119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat 
(6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat 
(2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 
152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat 
(2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU 
Pilkada sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai 
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menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan 
dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan norma yang dimohonkan untuk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat 
sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam 
Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai “sama dengan jumlah 
anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksudkan dalam UU Pemilu” adalah bertentangan dengan UUD 
1945. Perihal dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut. 

[3.16.1] Bahwa secara substansi, ketika materi muatan UU 15/2011 
diadopsi ke dalam UU 7/2017, terdapat beberapa perubahan terkait 
kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kabupaten/
Kota. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, 
perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, 
sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi 
dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Terkait kelembagaan 
pengawas di tingkat kabupaten/kota, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur 
dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/
Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, 
nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. 
Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana 
diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam 
menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.

2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 
Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan 
UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/
Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan 
pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan 
pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke 
dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang 
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diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai 
lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya 
memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur 
dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota 
Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan 
adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan 
penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi 
menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, 
komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait 
dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 
Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian 
melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim 
Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu. 

[3.16.2] Bahwa dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan 
kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dan juga komposisi 
keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU 
7/2017, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nomenklatur 
lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti 
disesuaikan dengan UU 7/2017 sebagai ketentuan yang di antaranya 
mengatur lembaga penyelenggara pemilu. Apabila penyesuaian 
tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum 
kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap 
pemilihan kepala daerah. Selain itu, berkenaan pula dengan jumlah 
anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/
Kota, dalam Paragraf [3.18] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, 
Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa 
jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub di dalam UU 7/2017 
dinilai sebagai bagian dari agenda setting rasionalisasi beban kerja 
penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, 
dan beban kerja masing-masing lembaga. Artinya, Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 a quo hendak menyatakan bahwa 
jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur 
dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan 
jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan 
telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai 
“Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”,  konstitusional, maka 
mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga 
merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan 
pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

[3.16.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf 
[3.16.1] dan Sub-paragraf [3.16.2] di atas, bilamana jumlah anggota 
Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam 
Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah 
anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan 
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon 
berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada 
beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan kategori ketiga, terkait 
dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi 
dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada 
adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah 
perlu menegaskan kembali ihwal pengisian jabatan anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan 
di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan 
perubahan yang terjadi dalam UU 7/2017. Berkenaan dengan dalil 
permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.17.1] Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada, 
wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi 
juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (2) 
huruf e UU Pilkada. Dalam norma a quo ditegaskan bahwa Panwas 
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Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi 
dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakannya oleh 
Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu 
Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim 
seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/
Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan 
frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar 
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, sebagaimana 
dipertimbangkan pada Paragraf [3.15], Panwas Kabupaten/Kota telah 
dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan 
yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota 
sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/
Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan 
agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan 
inkonstitusional. 

[3.17.2] Bahwa terkait dengan kepastian hukum sebagaimana 
dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.17.1] di atas, sekalipun tidak 
dimohonkan dan didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, 
disebabkan substansinya berkelindan dengan “batas waktu pembentukan 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada 
dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu 
Provinsi” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan dalam 
Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan 
frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang 
dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, tetapi juga demi alasan 
kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah 
tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan 
UU 7/2017. 

[3.17.3] Bahwa begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, 
karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan 
tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan 
menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/
Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” 
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dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak 
lagi menjadi dari rumusan norma a quo. 

[3.17.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon 
sepanjang terkait Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah 
beralasan menurut hukum. 

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya.
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PUTUSAN TAHUN 2020
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Peran Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua 
dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Serta Masa 

Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 
(2020)

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (UU 14/2002) telah diuji materiil dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020, 
tanggal 28 September 2020, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang 
menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari 
para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan 
Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan 
Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para 
Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan 
Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 
(lima) tahun”. Bahwa  terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua Pengadilan Pajak, oleh karena pemimpin harus memiliki jangka 
waktu dalam menduduki jabatan, maka Periodisasi dalam suatu jabatan 
bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun yang 
tidak kalah penting hal tersebut menciptakan proses kaderisasi dan 
regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak 
dari organisasi tersebut. Sehingga pimpinan pengadilan pajak yakni 
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan 
batasan masa jabatan atau periodisasi, dan masa jabatan yang relevan 
adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun. Ketua dan 
Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang diusulkan Menteri Keuangan 
dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Kata Kunci:  

Hakim Pengadilan Pajak, Jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Pengadilan Pajak.
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Duduk Perkara 

Bahwa para Pemohon, Haposan Lumban Gaol, dkk., merupakan 
perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai 
hakim pada pengadilan pajak Para Pemohon mendalilkan bahwa 
Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 telah menyebabkan 
Hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum dan 
menjadi terhalangi karena adanya kewenangan Menteri Keuangan 
untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang 
tidak transparan dan dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, hal tersebut akan berpotensi 
seseorang menjadi otoriter, abuse of power atau menyalahgunakan 
kekuasaan, regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat dan timbulnya 
kultus individu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja 
karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi. Pemohon 
menghendaki agar Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional 
sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk 
mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan frasa “dari 
para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) 
14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan 
oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 
(lima) tahun.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan 

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, para Pemohon 
mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa menurut para Pemohon Pengadilan Pajak pada saat ini 
tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki satuan 
kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran. Di samping itu, 
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Hakim Pengadilan Pajak sebagai Pejabat Negara belum terdaftar 
di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga berpengaruh pada 
eksistensi dan hak-hak hakim Pengadilan Pajak, serta hingga saat 
ini Pengadilan Pajak belum mempunyai gedung sendiri. 

2. Bahwa menurut para Pemohon meskipun Hakim Pengadilan Pajak 
tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil keputusan, 
akan tetapi keberadaan dalam dua pembinaan instansi yaitu 
Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan 
Kementerian keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, 
dan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 
dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 mengaburkan pemahaman 
mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut 
berakibat adanya pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau 
perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan 
Hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum dan 
kemerdekaannya karena adanya kewenangan Menteri Keuangan 
untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan 
(tanpa parameter yang jelas) sehingga berpotensi mereduksi 
ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 yang menyatakan: 
“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus Sengketa Pajak”.

3. Bahwa menurut para Pemohon persyaratan dan mekanisme 
pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak jelas/
tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga berpotensi 
terjadinya nepotisme dan “like and dislike” dalam proses 
pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian 
hukum dan keadilan bagi Para Pemohon. Beda halnya dengan 
pengadilan lainnya, pola promosi dan mutasi hakim secara jelas 
diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 
tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan 
Peradilan. Dengan demikian dalam rangka menjamin pelaksanaan 
ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 yang pada pokoknya 
menyatakan tidak boleh ada yang mengurangi kebebasan hakim 
dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, maka mekanisme 
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pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seharusnya 
dilakukan melalui proses dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak 
sehingga menjamin kemerdekaan dan independensi hakim.

4. Bahwa menurut para Pemohon dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya amarnya 
menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 yang mengatur 
masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim selama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Dengan demikian tidak ada lagi periodisasi 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Padahal 
permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 
hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan periodisasi 
jabatan hakim saja yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak 
termasuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

5. Bahwa menurut para Pemohon dengan tidak adanya periodisasi 
jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak maka akan 
menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat sampai dengan pensiun 
karena tidak ada pola mutasi. Ketua/Wakil Ketua tidak dapat 
diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode 
etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terusmenerus, 
tidak cakap dalam menjalankan tugas, dan meninggal dunia 
sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU 
14/2002. Begitu pula dengan proses pembinaan karir para hakim 
akan terhambat dengan tidak adanya pola mutasi dan promosi serta 
tidak adanya masa jabatan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

6. Bahwa menurut para Pemohon dengan tidak adanya pembatasan 
masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, maka 
akan berpotensi seseorang menjadi otoriter, abuse of power 
atau menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan 
organisasi tersendat dan timbulnya kultus individu sehingga akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil 
dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi 
kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
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7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon 
agar Mahkamah:

a) menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional 
dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk 
mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak; 

b) menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan 
Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil 
Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh 
Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 
(lima) tahun.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagaimana termuat lengkap pada 
bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo Presiden telah 
mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan 
pada tanggal 7 Juli 2020 dan keterangan tambahan yang diterima di 
Kepaniteraan pada tanggal 21 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya 
termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun keterangan tertulis 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima Mahkamah pada 
tanggal 27 Agustus 2020 setelah sidang dinyatakan selesai dan para 
pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis 
dimaksud tidak dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi 
yang dikemukakan dalam permohonan para Pemohon serta memeriksa 
bukti-bukti yang diajukan, terdapat dua pokok persoalan konstitusional 
yang dipersoalkan oleh para Pemohon yakni:

1. pembinaan oleh kementerian keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 
14/2002 tidak boleh diartikan pembinaan Kementerian Keuangan 
termasuk dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
Pajak; 
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2. Frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam 
Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus diartikan Ketua dan Wakil 
Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan 
oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima 
tahun;

[3.11] Menimbang bahwa dari kedua pokok persoalan tersebut di 
atas, menurut Mahkamah, meskipun para Pemohon tidak keberatan 
terhadap pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan 
oleh Kementerian Keuangan, namun terkait dengan pemilihan Ketua 
dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang tidak boleh melibatkan menteri 
dan harus adanya pengaturan periodisasi atau pembatasan masa jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap kedua pokok permasalahan 
konstitusionalitas tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat 
(2) UU 14/2002 yang menyatakan, “Pembinaan organisasi, administrasi, 
dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen 
Keuangan”, terlebih dahulu Mahkamah mengutip Paragraf [3.12] 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUUXIV/2016, bertanggal 4 
Agustus 2016, yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

… Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian 
Keuangan in casu Menteri Keuangan khususnya terkait dengan 
Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan 
Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim 
pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah 
mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan 
memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah 
untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya 
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah 
sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk 
sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof 
system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah 
dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah 
Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial 
maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah 
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kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah 
Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan 
Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga 
sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one 
roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi 
catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan 
tersebut, pendirian yang kemudian diperintahkan oleh Mahkamah 
kepada pembentuk undang-undang telah jelas dan tegas, bahwa oleh 
karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga peradilan yang 
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menentukan 
bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. Maka, lembaga peradilan di Indonesia 
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Demikian halnya 
dengan Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang 
pembentukannya/keberadaannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 
27 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan, “Pengadilan khusus hanya 
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di 
bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”, yang 
penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, “Yang dimaksud dengan 
“pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan 
niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, 
pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang 
berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang 
berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”, yang kemudian 
diatur juga dalam UU 14/2002 khususnya Pasal 2 yang menentukan 
bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang 
mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Merujuk ketentuan tersebut, 
secara normatif Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. 
Namun demikian jika dipelajari lebih jauh mengenai sengketa 
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perpajakan adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib 
pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak yang tidak 
dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan 
sengketa privat. Maka dalam sengketa pajak diperlukan penyelesaian 
sengketa secara cepat untuk memberikan kepastian hukum baik 
bagi wajib pajak terhadap kewajiban pembayarannya maupun bagi 
negara yang membutuhkan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sifat dari putusan pajak yang 
menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut 
pajak agar sejumlah nominal pajak yang disengketakan dapat segera 
dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan 
rakyat serta diperlukan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 
maka Mahkamah dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak 
masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebagai 
lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurusi keuangan 
dan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak atau 
dengan kata lain terkait dengan pengadilan pajak yang harus satu 
atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena 
itu sepanjang tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak 
terganggu independensinya dalam mengadili suatu perkara, maka 
kebijakan yang seperti itu merupakan pilihan kebijakan (open legal 
policy) dari pembentuk undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan 
Pajak yang masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. 
Dengan demikan maka pertimbangan Mahkamah mengenai Pengadilan 
Pajak yang masih di bawah pembinaan Kementerian Keuangan menjadi 
mutatis mutandis dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sebagaimana tersebut 
di atas. Namun demikian sekali lagi Mahkamah tetap menekankan 
kepada Pengadilan Pajak dalam melaksanakan kewenangannya harus 
tetap mengedepankan dan mengutamakan kebebasan dan independensi 
hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan.

[3.12.2] bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut di 
atas, apakah pembinaan oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 5 ayat 
(2) UU 14/2002 terkandung arti termasuk terdapat peran Menteri 
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Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak 
sehingga para Pemohon menghendaki agar frasa tersebut diartikan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak seharusnya 
melibatkan Menteri Keuangan. Bila melihat Penjelasan Pasal 5 ayat 
(2) UU 14/2002 memang hanya menyatakan cukup jelas, dan tidak 
mengartikan atau menjelaskan bahwa pembinaan organisasi tersebut 
diartikan termasuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. 
Begitupula jika Mahkamah mengartikan kata pembinaan itu sendiri 
yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian, 
Mahkamah belum bisa melihat secara spesifik makna sebenarnya frasa 
pembinaan organisasi dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Bisa jadi 
makna yang terkandung dalam frasa tersebut adalah tidak termasuk 
dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seperti 
halnya yang dimaknai oleh para Pemohon. Oleh karena itu menurut 
Mahkamah jika para Pemohon menghendaki pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak boleh diusulkan oleh Kementerian 
Keuangan adalah tidak tepat dengan cara menguji Pasal 5 ayat (2) UU 
14/2002 terhadap UUD 1945 karena pengertian dari frasa pembinaan 
organisasi itu sendiri belum tentu dapat diartikan termasuk dalam 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Terlebih, dalam 
ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara keseluruhan 
tidak mengatur perihal tata cara maupun persyaratan pengusulan dan 
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena 
itu sesungguhnya menjadi tidak relevan melekatkan pemberlakuan 
secara bersyarat atas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan 
persyaratan pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua 
Pengadilan Pajak.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas kata 
“Pembinaan” dapat mencakup keterlibatan Menteri Keuangan dalam 
pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa tumpang 
tindih dengan kewenangan yang berkaitan dengan independensi hakim, 
terhadap keraguan demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai 
konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah Pasal 5 ayat 
(2) UU 14/2002 adalah konstitusional, maka keterlibatan Menteri 
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Keuangan dalam mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak 
masih harus dipertahankan hingga terwujudnya Pengadilan Pajak berada 
dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (“one roof system”). 
Namun demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting bagi 
Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam 
pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya 
terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif semata, 
yang pertimbangan hukum selengkapnya akan dipertimbangkan pada 
saat Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 
8 ayat (2) UU 14/2002, yang juga dimohonkan pengujian oleh para 
Pemohon dalam permohonan a quo. Sebab, dalam Pasal 8 ayat (2) 
UU 14/2002 persyaratan untuk diusulkan sebagai Ketua dan Wakil 
Ketua Pengadilan Pajak melekat bukan dalam norma Pasal 5 ayat 
(2) UU 14/2002. Oleh karena itu kekhawatiran adanya konflik 
kepentingan kewenangan mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak 
dapat disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi kebebasan 
hakim dapat dihindari. Terlebih lagi, sebenarnya terhadap kekhawatiran 
dimaksud sesungguhnya juga tidak beralasan, karena telah ditegaskan 
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002, yang menyatakan: 
“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak 
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
Sengketa Pajak”. Artinya keterlibatan pembinaan organisasi, administrasi 
dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan (vide Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002) dan bahkan pembinaan 
teknis peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 5 
ayat (1) UU 14/2002) juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim 
dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di 
atas, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas 
dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak 
ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan 
dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan 
oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan 
Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas 
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dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi 
kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas 
untuk segera diwujudkan.

Bahwa sebelum sampai pada sikap Mahkamah terhadap dalil para 
Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) 
UU 14/2002, terkait permohonan para Pemohon pada norma a quo, 
setelah dicermati dengan saksama pada bagian posita dan petitum 
permohonan para Pemohon telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan. 
Di mana, pada uraian dalil permohonan menguraikan pembinaan 
pengadilan pajak seolah-olah terbatas pada kata “pembinaan organisasi” 
dengan huruf tebal (bold), namun pada bagian petitum memohon agar 
kata “pembinaan” oleh kementerian keuangan seolah-olah pembinaan 
secara keseluruhan, termasuk juga baik keuangan dan administrasi. Hal 
demikian menunjukkan adanya “contradictio in terminis” dari pendirian 
para Pemohon, pada satu sisi para Pemohon pada frasa “pembinaan 
organisasi” saja yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk 
mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, namun pada 
sisi lain keseluruhan pembinaan termasuk keuangan dan administrasi 
juga termasuk yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk 
mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Selanjutnya 
selain ketidakkonsistenan tersebut, permohonan para Pemohon terdapat 
ambiguitas pada bagian lainnya, yaitu pada petitum permohonan 
para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 5 ayat (2) UU 
14/2002 tetap konstitusional sepanjang tidak termasuk mengusulkan 
ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, padahal norma pasal a quo 
telah cukup jelas memang tidak termasuk mengusulkan ketua dan 
wakil ketua pengadilan pajak.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, berkenaan 
dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 Mahkamah tetap pada pendirian 
sebagaimana pertimbangan hukum di atas, namun setelah dicermati 
uraian permohonan para Pemohon terkait konstitusionalitas norma Pasal 
5 ayat 2 UU 14/2002 telah ternyata tidak jelas atau kabur. Namun 
demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, quod 
non, permohonan para Pemohon berkenaan konstitusionalitas norma 
Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.
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[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Pemohon yang terkait 
dengan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, “Ketua dan 
Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan 
Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, yang 
dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dan memohon kepada 
Mahkamah sebagaimana petitum para Pemohon agar frasa “dari para 
hakim” dan frasa “diusulkan oleh Menteri” dalam pasal tersebut 
dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim dan 
diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
selama 5 (lima) tahun”. Dari permohonan tersebut para Pemohon 
menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan Menteri Keuangan 
dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan harus 
adanya masa jabatan atau periodisasi ketua dan wakil ketua yaitu 
hanya 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Terhadap 
permohonan para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016, 
tanggal 4 Agustus 2016 Paragraf [3.14] telah mempertimbangakan 
sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena hakim pengadilan pajak adalah 
sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, 
serta Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan mengenai 
pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga 
harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian 
dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan 
tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di 
atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak 
agar tidak menimbulkan perbedaan sudah seharusnya juga masa 
jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 
8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan 
atau periodisasi”.

Bahwa dari pertimbangan tersebut Mahkamah telah menjatuhkan 
putusan yang amarnya pada pokoknya antara lain menyatakan, Pasal 
8 ayat (3) UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan 
“Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 
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(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat.

Bahwa dari pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Nomor 
6/PUUXIV/2016 tersebut, maka saat ini Pengadilan Pajak tidak memiliki 
masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua, sehingga Mahkamah dapat 
memahami keresahan para Pemohon yaitu dengan tidak adanya masa 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat berdampak 
pada antara lain terhambatnya karir para Pemohon sebagai hakim pada 
Pengadilan Pajak dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) di Pengadilan Pajak nantinya. Oleh karena pasal 
mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yakni 
Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 yang menyatakan, “Ketua, Wakil Ketua 
dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” telah dinyatakan 
inkonstitusional oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016. Sementara itu, para 
Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada Mahkamah 
agar Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan “Ketua dan Wakil 
Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri 
setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung” diartikan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan 
oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak tanpa melibatkan 
Kementerian Keuangan untuk satu kali masa jabatan selama lima 
tahun, maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para 
Pemohon tersebut.

[3.13.1.1] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan pada Paragraf 
[3.12.1] tersebut di atas telah memahami mengapa pengadilan pajak 
masih berada pada pembinaan Kementerian Keuangan. Namun 
pertanyaannya apakah pembinaan tersebut harus termasuk dalam 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut Mahkamah terlebih dahulu menguraikan mengenai 
kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
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menjadi landasan konstitusional yang mengatur hakim pengadilan dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak dapat berada pada 
pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya 
pada kemerdekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan 
peradilan harus dilekatkan prinsip kebebasan yang merupakan suatu 
kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki khususnya bagi para 
hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan 
imparsial. Para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya 
sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam 
koridor ketertiban peraturan perundangundangan yang berlaku dengan 
menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi 
oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/
elektronik, dan individu yang berpengaruh. Produk yang dihasilkan 
hakim dari sebuah badan peradilan adalah putusan hakim, oleh karena 
itu produk dari hakim tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian 
dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya 
setiap putusan badan peradilan yang bersumber dari aktualisasi 
kemandirian hakim melalui pertimbangan hukumnya, benar-benar 
mencerminkan dan memancarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis 
yang membawa esensi keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum, baik bagi pencari keadilan (justiciabelen) dan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.

[3.13.1.2] Bahwa dari kebebasan hakim sebagaimana diuraikan di 
atas, menurut Mahkamah hakim melalui ketua/wakil ketua juga harus 
memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana 
di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal 
ini Pengadilan Pajak. Sebab, makna kebebasan pada hakim, selain hakim 
dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, juga tidak boleh terikat 
dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi hakim juga 
leluasa untuk berbuat apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir 
keberadaanya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua 
dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam 
menjalankan tugas sehariharinya. Ketua dan wakil ketua badan peradilan 
selain bertugas sebagai hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman 
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untuk memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki tugas dalam 
pengorganisasian di internal badan peradilan tersebut seperti melakukan 
pengawasan atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan jajaran di 
sebuah lembaga peradilan serta mengatur pembagian tugas para hakim. 
Lebih lanjut, para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam 
sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu 
sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun 
yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari, dengan 
begitu para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari 
masing-masing hakim itu sendiri. Dengan demikian jika ada pemilihan 
pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil 
ketua Pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau 
menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan 
yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. 
Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari 
eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, 
intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu 
independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas 
personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan 
tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. Dengan 
demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah 
pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan 
berarti Kementeraian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua 
dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim Pengadilan Pajak 
selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim pajak juga 
harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri 
untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa 
melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang 
belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter 
mereka masing-masing dari para hakim. Oleh karena itu menurut 
Mahkamah tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan 
Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar 
para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati 
nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas 
dan leadership dari calon pemimpinnya, serta dari hasil pilihannya 
tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi 
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pilihannya. Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri 
Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil 
pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah 
mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya 
terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak 
hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya 
keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif.

[3.13.1.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan periodisasi atau masa 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang juga dimohonkan 
oleh para Pemohon, menurut Mahkamah praktik demokrasi yang 
paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah 
adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari 
terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Dengan adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu tersebut 
didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus menerus bisa 
menjadikan pimpinan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan. 
Oleh karena pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki 
jabatan. Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi 
pergantian kepengurusan, namun yang tidak kalah penting hal tersebut 
menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga 
atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut maka dalam hal ini, pimpinan pengadilan pajak 
yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan 
batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghidari terjadinya 
kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut. Oleh 
karena itu apabila merujuk pertimbangan hukum dimaksud, maka 
masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan 
adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun.

[3.13.2] Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan Mahkamah 
tersebut, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
frasa “dari para hakim” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan 
oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa 
jabatan selama lima tahun beralasan menurut hukum. Sementara itu 
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dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “diusulkan Menteri” 
tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah memaknainya sebagai 
“diusulkan melalui menteri”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah 
pada Paragraf [3.13] tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 8 
ayat (2) UU 14/2002 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat 
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian.
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