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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 2021 – 2022’. 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 2021 – 2022’ ini 
tersusun dengan baik.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta,  Desember 2022

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 2021-2022 ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 
serta memperdalam ingatan semua stakholders mengenai putusan-
putusan MK sejak awal berdiri hingga penghujung 2022. 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, Desember 2022

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 



viii

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

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 2022. 
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PENGATURAN PERUSAHAAN ASURANSI 
BERBENTUK USAHA BERSAMA DIATUR 
DENGAN UNDANG-UNDANG BUKAN 
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

(2021)

Abstrak
Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (UU 40/2014) telah diuji materiil dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020, 
bertanggal 14 Januari 2021, bahwa sepanjang frasa “...diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga 
selengkapnya Pasal a quo menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai 
badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Undang-Undang”. Selain itu, dalam amar putusannya 
Mahkamah juga menyatakan, “Memerintahkan DPR dan Presiden 
untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama 
dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Pada pokoknya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para 
Pemohon mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan 
dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum, yaitu mengganti frasa 
yang semula berbunyi “diatur dalam Peraturan Pemerintah” menjadi 
“diatur dengan undang-undang”, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
UU 40/2014 selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai 
badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Undang-Undang”. Perubahan norma dimaksud semata-mata 
agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 
(1) yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, adalah tindakan 
inkonstitusional jika pembentuk undang-undang menafsirkan lain atau 
berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah.
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Kata Kunci: 
Bumiputera, BPA AJB, Asuransi Usaha Bersama, mutual insurance.

Duduk Perkara 
Bahwa Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., Dr. 
Maryono, S.Kar., M.Hum., dkk, yang dalam hal ini bertindak sebagai 
Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII (selanjutnya disebut sebagai 
para Pemohon) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga 
merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 
1912 dan juga anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB 
Bumiputera 1912. Kedudukan para Pemohon baik sebagai pemegang 
polis asuransi maupun sebagai anggota BPA AJB Bumiputera 1912 tidak 
dapat dipisahkan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari bentuk 
usaha perasuransian AJB Bumiputera 1912 yang berbentuk Asuransi 
Usaha Bersama (mutual insurance) dimana pemegang polis sekaligus 
sebagai pemilik dari AJB Bumiputera 1912 dan sama-sama memiliki 
hak suara untuk memilih maupun dipilih sebagai anggota BPA. Para 
Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 terhalangi dengan berlakunya frasa “diatur dalam Peraturan 
Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014. Seperti diterangkan 
para Pemohon, ketentuan dalam norma a quo telah menyebabkan 
para Pemohon baik sebagai pemegang polis maupun sebagai anggota 
BPA AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki kepastian hukum dan juga 
perlakuan tidak adil atas penyelenggaraan usaha perasuransian dalam 
bentuk Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance).

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan 

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 
frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 
40/2014, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya telah 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
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1. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, AJB 
Bumiputera 1912 merupakan asuransi yang berbentuk usaha 
bersama dan satu-satunya di Indonesia, dimana dengan bentuk 
usaha bersama tersebut memiliki perbedaan pengelolaan dengan 
asuransi yang berbentuk perseroan terbatas;

2. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, terkait 
dengan isu pengaturan usaha perasuransian berbentuk usaha 
bersama yang sebelumnya termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 
2/1992) telah pernah diajukan ke Mahkamah dan telah diputus 
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, 
dan Mahkamah telah menegaskan terhadap ketentuan tentang 
usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang. Namun, hal tersebut tidak dilakukan 
oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk UU 40/2014 
dimana substansi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 
diubah dengan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang mengatur 
ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum penyelenggara 
usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama diatur lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga norma a quo tersebut 
justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 
32/PUU-XI/2013;

3. Bahwa menurut para Pemohon dalam permohonannya, dengan 
berlakunya Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tersebut yang justru 
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 
32/PUU-XI/2013 selain berdampak pada kewibawaan lembaga 
pemutusnya juga berdampak pada penegakan hukum serta 
konstitusi yang sedang berlangsung dimana dalam hal ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum serta keadilan bagi para 
Pemohon yang sebelumnya telah mendapatkannya dalam Putusan 
Mahkamah sebelumnya menjadi terhalangi.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon 
memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan 
Undang-Undang”.
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[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan keterangan ahli, atas 
nama Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dr. Margarito Kamis, 
S.H., M.Hum, dan Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK., 
yang masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan 
pada tanggal 8 September 2020, 24 September 2020, dan 20 Oktober 
2020, selain itu para Pemohon pun menyerahkan kesimpulan yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2020 
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan 
pada tanggal 8 September 2020 beserta keterangan tertulis yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020 
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 
18 Agustus 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 19 
Agustus 2020, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Isa 
Rachmatarwata dan Wicipto Setiadi yang masing-masing didengar 
keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020 
dan 5 November 2020, serta telah menyerahkan kesimpulan yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2020 
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan 
Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan saksi Presiden, 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan 
tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana 
termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya 
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan 
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut 
mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”, menurut para Pemohon, 
Pasal 6 ayat (3) tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 yang dalam 
pertimbangan hukum dan amarnya memerintahkan kepada Pembentuk 
undang-undang untuk membuat norma bahwa Asuransi Usaha Bersama 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Mahkamah memberi 
waktu dua tahun enam bulan kepada Pembentuk undang-undang untuk 
membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Namun, 
ternyata Perubahan Undang-Undang tentang Perasuransian, in casu UU 
40/2014 tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
32/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Asuransi Usaha Bersama 
diatur dengan undang-undang. Pembentuk undang-undang justru 
mendegradasinya menjadi mengatur dengan peraturan pemerintah. 
Oleh karena itu menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
UU 40/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, 
Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan perekonomian sebagai ‘Usaha 
Bersama’, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, Alinea 
Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian dari 
pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”. 
Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan salah satunya 
dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (1) yang menyatakan 
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Artinya, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai 
usaha bersama dengan asas kekeluargaan, namun tidak menutup ruang 
usaha dalam bentuk lain. 



8

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan pedoman bagi 
negara untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama yang 
berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaktubkan dalam 
Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dari aspek historis, sebagaimana 
termuat dalam lampiran UUD 1945 (sebelum perubahan), Pasal 33 
dicantumkan untuk menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat 
adalah utama, perekonomian disusun berdasar asas kekeluargaan, 
cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak harus dikuasai Negara, hanya cabang produksi 
yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di 
tangan individu/swasta, sedangkan bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya adalah termasuk cabang-cabang produksi yang 
menguasai hajat hidup orang banyak itu. 

Mohammad Hatta selaku perancang Pasal 33 UUD 1945 menyatakan 
bahwa kemunculan norma pasal tersebut dilatarbelakangi oleh 
semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong 
(Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomian 
dan Koperasi, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP&K, 
1954, halaman 265). Selain Mohammad Hatta, Soepomo sebagai salah 
seorang founding fathers berpandangan bahwa ..the private sectors 
may be involved only in non-strategic sectors-that do not effect the 
lives of most people...if the state does not control the strategic sectors, 
they will fall under the control of private-individuals and the people 
will be oppressed by them” (terjemahan bebas, sektor swasta mungkin 
hanya terlibat dalam sektor non strategis yang tidak mempengaruhi 
kehidupan kebanyakan orang ... jika negara tidak mengontrol sektor-
sektor strategis, mereka akan berada di bawah kendali swasta-individu 
dan rakyat akan ditindas oleh mereka (Jurnal Konstitusi, Volume 7 
Nomor 1, Februari Tahun 2010, hlm. 121). 

Bahwa selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 8 Mei 2014, (alinea pertama hlm. 
240) telah mempertimbangkan makna usaha bersama sebagai berikut:
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Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya 
tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan 
ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu 
tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang 
dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai 
yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan 
di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan 
kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 
1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi 
mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, 
bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, 
meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan 
perekonomian internasional. Dengan demikian maka sistem 
perekonomian nasional adalah merupakan sistem perekonomian 
yang berkarakter. Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian 
menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 
ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, nilai 
sosial yang dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh bangsa 
yang kemudian menjadi karakternya tersebut di dalam UUD 
1945 dirumuskan menjadi demokrasi ekonomi yang bertumpu 
pada dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka 
telah jelas bahwa usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 33 
ayat (1) UUD 1945 adalah amanat tegas agar negara membentuk 
perekonomian dengan asas kekeluargaan yang saling bergotong-royong 
untuk meningkatkan perekonomian demi memajukan kesejahteraan 
umum, bukan individu semata sebagai perwujudan tujuan dari 
Pembukaan UUD 1945.

[3.13.2] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan Perusahaan Asuransi 
Usaha Bersama (mutual insurance) sebagaimana praktik yang sudah 
berlangsung, yaitu adanya Asuransi Usaha Bersama seperti AJB Bumi 
Putera 1912, telah ternyata membuktikan bahwa perusahaan usaha 
bersama tersebut tidak hanya berbentuk koperasi melainkan juga 
perusahaan asuransi, yaitu asuransi jiwa bersama. Penegasan tersebut 
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 32/PUU-
XI/2013, tanggal 3 April 2014, dalam Paragraf [3.10.3], khususnya 
baris terakhir menyatakan:
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 … Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 
1912 sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan 
prinsip dan asas kebersamaan atau usaha bersama (mutual). 

Dengan demikian, sejarah perasuransian di Indonesia untuk pertama kali 
telah dibentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) 
yang dikenal dengan AJB Bumi Putera 1912 yang bertahan sampai 
saat ini. Artinya, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 telah diejawantahkan 
bahwa usaha bersama yang dapat berbentuk koperasi maupun usaha 
bersama yang berbentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama yang 
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia 
(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013).

Bahwa sesuai fakta sejarah mengenai Asuransi Usaha Bersama (mutual 
insurance) yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka tersebut, 
pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Perasuransian 
sebelum dilakukan perubahan telah memberi penguatan terhadap 
Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance), yaitu dalam Pasal 7 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 
yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang 
berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-
Undang“.

Dengan demikian, keberadaan Asuransi Usaha Bersama (mutual 
insurance) diakui dan diberi penguatan oleh pembentuk undang-undang 
untuk berkembang dan bersaing baik dengan usaha asuransi dalam 
bentuk perseroan maupun usaha asuransi dalam bentuk koperasi, dan 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XI/2013 semakin mengukuhkan penguatan Asuransi Usaha Bersama 
(mutual insurance) dengan memerintahkan pembentuk undang-undang 
dalam waktu dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan untuk 
membentuk dan mengundangkan Undang-Undang tentang Asuransi 
Usaha Bersama di luar undang-undang tentang usaha perasuransian. 
Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka 
Asuransi Usaha Bersama merupakan usaha yang harus dibentuk dengan 
undang-undang sebagai amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
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[3.13.3] Bahwa lebih lanjut, praktik usaha asuransi berbentuk usaha 
bersama di Indonesia memang hanya dimiliki oleh AJB Bumiputera. 
Namun, usaha asuransi berbentuk usaha bersama di negara lain 
berkembang dan maju menjadi perusahaan asuransi yang besar seperti 
di Jepang, Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia, Belgia, Finlandia, 
Polandia, Slovenia, Spanyol, Amerika Serikat, serta di Afrika Selatan. Di 
Selandia Baru justru diadopsi dan didominasi oleh perusahaan asuransi 
jiwa. Bahkan perusahaan asuransi yang mengadopsi bentuk usaha 
bersama justru berkembang dengan sukses dan menjadi perusahaan 
multi-nasional yang memiliki cabang di banyak negara, seperti The 
Folksam Group di negara Swedia, Liberty Mutual Insurance di Amerika 
Serikat, The MACIF Group di negara Perancis, dan Old Mutual Life 
Assurance Company di negara Afrika Selatan. 

Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama 
di berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang 
pengaturannya dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: 
Selandia Baru, dengan Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 
dan Farmers’ Mutual Group Act  2007 Number 1 Private Act, 
Kanada, dengan Mutual Insurance Companies Act Chapter 306 of 
Revised Statutes 1989 dan Mutual Fire Insurance Companies Act 
1960-Chapter 262, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan 
Friendly Societies Act 1992, Perancis, dengan Code de la Mutualié, 
Jerman, dengan Versichegerungsaufsichtsgezetz yang telah diubah 
terakhir pada Tahun 2020. Dengan demikian, maka terlihat dengan 
jelas bahwa untuk mendukung Asuransi Usaha Bersama perlu diatur 
dengan undang-undang; 

[3.13.4] Bahwa selain penegasan tersebut di atas, hal yang tidak 
dapat diabaikan adalah kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan. 
Sebagaimana diketahui bahwa secara universal putusan pengadilan 
dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan 
menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya 
menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya 
atau eksekusinya secara paksa. Suatu putusan dapat dilaksanakan 
apabila kepala putusan atau disebut irah-irah memuat kalimat yang 
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berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 
pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada 
putusan tersebut. Sehingga, peniadaan irah-irah tersebut mengakibatkan 
putusan menjadi batal demi hukum. Selain itu, pada asasnya, putusan 
yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan 
hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang 
tetap dan pasti serta mengikat antara para pihak yang berperkara. 

Bahwa terkait dengan kekuatan eksekutorial putusan badan peradilan, 
secara doktriner, bahwa putusan badan peradilan yang memerlukan 
eksekusi nyata (riil) adalah amar putusan yang bersifat condemnatoir 
(penghukuman), sedangkan putusan yang bersifat constitutief atau 
declaratoir tidak memerlukan eksekusi nyata (riil). Namun demikian 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma 
dari undang-undang adalah inkonstitusional dan kemudian diikuti 
amar yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam 
jangka waktu tertentu untuk membentuk undang-undang sebagaimana 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, maka kedua 
amar tersebut di samping mengandung amar yang bersifat constitutief 
atau declaratoir juga memuat amar yang bersifat penghukuman 
(condemnatoir). Artinya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
juga memuat perintah untuk melakukan suatu tindakan, yaitu 
membentuk undang-undang yang baru/tersendiri dalam jangka waktu 
dua setengah tahun sejak putusan itu diucapkan.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan yang 
berkekuatan hukum tetap tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, …”. 
Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali 
dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.



13

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

Kata “final” dalam kedua pasal tersebut di atas, dijelaskan dalam 
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yaitu: 

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan 
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat 
ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat 
(final and binding).

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak sejak 
putusan itu diucapkan, terutama dalam hal ini pembentuk undang-
undang. Artinya, semua putusan Mahkamah Konstitusi merupakan 
putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, terlebih terhadap 
putusan yang disertai amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir), 
sebagaimana diuraikan di atas. 

Bahwa oleh karena itu persoalan yang menjadi pertanyaan penting 
dan fundamental adalah apa akibat hukum apabila putusan Mahkamah 
Konstitusi yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon 
bahkan terkandung permintaan agar pembentuk undang-undang atau 
pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu tidak ditaati. Menurut 
Mahkamah, tindakan tidak mentaati putusan adalah ‘pembangkangan 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan bentuk 
pembangkangan terhadap konstitusi’. Hal tersebut berakibat adanya 
ketidakpastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. Akibat lainnya adalah terjadinya penundaan keadilan 
(constitutionalism justice delay) yang basisnya adalah nilai-nilai 
konstitusi Indonesia. Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan adalah 
ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat 
memunculkan rivalitas lembaga negara yang diperlihatkan oleh DPR 
dan Presiden melalui pembentukan undang-undang yang dikeluarkan 
seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh 
karena itu, keadaan demikian tentu dapat menyebabkan ketidakstabilan 
negara hukum utamanya penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana 
tertuang dalam UUD 1945.
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Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang dibentuk 
oleh badan peradilan yang kewenangannya didasarkan langsung dari 
UUD 1945, di mana ketika Mahkamah Konstitusi mengadili suatu 
perkara mendasarkan pada pasal-pasal yang termuat di dalam UUD 
1945 sebagai hukum materiil. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Kata hukum dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya UUD 1945 serta peraturan 
perundang-undangan di bawahnya melainkan juga termasuk putusan 
pengadilan. Sehingga ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi adalah pengabaian terhadap UUD 1945.

Bahwa dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan 
yang bersifat kekinian sehingga tidak tepat lagi untuk diakomodir/
dipenuhi atau tidak dapat dilaksanakan oleh pembentuk undang-
undang ataupun pihak lain, sepanjang alasan tersebut berkaitan 
dengan konstitusionalitas suatu norma, bukan semata-mata alasan 
yang bersifat teknis dan pragmatis, maka terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi demikian dapat diajukan pengujian kembali untuk dilakukan  
‘peninjauan’ terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 
sebagaimana hal demikian telah pernah dikabulkan oleh Mahkamah. 
Bukan dengan sengaja menafsirkan putusan dimaksud dan selanjutnya 
tidak mentaatinya. 

[3.13.5] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma 
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon 
yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
32/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan 
tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara 
expressis verbis memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk 
membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam 
dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan. Selengkapnya amar 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 menyatakan:
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Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam 
Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut 
dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun 
enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”;

1.2. Frasa “...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam 
Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... 
‘diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling 
lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah 
ini diucapkan”;

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah tersebut maka pembentuk 
undang-undang diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk 
Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama (Mutual Insurance). 
Namun, kenyataannya pembentuk undang-undang bukan membentuk 
undang-undang sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 32/PUU-XI/2013 melainkan hanya memuat satu pasal dalam 
UU 40/2014 bahkan pembentuk undang-undang mendegradasi amanah 
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang kemudian oleh Mahkamah juga 
telah diputus bahwa Asuransi Usaha Bersama dibentuk dengan undang-
undang.
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Bahwa dalam persidangan baik Presiden maupun Dewan Perwakilan 
Rakyat menyatakan yang pada pokoknya:

a. Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 hanya satu-satunya dan tidak 
dimungkinkan akan ada penambahan perusahaan Asuransi Usaha 
Bersama (mutual) lagi di Indonesia. 

b. Dalam Usaha Bersama, penambahan modal tidak dapat dilakukan 
karena karakteristik Usaha Bersama tidak membolehkan adanya 
penambahan modal dari pihak luar selain dari anggota. Di sisi lain, 
karakteristik usaha perasuransian adalah bisnis yang memerlukan 
modal usaha besar. 

c. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan Usaha 
Bersama dalam menambah modal, dengan pemahaman Usaha 
Bersama sebagai kumpulan pihak dan bukan kumpulan modal, 
sementara di sisi lain Usaha Bersama tetap harus memastikan 
kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang 
Polis, Tertanggung, atau Peserta, maka terhadap Perasuransian 
Berbentuk Usaha Bersama yang telah ada, agar dapat tetap 
menjalankan usaha dengan memiliki standar perusahaan asuransi 
yang ideal, perlu diatur pembatasan ruang lingkup Asuransi Usaha 
Bersama dan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola 
perusahaan-perusahaan Asuransi Usaha Bersama.

d. Bahwa UU 40/2014 telah mengakomodir kebutuhan hukum 
perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama pada pasal-pasal 
dalam batang tubuhnya, meskipun demikian, sebagai upaya 
penguatan terhadap perusahaan asuransi berbentuk Usaha 
Bersama yang telah ada agar memiliki standar sebagai perusahaan 
perasuransian yang ideal serta memberikan perlindungan bagi para 
anggotanya, maka pembuat undang-undang juga memperhatikan 
hal tersebut dengan mengatur lebih lanjut mengenai badan hukum 
Usaha Perasuransian berbentuk Usaha Bersama dengan Peraturan 
Pemerintah.

Bahwa penjelasan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, 
menurut Mahkamah telah menafsirkan lain dari maksud Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah 
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Konstitusi a quo sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa frasa 
“...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang” dalam Pasal 7 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai “... ‘diatur lebih lanjut dengan Undang-
Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah 
putusan Mahkamah ini diucapkan”. Artinya, ketentuan tentang usaha 
perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur 
lebih lanjut dengan Undang-Undang tersendiri terpisah dari asuransi 
berbentuk perseroan dan asuransi berbentuk koperasi. 

Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang menafsirkan 
berbeda dari maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/
PUU-XI/2013 merupakan tindakan yang keliru bahkan secara faktual 
tindakan pembentuk undang-undang yang tidak melaksanakan putusan 
Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan eksekutorial merupakan 
bentuk ketiadaktaatan terhadap hukum. Terlebih lagi, pembentuk 
undang-undang secara sadar menafsirkan lain yang justru mendegradasi 
amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah dipertimbangkan 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XI/2013. Tindakan menafsirkan amar suatu putusan badan peradilan 
adalah juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas universal 
‘res judicata pro viratate habetur’ yang menjadi landasan setiap 
putusan hakim yang harus dianggap benar, sepanjang putusan itu tidak 
dibatalkan kemudian oleh putusan hakim yang lain. Dengan kata lain, 
putusan hakim tidak boleh ditafsirkan lain dan harus dilaksanakan 
sebagaimana bunyi amar putusannya dan bunyi amar putusan dimaksud 
dianggap benar hingga dibatalkan oleh putusan hakim yang lainnya.

Bahwa alasan pembentuk undang-undang sebagaimana telah diuraikan 
di atas, bukan merupakan alasan konstitusional melainkan alasan teknis-
pragmatis belaka. Seharusnya pembentuk undang-undang membuat 
undang-undang mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju 
dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan asuransi perseroan 
dan asuransi koperasi. Sebagaimana di negara-negara lain seperti 
yang telah Mahkamah uraikan dalam Paragraf [3.13.3], terlebih 
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untuk Indonesia yang secara fakta sejarah telah memiliki Asuransi 
Usaha Bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 yang sampai 
saat ini keberadaannya masih diakui, justru harus didorong agar 
dapat mengembangkan industri perasuransian dengan bentuk usaha 
bersama, apalagi hal itu merupakan amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 
1945. Di samping alasan tersebut di atas, penguatan eksistensi Asuransi 
Usaha Bersama juga  mencerminkan adanya tekad dari negara dalam 
mempertahankan warisan kultur dan semangat gotong royong (legacy) 
dalam membangun perekonomian yang hingga saat ini masih relevan 
dibutuhkan yang menjadi ciri utama falsafah bangsa Indonesia. Sebab, 
mengakomodir pengaturan asuransi sebagai usaha bersama (mutual), 
sebagaimana AJB Bumi Putera 1912 di dalam undang-undang adalah 
juga bagian dari bentuk legitimasi bangsa Indonesia terhadap aspek 
legacy tersebut di atas.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di 
atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai 
ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 
1945 beralasan menurut hukum, yaitu mengganti frasa yang semula 
berbunyi “diatur dalam Peraturan Pemerintah”  menjadi “diatur dengan 
undang-undang”, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 
selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan 
hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Undang-Undang”. Perubahan norma dimaksud semata-mata 
agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 
(1) yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, adalah tindakan 
inkonstitusional jika pembentuk undang-undang menafsirkan lain atau 
berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah. 

[3.15] Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pembentukan Undang-
Undang tentang Asuransi Usaha Bersama sebagaimana dikemukakan 
di atas, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama 
dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Waktu dua tahun adalah waktu 
yang cukup bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) 
untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama 
(mutual insurance).
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[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di 
atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum.

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat dua orang Hakim Konstitusi 
yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi 
Wahiduddin Adams yang memiliki pendapat berbeda (dissenting 
opinion) sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan 
frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam ketentuan Pasal 6 
ayat (3) UU 40/2014. Para Pemohon memohonkan agar pasal a quo 
dimaknai menjadi “diatur dengan Undang-Undang” sesuai dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu Putusan Nomor 32/
PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, yang amarnya menyatakan 
“diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang dilakukan paling lambat 
dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan”. 
Berkenaan dengan permohonan para Pemohon tersebut, Kami 
memberikan pendapat berbeda.

[6.2] Menimbang bahwa setelah dicermati secara saksama, para 
Pemohon menerangkan kedudukan hukumnya sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia, Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 serta 
sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) dari berbagai daerah 
perwakilan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-
XI/2013 para Pemohon sebagai perseorangan dan pemegang polis 
diberikan kedudukan hukum karena pemilik badan usaha adalah para 
Pemegang Polis sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Anggaran 
Dasar AJB Bumiputera 1912 pada bagian Mukadimah, maupun dalam 
Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 
45. Namun demikian, pemberian kedudukan hukum dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tidaklah serta merta 
dapat diberikan untuk perkara a quo dikarenakan pada saat Perkara 
Nomor 32/PUU-XI/2013 diajukan belum ada kejelasan status badan 
hukum usaha bersama. Namun, setelah diundangkannya UU 40/2014 
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usaha bersama yang telah ada dikukuhkan statusnya sebagai badan 
hukum usaha bersama dan organ badan hukum usaha bersama diatur 
dalam peraturan pelaksana UU 40/2014 yaitu PP 87/2019. Ketentuan 
Pasal 1 angka 8 PP 87/2019 mengatur adanya organ direksi, di mana 
direksi sebagai organ usaha bersama berwenang dan bertanggung 
jawab penuh atas pengurusan usaha bersama untuk kepentingan usaha 
bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan usaha bersama, serta 
mewakili usaha bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan 
sesuai dengan PP a quo dan anggaran dasar usaha bersama. Ketentuan 
Pasal 1 angka 8 PP 87/2019 dikuatkan kembali dalam Pasal 54 ayat 
(1) PP a quo yang menyatakan bahwa “Direksi baik sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama berwenang mewakili usaha bersama baik 
di dalam maupun di luar pengadilan”. Kewenangan Direksi untuk 
mewakili usaha bersama tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, 
atau keputusan Rapat Umum Anggota (RUA).

Bahwa selanjutnya, terkait dengan anggapan kerugian hak 
konstitusionalnya, para Pemohon menjelaskan kedudukannya sebagai 
Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk berbagai daerah pemilihan. 
Namun, pada saat UU 40/2014 dan PP 87/2019 berlaku sudah tidak 
ada lagi istilah BPA karena ketentuan Pasal 120 ayat (3) PP 87/2019 
menyatakan bahwa BPA usaha bersama yang telah ada pada saat PP 
87/2019 diundangkan, dinyatakan sebagai RUA dan memiliki tugas 
serta kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam PP a quo. Adapun 
anggota BPA yang telah ada pada saat PP a quo diundangkan, tanggal 
26 Desember 2019, dinyatakan sebagai Peserta RUA [vide Pasal 120 
ayat (4) PP 87/2019]. 

[6.3] Menimbang bahwa dengan mencermati secara saksama uraian 
para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya telah ternyata 
tidak tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan 
kerugian konstitusional yang diderita para Pemohon dengan berlakunya 
norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014. Karena, pada pokoknya yang 
dipersoalkan para Pemohon adalah beberapa ketentuan dalam PP  
87/2019 yang dianggap para Pemohon telah menghilangkan eksistensi 
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BPA karena mengubahnya menjadi RUA, dan mengurangi kewenangan 
BPA dalam mengelola AJB Bumiputera 1912. Termasuk di dalamnya 
para Pemohon juga mempersoalkan masa jabatan anggota BPA yang 
beralih menjadi anggota RUA sebagaimana termaktub dalam ketentuan 
Pasal 120 PP a quo yang menentukan selama satu tahun. Menurut 
para Pemohon, ketentuan demikian merugikan karena semula masa 
jabatan anggota BPA adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk maksimal dua periode berturut-turut.  

[6.3.1] Bahwa Jika mencermati secara saksama PP 87/2019, masa 
jabatan anggota RUA tersebut pada prinsipnya sama dengan anggota 
BPA yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali. Ketentuan satu 
tahun yang dipersoalkan para Pemohon sebagai anggapan kerugian 
konstitusional tersebut hanyalah Ketentuan Peralihan dari anggota 
BPA menjadi anggota RUA yang sifatnya sementara waktu (temporary) 
sampai terbentuknya anggota RUA (vide Pasal 120 ayat (4) dan ayat 
(5) PP 87/2019). 

Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan anggapan kerugian 
yang dialaminya dikaitkan dengan tidak dibolehkannya anggota/
pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil 
kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah menjadi peserta RUA 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (3) PP 87/2019 yang 
dikaitkan dengan adanya pembatasan terhadap hak seseorang, in casu 
anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/
wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah untuk menjadi 
pemegang polis. 

[6.3.2] Bahwa uraian alasan para Pemohon yang mengait-kaitkan hak 
untuk menjadi anggota (pemegang polis) dan syarat untuk menjadi 
anggota RUA dalam batas penalaran yang wajar sungguh sulit untuk 
dipahami korelasinya dengan anggapan kerugian hak konstitusional 
yang dialaminya. Karena, pada prinsipnya siapapun dapat menjadi 
pemegang polis AJB Bumiputera atau anggota sepanjang memenuhi 
syarat keanggotaan yaitu perseorangan berkewarganegaraan Indonesia 
atau pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau 
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perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia (vide Pasal 8 PP 
87/2019). Sementara itu, pembatasan yang dipersoalkan oleh para 
Pemohon pada prinsipnya pembatasan atau syarat menjadi anggota 
RUA. Salah satu pembatasan tersebut adalah tidak membolehkan 
anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/
wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah. Pembatasan 
demikian adalah wajar dan tidak bertentangan dengan konstitusi di 
mana secara filosofis bertujuan untuk menjamin agar keputusan yang 
diambil oleh RUA dalam melaksanakan kewenangannya, yang tidak 
dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris, tidak berafiliasi dengan 
kepentingan politik apapun atau independen. 

[6.3.3] Bahwa Lebih lanjut, para Pemohon juga menjelaskan anggapan 
kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan adanya kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap para Pemohon telah 
mengintervensi kewenangan BPA AJB Bumiputera 1912 sebagaimana 
menurut para Pemohon intervensi tersebut termaktub antara lain 
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 19, Pasal 
23 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 24 ayat (6), ayat (7), ayat (8), 
Pasal 35 UU 40/2014 sehingga menurut para pemohon intervensi 
demikian dapat memperlambat proses pengambilan keputusan RUA 
(vide. permohonan para Pemohon hlm. 14 sampai dengan hlm. 17). 
Istilah RUA yang dimaksud dulunya adalah BPA.

Berkenaan dengan uraian para Pemohon tersebut, penting ditegaskan 
bahwa pada saat BPA dibentuk tidak ada keterlibatan OJK dalam 
penyelenggaraan asuransi karena OJK sendiri baru dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
(UU 21/2011). Artinya, pada saat BPA dibentuk memang belum ada 
OJK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak 
lain, yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU 21/2011). Sebagai lembaga pengatur 
dan pengawas sektor jasa keuangan OJK berwenang mengatur dan 
mengawasi perusahaan asuransi apapun dalam rangka memberikan 
perlindungan bagi para anggotanya, termasuk di dalamnya mengatur 
dan mengawasi badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912. 
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[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum 
di atas, telah jelas para Pemohon tidak dapat menguraikan apa 
sesungguhnya kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon 
dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, sehingga tidak 
ada hubungan kausal (causal verband) antara kerugian para Pemohon 
dengan berlakunya norma pasal a quo. Dengan demikian seharusnya 
Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat 
(3) UU 40/2014. 

[6.5] Menimbang bahwa uraian/pendapat hukum mengenai PP 
87/2019 di atas bukan ditujukan untuk menilai keabsahan (legalitas) 
PP 87/2019 terhadap Undang-Undang atau bahkan terhadap UUD 
1945, melainkan semata-mata karena para Pemohon dalam menjelaskan 
kerugian konstitusionalnya selalu merujuk pada PP 87/2019 a quo.

[6.6] Menimbang bahwa andaipun para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum, quod non, tidak terdapat pula persoalan konstitusionalitas 
norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 dikarenakan Pasal 6 ayat (1) 
UU 40/2014 menentukan bentuk badan hukum penyelenggara usaha 
perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. 
Badan hukum usaha bersama dimaksud adalah usaha bersama yang 
telah ada pada saat UU 40/2014 diundangkan yang dikukuhkan oleh 
UU a quo sebagai badan hukum usaha bersama. Sampai saat UU a quo 
diundangkan hanya ada satu badan hukum usaha bersama yaitu AJB 
Bumiputera 1912. UU a quo telah ternyata tidak hanya mengukuhkan 
AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum usaha bersama tetapi 
juga mengatur secara garis besar mengenai tata kelola penyelenggara 
perasuransian oleh badan hukum usaha bersama. Pengaturan tersebut 
meliputi perizinan usaha bersama (Pasal 8 UU 40/2014); penerapan 
tata kelola perusahaan asuransi yang baik, termasuk usaha bersama 
(Pasal 11 UU 40/2014); pengaturan kewajiban organ perusahaan 
perasuransian, termasuk usaha bersama untuk memenuhi persyaratan 
kemampuan dan kepatutan (Pasal 12 UU 40/2014); pengaturan 
prinsip dasar penyelenggaraan usaha bersama (Pasal 35 UU 40/2014);  
larangan bagi organ perusahaan asuransi, termasuk usaha bersama jika 
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izin usaha perusahaan dicabut (Pasal 43 UU 40/2014); kewenangan 
organ perusahaan, termasuk usaha bersama, jika tim likuidasi telah 
dibentuk (Pasal 46 UU 40/2014); kewenangan OJK menonaktifkan 
organ perusahaan, termasuk usaha bersama, dan menetapkan pengelola 
statuter, serta mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi perusahaan 
perasuransian dan organ perusahaan yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Pasal 60 UU 40/2014); pemeriksanaan 
perusahaan perasuransian secara berkala atau sewaktu-waktu (Pasal 61 
UU 40/2014); kewenangan OJK untuk memerintahkan penggantian 
direksi dan dewan komisaris (Pasal 72 UU 40/2014); ketentuan pidana 
bagi organ perusahaan yang melanggar UU 40/2014, dan ketentuan 
peralihan untuk penyesuaian usaha bersama dalam kurun waktu paling 
lama tiga tahun  (Pasal 86 UU 40/2014).

[6.6.1] Bahwa lebih lanjut, UU 40/2014 menjelaskan bahwa apabila 
di kemudian hari setelah UU 40/2014 diundangkan ada pihak-pihak 
yang akan menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi 
jiwa, usaha asuransi umum syariah, atau usaha asuransi jiwa syariah 
dengan bentuk usaha bersama, UU a quo menjelaskan agar bentuk 
badan hukumnya didorong berbentuk koperasi dengan pertimbangan 
kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan (vide Penjelasan Pasal 6 UU 40/2014). Artinya, dengan 
UU 40/2014 pembentuk undang-undang telah mengukuhkan AJB 
Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya badan hukum usaha bersama. 
Namun, ke depannya usaha bersama apabila ada lagi oleh UU a quo 
didorong dalam bentuk koperasi. Koperasi pada hakikatnya adalah 
wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
ekonomi. Bentuk badan usaha bersama (mutual) ini sejiwa dengan badan 
usaha koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, 
yang dalam usahanya bertumpu kepada kemampuan anggotanya 
serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan para anggotanya, 
bukan seperti perusahaan yang lebih berpihak dan menguntungkan 
para pemilik modal. Dengan demikian, bentuk koperasi untuk usaha 
bersama seandainya ke depan akan dibentuk adalah sejalan dengan 
amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 
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[6.6.2] Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas maka 
pembentuk undang-undang, in casu Pembentuk UU 40/2014 pada 
prinsipnya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 32/PUU-XI/2013, tidak hanya mengukuhkan status badan 
hukum usaha bersama tetapi juga mengatur tata kelolanya, di mana 
untuk pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam PP 87/2019.

Dengan penjelasan dan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa 
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tidak bertentangan dengan Konstitusi 
karena status hukum bagi usaha bersama yang ada yaitu AJB Bumiputera 
1912 sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam UU 40/2014 
[vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2)]. Selain telah memberikan 
kepastian hukum bahwa perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama 
adalah badan hukum dan ditegaskan pula bahwa AJB Bumiputera 
1912 merupakan satu-satunya usaha bersama yang menyelenggarakan 
usaha perasuransian; telah diaturnya prinsip-prinsip umum tata kelola 
suatu perusahaan asuransi yang berlaku bagi usaha bersama dalam 
UU 40/2014 dan kekhususan bidang AJB Bumiputera 1912 di bidang 
asuransi; serta adanya fakta hukum bahwa hanya ada satu objek 
hukum atas pengaturan tata kelola usaha bersama, maka kebijakan 
pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) yang mendelegasikan 
pengaturan tata kelola usaha bersama ke dalam Peraturan Pemerintah 
telah didasarkan pada landasan hukum dan pemikiran yang jelas dan 
berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan [vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan] sehingga 
memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma 
Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 sebagaimana didalilkan para Pemohon. 
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[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kami 
berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, 
oleh karenanya seharusnya permohonan para Pemohon tidak diterima. 
Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, 
seharusnya Mahkamah menyatakan pokok permohonan para Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum.



 KETENTUAN VERIFIKASI ADMINISTRASI 
DAN FAKTUAL BAGI PARTAI POLITIK YANG 

AKAN MENJADI PESERTA PEMILU 
(2020)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
7/2017) telah pernah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, masing-masing bertanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 
11 Januari 2018, yaitu  mengenai verifikasi partai politik, dimana 
semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi 
peserta pada Pemilu selanjutnya.  Adapun syarat menjadi Peserta 
Pemilu bagi partai politik harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, yaitu: a) Berstatus 
badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b) 
Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c) Memiliki kepengurusan 
di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi 
yang bersangkutan; d) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e) 
Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f) Memiliki 
anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 
(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai 
politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan 
kepemilikan kartu tanda anggota; g) Mempunyai kantor tetap untuk 
kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir Pemilu; h) Mengajukan nama, lambang, dan 
tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i) Menyerahkan nomor 
rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 
Selain persyaratan tersebut diatas, terdapat pula tantangan yang harus 
dihadapi oleh partai politik peserta pemilu, yaitu apakah partai politik 
tersebut lolos parliamnetary tershold, sehingga memiliki perwakilan 
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di DPR, ataukah tidak lolos parliamentary tershold, sehingga tidak 
memiliki perwakilan di DPR. Disamping itu, terdapat pula partai 
politik yang hanya memiliki perwakilan di tingkat DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang 
memiliki perwakilan, baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang 
seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap 
sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda, sehingga apabila dilihat 
dari capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai 
politik pada suatu kontestasi Pemilu, adilkah 

menyamakan posisi partai politik yang telah memiliki keterwakilan 
pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan menjadi 
peserta Pemilu, dengan didasarkan pada “verifikasi”, sebagai syarat 
untuk menjadi peserta pada Pemilu selanjutnya? 

Dalam hal ini, memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua 
partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu 
pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru adalah suatu 
ketidakadilan. Oleh karenanya, terhadap partai politik yang lolos/
memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara 
adiministrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai 
politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary 
Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat 
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan 
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual 
hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai 
politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang 
menyatakan, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik 
yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi 
Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold 
pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak 
diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak 
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memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang 
hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara 
administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan 
yang berlaku terhadap partai politik baru”.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Ketentuan Parliamentary 
Threshold, Partai Politik, Verifikasi partai politik, Verifikasi administrasi, 
Verifikasi faktual, Verifikasi Pemilu 2019. 

Duduk Perkara

Pemohon adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), 
dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullan 
Mansyuri, masing-masing sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
Partai GARUDA dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Gerakan Perubahan Indonesia. Pemohon merasa dirugikan dengan 
berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, yaitu mengenai 
syarat telah lulus verifikasi oleh KPU untuk dapat menjadi partai 
politik peserta Pemilu. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XV/2017, frasa “telah ditetapkan dalam Pasal 173 
ayat (1) UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga 
Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara 
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak 
diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. 

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017,  Pemohon mengemukakan argumentasi 
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara 
yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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a. Pemohon membuka argumentasi dalam dalil permohonannya 
dengan terlebih dahulu menguraikan bahwa norma a quo pernah 
diajukan permohonan dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 
namun menurut Pemohon permohonan Pemohon tidak nebis 
in idem dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, karena 
permohonan Pemohon menggunakan batu uji serta alasan atau 
argumentasi konstitusional yang berbeda dengan perkara Nomor 
53/PUU-XV/2017;

b. Bahwa menurut Pemohon Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 
173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 
tidaklah bersifat general, karena sepanjang dalam hal Partai telah 
dinyatakan lolos verifikasi, maka tidaklah bertentangan dengan 
Putusan Mahkamah. Dengan demikian, putusan a quo tidak 
berlaku pada Partai yang telah dilakukan verifikasi. Dengan tidak 
diverifikasi ulang partai politik menunjuk pada kekuatan hasil 
audit investigatif yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harus 
dimaknai adanya pengecualian yang merupakan hak privilege 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 
Oleh karena itu ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 
UU 7/2017 merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bersifat 
terbatas tidak bersifat absolut. Sepanjang memang ada perubahan 
pemekaran wilayah, dan pertambahan penduduk yang siqnifikan, 
maka keberlakuan verifikasi ulang dapat diberlakukan. 

c. Bahwa Pemohon berpendapat, sepanjang Partai Politik sudah 
diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat 
dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi 
menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus 
dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi 
menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka 
pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. 
Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil 
verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip 
keadilan hukum.
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d. Bahwa menurut Pemohon penerapan verifikasi ulang terhadap 
Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan 
dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil 
dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh 
kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan 
sebelumnya.

e. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 berpotensi 
ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk 
Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang 
jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku 
untuk Pemilu 2019 tetapi juga untuk Pemilu berikutnya. Jika 
potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka 
anggota Pemohon akan kehilangan haknya secara tidak adil. 
Kehilangan hak ini bertentangan dengan dengan hak kemudahan 
dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi 
hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945.

f. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) 
UU 7/2017 berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen 
untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah 
tepat. Konsep penyederhanaan partai politk tidak dapat dilakukan 
dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai 
keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai 
politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. 
Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka 
seharusnya sejak awal persyaratan Partai Politik dalam Pemilu 
yang diperberat. 

g. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 
7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak 
diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu 
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mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria 
sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat 
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya 
disebut PMK 2/2021), sehingga  terhadap norma a quo dapat dilakukan 
pengujian kembali. Dengan demikian terhadap persoalan tersebut 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan 
pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018, dengan amar 
putusan antara lain, “Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 
173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

[3.8.2] Bahwa dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Pemohon 
pada pokoknya mendalilkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 
173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bersifat diskriminatif 
karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut 
verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai 
politik peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga 
sekaligus menciptakan standar ganda. Selanjutnya Pemohon dalam 
perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 juga mendalilkan bahwa verifikasi 
partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi 
bagian penting sebagai instrumen demokrasi untuk mengembalikan 
kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai 
politik; lagi pula, jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik 
peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi dengan adanya tambahan 
pemekaran daerah otonom baru Tahun 2015;

[3.8.3] Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 
dalam mendalilkan permohonannya sebagaimana tersebut di atas 
menggunakan dasar pengujian Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), 
dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
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[3.8.4] Bahwa adapun dalam perkara  a quo, Pemohon sebagaimana 
terurai dalam Paragraf [3.7] pada pokoknya mendalilkan bahwa bagi 
Partai Politik yang sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil 
verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam 
kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya 
tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu 
berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil 
verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka 
pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Hal 
tersebut menurut Pemohon adalah sebagai wujud kepastian hukum 
(legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan 
dengan prinsip keadilan hukum. 

[3.8.5] Bahwa Pemohon dalam perkara a quo dalam mendalilkan 
permohonannya sebagaimana tersebut di atas menggunakan dasar 
pengujian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan a quo 
beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo  memenuhi  
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 
2/2021, sehingga permohonan a quo  dapat diajukan kembali.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon 
memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78  ayat (2) PMK 
2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan 
Pemohon lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan 
mempelajari dalil Pemohon, mendengar dan membaca keterangan 
tertulis DPR, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, 
membaca keterangan tertulis ahli Pemohon,  serta memeriksa bukti 
Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap verifikasi partai politik, Mahkamah dalam 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 antara lain mempertimbangkan 
sebagai berikut:
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[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional 
PERTAMA yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta 
Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) 
juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan 
terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan 
satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, 
keberadaan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU 
Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa 
“telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan 
menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” 
sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, 
sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap 
keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana 
hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya 
tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal 
yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. 

[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma 
Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon 
Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh 
KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap 
keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan 
sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan 
Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar 
bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan 
ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 
perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu.

[3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa “telah ditetapkan/” 
dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian 
dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal 
tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana 
didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma 
Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum 
selengkapnya terkait frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) 
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UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan 
pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 
173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma 
bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi 
ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini 
mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang 
dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan 
dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. 
Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon 
peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.

[3.13.1]  Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus 
perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu 
sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang 
menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang 
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara 
nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu 
berikutnya”. Dalam ketentuan a quo, perbedaan perlakuan terhadap 
partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik 
yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah 
secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang 
batas dan partai politik baru.

[3.13.2]  Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon 
peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi 
objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam 
UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan 
perlakuan antarpartai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait 
pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan 
terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, 
bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat 
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(1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan 
pokok pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, “...
dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum 
Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan 
mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik 
lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena 
ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 
berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 
UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90);

2. Bahwa menurut Mahkamah, “...terdapatnya fakta hukum bahwa 
syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti 
pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan 
persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat 
untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 
2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan 
umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil 
apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan 
umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat 
mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai 
politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT 
harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat” (Putusan 
Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 91);

3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa “...memberlakukan 
syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan 
umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau 
perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) 
UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua 
partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk 
satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu 
Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, 
hlm. 92);
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4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon 
peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, “Untuk 
mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada 
dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan 
persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 
tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau 
kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti 
Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan 
dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian 
hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai 
perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta 
Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat 
yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi 
penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi 
peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 
8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan 
mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.” (Putusan 
Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93).

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap 
ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan 
berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik 
benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang 
dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada 
setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:

a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya 
mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, 
sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan 
yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 
dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, 
setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara 
berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang 
tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun 
pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, 
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perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, 
perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian 
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam 
pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon 
peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. 
Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk 
mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, 
melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya 
ketidakadilan Pemilu.

[3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda 
terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif 
jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan a 
quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan 
verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. 
Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat 
(3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap 
partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 
2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah 
ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/
PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem 
penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. 
Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama 
di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai 
politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan 
daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu 
keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang 
bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa 
dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, 
maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah 
dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa 
membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada 
Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti 
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Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu 
namun tidak memperoleh kursi di DPR. 

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi 
dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, 
namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai 
politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan 
dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta 
Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga 
untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode 
selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah 
untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam 
batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan 
Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon 
peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus 
bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki 
kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan 
umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai 
politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang 
lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 
2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka 
peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan 
partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik 
peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan 
partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, 
yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, 
tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak 
hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik 
sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam 
Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua 
persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, 
Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai 
berikut:
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1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan 
hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan 
saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, 
melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab 
terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator 
keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara 
antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu 
anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu 
yang ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR 
dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai 
politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, 
baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di 
DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan 
dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik 
dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang 
harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam 
hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi 
dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi 
partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi 
peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perta Pemilu tanpa harus 
diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. 
Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator 
kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, 
sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu 
merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak 
untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat 
dalam Pemilu.

Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, 
maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta 
Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu 
perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan 
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keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut 
substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh 
peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah 
diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta 
Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang 
dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama 
sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. 
Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud 
merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi 
syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses 
verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta 
Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-
sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang 
ditentukan. 

2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan 
dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor 
jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat 
kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah 
kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 
50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan 
merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. 
Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor 
penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah 
provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami pertambahan, 
di mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap 
keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, 
kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon 
peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara a quo, 
terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 
provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan 
keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik 
tentunya mengalami perubahan.
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Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah 
provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami 
perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus 
penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) 
misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, 
di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka 
jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta 
jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 
juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak 
terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota 
dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. 
Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang 
terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah 
ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi 
atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik.

Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah 
kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang 
bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan 
di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki 
anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah 
pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota 
dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik 
telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada 
satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, 
keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui 
proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk 
memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. 

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis

Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati 
yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur 
politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan 
lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan 
negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, 
baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, 
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dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi 
kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-
pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 
juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada 
pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik 
bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat 
organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi 
lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak 
seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah 
satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang 
menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik 
sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan 
syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan 
tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat 
demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum 
untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.

Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat 
berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur 
internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu 
syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan 
sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, 
di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun 
disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. 
Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai 
politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap 
untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, 
maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor 
belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat 
mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan 
cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. 
Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan 
terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah 
diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. 

Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan 
kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta 
syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu 
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sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik 
calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi 
pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan 
kembali.

4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta 
Pemilu

Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk 
dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam 
Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan 
dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat 
persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan 
dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan 
sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan 
memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik 
untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang 
menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan 
persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung 
bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang 
dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan 
umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, 
sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal 
di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak 
terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi 
(desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama 
partai politik sebagai peserta Pemilu. 

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat 
jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang 
harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan 
semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu 
memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU 
Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan 
sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai 
politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan 
di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% 
(tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi 
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yang bersangkutan; dan (3) minimal  memiliki kepengurusan di 
50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota 
yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan 
keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa 
melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di 
tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase 
kepengurusan di tingkat kecamatan.  

Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait 
dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur 
secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual 
terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) 
UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak 
hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan 
susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan 
pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap 
tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di 
tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/
kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan 
partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya 
diatur dalam Peraturan KPU.

Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai 
politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, 
tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara 
Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan 
syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) 
UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan 
dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah 
partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan 
persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-
hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan 
dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara 
Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi 
ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta 
Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula 
hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari.
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Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 
bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidak diverifikasi 
ulang” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak 
diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk 
memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, 
sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma 
yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan 
relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa 
“tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka 
rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma 
yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu. 

[3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU 
Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam 
Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional 
oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. 
Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan 
inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 
28 September 2017, yang menyatakan antara lain: 

“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 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”. 

Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-
undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan 
kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan 
inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/
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PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi 
muatan atau substansinya;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” 
dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat 
(3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut 
hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut oleh karena 
argumentasi dan dasar pengujian dalam permohonan 53/PUU-XV/2017 
berbeda dengan argumentasi dan dasar pengujian permohonan a quo, 
dan sekalipun dalam beberapa putusan Mahkamah, Mahkamah telah 
mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, 
namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah 
verifikasi partai politik masih diperlukan  pada saat sekarang ini 
dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan  kesamaan 
kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan 
dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta 
di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai 
politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi 
negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi 
COVID-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu  
memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan 
sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya 
diperlakukan berbeda. Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah 
memberikan pertimbangan sabagaimana termuat dalam pargraf-paragraf 
selanjutnya di bawah ini.  

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dasar pengujian yang diajukan 
oleh Pemohon, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan”, Mahkamah perlu mepertimbangkan bahwa 
meskipun Pasal tersebut tidak terkait dengan hak-hak politik warga 
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negara, namun karena pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji 
ke Mahkamah adalah terkait dengan hak politik warga negara maka 
Mahkamah sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga 
hak-hak konstitusional warga negara,  perlu mempertimbangkan hak-
hak konstitusional politik warga negara yang tertuang   di dalam  UUD 
1945, yang banyak menyebut perlindungan terkait dengan hak-hak 
politik warga negara, seperti hak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negara. Bahwa dalam kaitan ini Pemohon yang merupakan 
badan hukum partai politik, yang di dalamnya beranggotakan warga 
negara Indonesia yang menentukan pilihannya dengan menggunakan 
hak-hak politiknya di mana sudah seharusnya partai politik harus 
memperjuangkan hak anggotanya baik secara individual maupun secara 
kolektif. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan terkait 
dengan hak konstitusional politik-nya, Mahkamah memandang bahwa 
hak demikian dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, 
dan kepentingan hukum negara. Dengan kata lain, selama tidak ada 
pelanggaran terhadap penjaminan pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain serta termasuk pula bukan sebagai 
tindakan diskriminasi. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan verifikasi 
partai politik, sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan 
hak konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam 
kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal 
mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik yang 
melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh partai politik yaitu antara lain dengan diharuskannya verifikasi. 
Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah partai politik yang 
telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya 
telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan 
tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat 
terhadap partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam 
rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan 
Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut apakah verifikasi kembali 
terhadap partai politik yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos 
untuk menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk pengingkaran prinsip 
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persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality 
of oppurtunity) sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan 
kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya, 
baik itu partai politik  yang lama (yang pernah diverifikasi dan 
dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun partai politik yang 
baru (partai politik yang belum pernah diverifikasi dan tidak pernah 
mengikuti Pemilu atau pernah diverifikasi namun tidak lolos), dengan 
pertimbangan kekinian dan memperhatikan perspektif keadilan yaitu 
memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan 
sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya 
diperlakukan berbeda.    

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan 
Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017  yang menyatakan,“Partai Politik Peserta 
Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi 
oleh KPU”,  yang kemudian  ketentuan tersebut  sepanjang frasa 
“telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. 
Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 
tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik 
yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah juga membatalkan 
keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai 
politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai 
Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) 
UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai 
politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan 
partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai 
peserta Pemilu. 

[3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu 
serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017  ini dimohonkan 
kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara 
Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta 
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kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan 
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang 
tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak 
diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon 
meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap 
partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi 
ulang.

[3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 
2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 
bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik 
sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti 
verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal 
treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang 
sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan 
terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang 
telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak 
lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu 
sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 
selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di 
hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai 
pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap 
sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.

[3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai 
politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat 
penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi 
perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat 
menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar 
dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan 
seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik 
dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi 
syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam 
Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta 
Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
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a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Partai Politik;

b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah 

kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan 
partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 
kepada KPU; dan 

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU.

[3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik 
peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang 
cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi 
rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik 
lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai 
politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki 
kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 
bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) 
jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai 
kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. 
Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu 
pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary 
Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik 
yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki 
wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD 
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Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu 
yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat 
DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan 
capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik 
pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah 
adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan 
suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan 
menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? 
Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena 
esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang 
seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap 
sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan 
verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, 
baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun 
partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, 
terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary 
Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi 
secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi 
ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai 
politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara 
administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan 
yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 
ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu 
merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang 
telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan 
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara 
administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai 
politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary 
Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat 
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan 
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, 
hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai 
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politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum 
tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim 
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi 
Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta 
Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi 
oleh KPU” yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017, tertanggal 11 Januari 2018, perihal frasa “telah ditetapkan” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
(selanjutnya ditulis UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 
53/PUU-XV/2017 secara konstitusional, norma Pasal 173 ayat (1) UU 
Pemilu berubah menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai 
politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Dalam petitum permohonan 
a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan “ketentuan 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak 
diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Mahkamah Konstitusi 
dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan 
Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi 
Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih memiliki pandangan/pendapat berbeda (dissenting 
opinion) dengan putusan a quo dengan alasan-alasan yang pada 
pokoknya sebagai berikut. 

Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) 
UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/
PUU-XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah 
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ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) 
UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai 
politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar 
yang perlu dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk 
memperkuat desain sistem pemerintahan presidensial adalah apakah 
norma “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang 
lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) 
UUD 1945? Sehubungan dengan itu, merujuk pokok permohonan 
Pemohon, terdapat dua pertanyaan turunan yang juga perlu dijawab, 
yaitu: (1) apakah benar bahwa argumentasi Mahkamah tidak relevan 
lagi, khusus alasan hukum bahwa keberadaan norma Pasal 173 ayat 
(1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam 
pemilu, yaitu belajar dari pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai 
politik peserta pemilu yang telah diverifikasi untuk menjadi peserta 
pemilu pada satu periode pemilu memiliki hak untuk mendapatkan 
perlakuan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak perlu diverifikasi 
kembali pada periode pemilu berikutnya? 

Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami 
akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 
yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana termaktub 
dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai 
menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi 
kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, ketentuan Pasal 173 ayat 
(1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/
PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan 
partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional 
bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak 
diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara 
benar dan saksama petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki 
tersebut menjadi tidak jelas ihwal partai politik yang bagaimana 
yang dikehendaki karena tidak dibedakan lagi antara partai politik 
yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia 
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dengan partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, serta tidak pula dapat dibedakan status partai 
politik peserta pemilu dengan partai politik yang belum terdaftar 
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta partai politik 
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau 
setidak-tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu 
sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, 
disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon 
jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang 
melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, 
dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan 
permohonan Pemohonan adalah kabur (obscuur libel).       

Bahwa selanjutnya, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang 
dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo merupakan 
norma yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 
Sekalipun norma konstitusi dimaksud memberikan kesempatan bagi 
setiap orang, namun bukan bermakna bahwa norma tersebut berlaku 
untuk siapa pun. Sebab, frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 
28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca dalam satu napas dengan frasa 
“guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan membaca dua frasa 
“guna mencapai persamaan dan keadilan” tersebut dalam satu kesatuan 
maksud, maka kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud hanya 
boleh atau dapat diberikan kepada orang  yang apabila tanpa adanya 
kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud ia tidak mampu mencapai 
persamaan dengan orang lain, sehingga ia tidak akan mendapatkan 
keadilan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 
merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang 
memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan 
orang lain, sehingga membutuhkan apa yang dikenal dengan affirmative 
action. Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal keterkaitan affirmative 
action sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 
dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008; Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret 2014; dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 
Maret 2014. Tidak hanya itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut secara substansial menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang 
bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) ditujukan untuk 
mendorong dan sekaligus mempercepat kelompok masyarakat tertentu 
atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan 
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara 
dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. 
Ditegaskan pula dalam putusan-putusan tersebut, affirmative action 
dalam pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945 misalnya kuota 30 (tiga puluh) persen bagi perempuan sebagai 
bentuk perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 

Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik 
peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi 
sebagai peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik 
yang telah pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi 
kembali ketika hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu 
berikutnya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan 
lanjutan, apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai 
peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, 
partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi 
dalam pemilu sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat 
mencapai persamaannya dengan partai politik lainnya? 

Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta 
pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 
sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan 
haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. 
Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang 
sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada 
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pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, 
maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga 
ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan 
demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai 
syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak 
terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan 
lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta 
pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) 
UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 
28H ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menyampaikan pendapat 
hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari 
permohonan Pemohon sebagai berikut :

Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa 
argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat 
(1) UU Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik 
dalam pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 
2019, penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa 
penilaian Pemohon a quo pada dasarnya hendak mendeligitimasi 
pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/
PUU-XV/2017, hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma 
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan 
sebagai berikut:

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah 
menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai 
politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari 
adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta 
Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus 
diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 
2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga 
untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-
periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan 
verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik 
peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam 
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setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap 
semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai 
politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 
2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi 
dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah 
peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang 
memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus 
verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 
2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka 
peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah 
dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah 
partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar 
menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan 
menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional 
(constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. 
Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga 
negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak 
berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk 
menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan 
dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

Bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi 
partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai 
politik peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan 
a quo sama sekali tidak kehilangan relevansi sebagaimana didalilkan 
Pemohon. Sekalipun hal itu hendak diuji dengan realitas jumlah partai 
politik peserta Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta 
pemilu lebih banyak dibandingkan jumlah partai politik peserta 
pemilu 2014. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran 
pendapat hukum Mahkamah dalam putusan a quo, di mana sekalipun 
telah dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta 
pemilu, jumlahnya tetap saja dapat bertambah. Terlebih lagi, verifikasi 
dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta 
pemilu. Jika verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditiadakan 
termasuk bagi partai politik peserta pemilu yang telah lulus verifikasi 
sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah partai politik 
dari pemilu ke pemilu akan semakin banyak. Sebab, tidak akan pernah 
partai politik telah lulus verifikasi sebelumnya yang tereliminasi sebagai 
peserta pemilu, karena secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik 
peserta pemilu untuk pemilu periode-periode berikutnya karena telah 
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pernah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu. Karena itu, 
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
53/PUU-XV/2017 a quo tetap relevan dan tidak terdapat alasan yang 
cukup untuk mengubahnya. 

Kedua, Pemohon mendalilkan bahwa partai politik peserta pemilu 
yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus menjadi partai politik 
peserta pemilu pada satu periode pemilu tertentu memiliki hak 
untuk mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil 
a quo, di samping partai politik bukanlah subjek hukum yang patut 
mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945 sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan Pemohon 
justru akan menyebabkan terjadi perlakuan berbeda terhadap partai 
politik calon peserta pemilu. Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap 
partai politik baru, maka partai politik calon peserta pemilu justru 
akan mendapatkan perlakuan secara berbeda. Kondisi demikian justru 
bertentangan dengan maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. mengenai keberadaan verifikasi partai 
politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakukan 
yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] 
hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

…perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan 
DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai 
politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, 
baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki 
kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat 
dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara 
partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan 
dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon 
peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu 
memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa 
hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung 
dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi 
perseta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat 
sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan 
kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai 
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politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat 
untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa 
partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi 
memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. 

Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka 
perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai 
peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta 
Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu 
perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan 
keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut 
substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh 
peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah 
diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta 
Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. 

Bahwa pertimbangan a quo secara jelas dan tegas berangkat 
dari semangat bahwa semua partai politik calon peserta pemilu 
mesti diperlakukan secara setara. Segala bentuk pembedaan yang 
menyebabkan unfairness penyelenggaraan pemilu mesti dieliminasi. 
Adapun dalil Pemohon yang meminta agar partai politik yang telah 
diverifikasi dan dinyatakan lulus dalam satu periode pemilu diberikan 
perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali, justru bertolak 
belakang dengan kehendak konstitusi agar semua diperlakukan secara 
sama, termasuk partai politik dalam kaitan dengan kepesertaanya 
dalam pemilu.

Bahwa selanjutnya, dalil yang dikemukakan Pemohon juga tidak sejalan 
dengan realitas partai politik sebagai badan hukum yang bersifat 
dinamis. Sebagai badan hukum yang sangat dinamis, keterpenuhan 
syarat sebagai peserta pemilu pada periode pemilu tertentu menuntut 
adanya pemeriksaan kembali atau verifikasi ulang atas keterpenuhan 
syarat dimaksud pada periode pemilu berikutnya. Terkait hal 
ini, Mahkamah juga telah mempertimbangkannya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] 
angka 3 hlm. 116-117 sebagai berikut:

Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang 
bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur 
politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan 
lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan 
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negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, 
baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, 
dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan 
suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami 
pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/
kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan 
akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai 
politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh 
perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan 
pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa 
surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan 
dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah 
seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan 
di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada 
tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik 
pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan 
tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu 
haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi 
berkurangnya syarat dimaksud. 

Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak 
pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai 
politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang 
harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai 
partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di 
mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun 
disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. 
Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai 
politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap 
untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, 
maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor 
belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat 
mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan 
cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. 
Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan 
terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah 
diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. 

Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan 
yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat 
mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai 
tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon 
peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada 
Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali. 
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Bahwa pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus 
verifikasi dalam satu periode pemilu dapat menjadi partai politik peserta 
pemilu tanpa dilakukan pengecekan kembali terhadap keterpenuhan 
syaratnya sebagai peserta pemilu, hal tersebut justru akan menjadi 
penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai politik sebagai 
infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang 
demokratis. Pada saat yang sama, hal tersebut juga menyebabkan 
mekanisme kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong 
partai politik menjadi partai politik yang sehat dalam menopang 
berjalannya demokrasi. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya pertimbangan yang diuraikan 
di atas, kami berpendapat Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat 
untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017. Oleh karena itu, verfikasi partai politik, baik administratif 
maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat 
sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan 
menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi 
semua partai partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas 
mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem 
pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem 
pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan 
verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta 
pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan 
verifikasi, terutama verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat 
mengubah dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju 
pendulum yang berbeda.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya 
Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak 
dapat diterima (kabur).



 KONSTITUSIONALITAS PENGALIHAN 
PENGELOLAAN DANA PENSIUN DAN 

TABUNGAN HARI TUA DARI [PT TASPEN 
(PERSERO)] KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN 

(2019)

Abstrak

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU 24/2011) telah diuji materiil 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 72/
PUU-XVII/2019, tanggal 30 September 2021, yang mengabulkan 
permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 57 huruf f 
dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Bahwa desain transformasi PT TASPEN 
(Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik 
karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil 
ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada 
di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya 
jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi para Pesertanya.

Kata Kunci:
TASPEN, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi, Transformasi BPJS, Dana 
Pensiun, Tabungan Hari Tua, PNS.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, sebagai pensiunan pejabat 
negara dan pensiunan PNS, serta sebagai PNS aktif, yang menjadi 
peserta program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun 
yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Para Pemohon merasa 
dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 57 huruf f 
dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011. Para Pemohon menganggap Pasal 
57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 berpotensi menimbulkan 
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kerugian konstitusional di kemudian hari, karena ketentuan a quo 
menuntut agar PT TASPEN (Persero) tidak lagi menyelenggarakan 
“Program Tabungan Hari Tua dan Pembayaran Pensiun” paling lambat 
tahun 2029. Hal demikian menurut para Pemohon menimbulkan 
ketidakpastian (uncertainty) terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya 
untuk mendapatkan “jaminan sosial” sebagaimana dijamin dalam Pasal 
28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, para 
Pemohon menganggap kepesertaan mereka dalam “Program Tabungan 
Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan PT 
TASPEN (Persero) memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jika ada 
peraturan perundang-undangan yang akan menghentikan ataupun akan 
mengalihkan keikutsertaan para Pemohon dalam “Program Tabungan 
Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang diselenggarakan 
PT TASPEN (Persero) kepada BJPS Ketenagakerjaan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011, 
maka ketentuan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian 
konstitusional para Pemohon, dan potensi kerugian demikian akan 
hilang jika Mahkamah memutus norma-norma a quo “tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf f 
dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat 
(3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana 
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa menurut para Pemohon, PT TASPEN (Persero) dengan 
BPJS Ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang berbeda satu 
sama lainnya baik dalam kerangka peserta maupun program 
yang dilaksanakan. Peserta program PT TASPEN (Persero) adalah 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara (peserta yang 
bekerja pada Penyelenggara Negara), sedangkan peserta BPJS 
Ketenagakerjaan adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja 
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selain penyelenggara negara (privat sector). Pengaturan jaminan dan 
perlindungan bagi ASN diatur khusus, hal ini merupakan wujud 
dari politik hukum pembentuk undang-undang yang menghendaki 
agar ASN diberikan manfaat dan layanan program jaminan dan 
perlindungan yang lebih baik dan dikelola secara khusus oleh PT 
TASPEN (Persero);

2. Bahwa menurut para Pemohon, legalitas PT TASPEN (Persero) 
untuk menyelenggarakan jaminan dan perlindungan bagi ASN dan 
Pejabat Negara diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 98/PUU-XV/2017 tertanggal 31 Januari 2018, juncto 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 tertanggal 8 
Juni 2017 terkait Uji Materi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian;

3. Bahwa menurut para Pemohon, Program Tabungan Hari Tua 
dan Program Pembayaran Pensiun merupakan kesinambungan 
penghasilan hari tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian 
ASN, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya 
berkelanjutan serta jaminan atas kehidupan yang layak sesuai 
dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban;

4. Bahwa menurut para Pemohon, ASN dan Pejabat Negara dalam 
struktur Pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang khusus 
bila disandingkan dengan pekerja swasta. Terdapat hal mendasar 
yang membedakan status ASN, Pejabat Negara dan Penerima 
Pensiun dengan pekerja swasta antara lain yakni bahwa ASN, 
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan unsur aparatur 
negara serta memiliki fungsi/tugas antara lain: melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat kesatuan 
bangsa, setia dan mempertahankan Ideologi Pancasila dan UUD 
1945 serta pemerintahan yang sah;

5. Bahwa menurut para Pemohon, kebijakan/politik hukum pemerintah 
menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara 
pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja 
yang bekerja selain pada penyelenggara negara dimaksudkan 
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karena ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun merupakan 
pegawai pemerintah yang memiliki special character serta untuk 
menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental, 
yang akan mengganggu ketenangan, semangat, daya kreativitas, 
dan loyalitas ASN dan Pejabat Negara dalam mengemban amanah 
sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat 
persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI yang pada gilirannya 
akan menimbulkan penurunan peran negara dalam memberikan 
layanan dan kesejahteraan pada masyarakat;

6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 57 huruf f dan 
Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan doktrin hukum 
bahwa setiap perubahan undang-undang harus menguntungkan 
“subjek” yang diatur, yaitu dalam hal ini para Pemohon sebagai 
peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran 
Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero);

7. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 
65 ayat (2) UU 24/2011 melanggar asas “keadilan, ketertiban dan 
kepastian hukum” dalam membentuk perundang-undangan yang 
baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf 
i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini karena Pasal 57 huruf f 
dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 memangkas “program tabungan 
hari tua dan program pembayaran pensiun” tanpa terlebih dahulu 
menghilangkan peraturan yang menjadi payung bagi “program” 
tersebut. Menurut para Pemohon, seharusnya peraturan baru yang 
akan menghilangkan suatu ketentuan dalam suatu peraturan yang 
telah terbit terlebih dahulu, harus secara ekspilisit menyatakan 
“aturan” dimaksud tidak berlaku atau dicabut daya berlakunya. 
Menurut para Pemohon, pembuatan suatu peraturan baru harus 
memperhatikan peraturan yang terbit lebih dahulu bilamana 
peraturan baru tersebut akan mengatur norma yang bersinggungan 
dengan norma yang juga diatur dalam peraturan sebelumnya;
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8. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 57 huruf 
f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.8]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 (sebagaimana selengkapnya termuat 
pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan tiga orang ahli bernama 
Dr. Maruarar Siahaan S.H., Dr. Dian Puji Simatupang S.H., M.H., dan 
Wawan Hafid Syaifudin M.Si., M.Act.Sc., ASAI., yang didengarkan 
keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2020 
(keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 
keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 
Januari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis 
yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Februari 2020, pada 
pokoknya menerangkan bahwa konsep pengalihan program jaminan 
hari tua dan pensiun ASN yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) 
kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan 
sebagaimana diatur Pasal 4 UU SJSN. Pengalihan dari PT TASPEN 
(Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan justru menjamin terpenuhinya 
hak atas jaminan sosial, namun memang perlu jangka waktu untuk 
transformasi dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan 
agar dapat memenuhi 7 prinsip yang pada pokoknya tidak boleh 
merugikan karyawan 4 (empat) BUMN yang dilebur dan tidak boleh 
merugikan peserta lama yang mengikuti program 4 (empat) BUMN 
yang dilebur;

[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan 
tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah 
tanggal 16 Januari 2020, kemudian menyampaikan tambahan keterangan 
tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Februari 
2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum karena tidak ada hubungan kausalitas 
antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 57 huruf f 
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dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 dan permohonan para Pemohon 
tidak jelas. Dalam pokok permohonan Presiden menerangkan bahwa 
transformasi PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ke dalam BPJS 
Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional 
secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 
ayat (2) UUD 1945. Menurut Presiden ketentuan yang dimohonkan 
pengujian oleh para Pemohon tetap menjamin hak-hak kepesertaan 
jaminan termasuk ASN, pensiunan Pejabat Negara/Pensiunan PNS/
Pensiunan Janda/duda sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 
28H ayat (3) UUD 1945. Untuk mendukung keterangannya, Presiden 
menyampaikan dokumen pendukung yang diberi tanda bukti T-1 
sampai dengan bukti T-4 serta mengajukan seorang ahli bernama Dr. 
Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M., yang didengarkan keterangannya 
dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2020 (keterangan 
selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.11]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, 
PT Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri [selanjutnya disebut PT 
TASPEN (Persero)] telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak 
Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang 
dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2020, serta tambahan 
keterangan tertulis bertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Februari 2020. Pihak Terkait 
PT TASPEN (Persero) pada pokoknya menerangkan bahwa tidak 
ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang 
diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN. 
Selain itu, kedudukan PNS dan Pejabat Negara memiliki karakteristik 
khusus sebagai abdi negara yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh 
APBN, sehingga jaminan sosial bagi PNS dan Pejabat Negara tetap 
diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana dijelaskan PT 
TASPEN (Persero) dalam roadmap yang disusun berdasarkan amanat 
Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011. Pengalihan program PT TASPEN 
(Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan yang diamanatkan Pasal 57 
huruf f dan Pasal 65 UU 24/2011 menimbulkan ketidakpastian hukum 
bagi para Peserta, karena tidak dapat dipastikan dengan adanya 
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pengalihan tersebut para Peserta tidak akan mengalami penurunan 
layanan dan manfaat dan tidak dapat dipastikan dengan adanya 
pengalihan itu para Peserta akan mendapatkan layanan dan manfaat 
yang lebih baik dari pelayanan prima yang selama ini diberikan PT 
TASPEN (Persero). Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait 
PT TASPEN (Persero) mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli 
bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. dan Prof. Dr. 
Zudan Arif Fakhrulloh S.H., M.H., namun keterangan tertulis diterima 
Kepaniteraan pada 12 Agustus 2020 di mana telah melewati batas 
waktu penyampaian kesimpulan para pihak yang ditentukan dalam 
persidangan Mahkamah, yaitu tanggal 25 Februari 2020, pukul 10.30 
WIB sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, 
Mahkamah telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai Pihak Terkait, yang 
telah menyampaikan keterangan tertulis dan didengarkan keterangannya 
dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2020, serta 
tambahan keterangan tertulis bertanggal 17 Februari 2020  yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Februari 2020, yang 
pada pokoknya menerangkan bahwa sistem jaminan sosial nasional 
merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana 
diamanatkan oleh UUD 1945. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme 
BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan 
open legal policy pembentuk undang-undang. SJSN disepakati dalam 
suatu badan hukum publik dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan 
yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan 
perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu;

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-
dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti serta ahli-ahli yang 
diajukan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan dan tambahan 
keterangan Presiden serta bukti-bukti pendukung keterangan Presiden, 
serta ahli yang diajukan oleh Presiden; keterangan dan tambahan 
keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero), serta dokumen 
pendukung keterangan Pihak Terkait PT TASPEN (Persero); keterangan 
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dan tambahan keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, 
pokok permasalahan  dan sekaligus pertanyaan utama yang harus 
dipertimbangkan Mahkamah, yaitu: benarkah pengalihan PT TASPEN 
(Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 
65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945. 

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama tersebut, Mahkamah 
terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan salah 
satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. 
Amanat tersebut mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara 
kesejahteraan. Tidak hanya dalam Pembukaan, posisi Indonesia sebagai 
negara kesejahteraan kian diperjelas dalam Bab XIV yang berjudul 
“Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Perwujudan dan 
konsekuensi menganut paham negara kesejahteraan dimaksud, negara 
bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan seluruh rakyatnya, 
termasuk mengembangkan jaminan sosial bagi rakyatnya. Dalam hal 
ini, ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap 
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut, 
terhadap jaminan sosial dimaksud, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 
menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Secara lebih konkret, 
amanat UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisial Nasional (UU 
40/2004);

Bahwa secara substansial, UU 40/2004 memaknai jaminan sosial 
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak 
[Pasal 1 angka 1 UU 40/2004]. Sebagaimana dikemukakan dalam 
Penjelasan Umum UU 40/2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan 
untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 



71

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

seluruh rakyat Indonesia. Melalui program SJSN, setiap penduduk 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 
apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya 
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan 
pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Dalam mewujudkan 
hal ini, penyelenggaraannya harus mendasarkan pada prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 
portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil 
pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta 
[vide Pasal 4 UU 40/2004]. Salah satu prinsip yang menonjol dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial adalah prinsip kegotongroyongan 
yang dimaknai sebagai prinsip kebersaamaan antar peserta dalam 
menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan 
kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, 
upah, atau penghasilannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004, konsep 
dan prinsip jaminan sosial ini diwujudkan ke dalam bentuk Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) UU 
40/2004 merinci BPJS terdiri dari: a) Perusahaan Perseroan (Persero) 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana 
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c) Perusahaan 
Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ASABRI); dan d) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 
Kesehatan Indonesia (ASKES). Jika diperlukan, sesuai dengan Pasal 5 
ayat (4) UU 40/2004, dapat dibentuk lembaga baru dengan undang-
undang. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, dalam putusan a quo 
Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 40/2004 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, dengan alasan bahwa pembentukan BPJS harus dilakukan 
dengan undang-undang, sehingga Mahkamah menegaskan pentingnya 
dibentuk undang-undang yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) secara rinci;

Bahwa terlepas dari fakta norma Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan 
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ayat (4) UU 40/2004 telah dinyatakan Mahkamah bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
konstruksi pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terkait desain 
kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial dalam undang-
undang a quo sama sekali tidak berubah, yaitu tetap menggunakan 
format lembaga majemuk, bukan lembaga tunggal. Terlebih lagi, BPJS 
dimaksud tidak hanya dapat dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga 
dapat dibentuk di daerah. Khusus BPJS tingkat pusat, pembentukannya 
dilakukan dengan undang-undang. Kesempatan untuk membentuk 
banyak lembaga dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial juga 
secara tegas dapat dipahami dari Penjelasan Umum UU  40/2004 
yang menyatakan: 

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, 
dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib 
pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan 
oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah 
transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 
sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan 
penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan 
jaminan sosial. 

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum tersebut dapat dipahami BPJS 
yang dimaksud dalam UU 40/2004 merupakan transformasi dari BPJS 
yang ada dan sedang berjalan. Transformasi dimaksud adalah perubahan 
status perusahaan (Persero) menjadi badan hukum penyelenggara 
program jaminan sosial. Dalam hal ini, transformasi tersebut sama 
sekali tidak menghendaki semua lembaga yang telah eksis dilebur 
menjadi satu badan hukum, melainkan masing-masing badan tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa sesuai dengan amanat 
Ketentuan Peralihan yang termaktub dalam Pasal 52 UU 40/2004. 
Bahkan, apabila dibaca dan didalami lebih saksama, inkonstitusionalitas 
Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 tidaklah sepenuhnya karena substansinya 
bertentangan dengan UUD 1945, namun karena substansi Pasal 5 ayat 
(3) UU 40/2004 telah terkandung dan tertampung di dalam norma 
Pasal 52 UU 40/2004. Bagi Mahkamah, apabila kedua norma tersebut 
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[yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 52 UU 40/2004] dipertahankan 
keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian 
hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, 
hlm. 270-271). 

Bahwa perkembangan berikutnya, perintah Pasal 5 ayat (1) UU 
40/2004 untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang 
BPJS diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011), 
namun konsep BPJS yang diatur dalam UU 24/2011 berbeda dengan 
konsep BPJS yang diatur dalam UU 40/2004 sebelum dibatalkan oleh 
Mahkamah. Dalam hal ini, jika Pasal 5 ayat (3) UU SJSN sebelum 
dibatalkan Mahkamah membagi BPJS ke dalam empat bentuk BPJS 
dan bahkan terbuka untuk menambah lainnya, namun UU 24/2011 
hanya membagi BPJS ke dalam dua badan saja, yaitu BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan [vide Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011]. 

Bahwa dalam pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan 
DPR sangat mungkin terjadi pergeseran yang berujung pada perubahan 
konsep sebagaimana konsep kelembagaan BPJS a quo. Namun demikian, 
yang menjadi persoalan utama yang dipermasalahkan oleh para 
Pemohon adalah konstitusionalitas pengalihan penyelenggaraan program 
jaminan hari tua dan program pensiun yang selama ini diselenggarakan 
oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan di mana 
pengalihan demikian tidak terlepas dari pembentukan BPJS yang 
hanya terdiri dari dua badan saja yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan; 

[3.15] Menimbang bahwa lebih lanjut sebelum menjawab pokok 
permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama, Mahkamah pun terlebih 
dahulu perlu mengaitkannya dengan putusan-putusan Mahkamah 
terdahulu yang relevan dengan SJSN, yaitu: dalam Putusan Mahkamah 
Konstiusi Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005; 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII2014, bertanggal 
7 Desember 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-
XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 98/ PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018. 
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Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/
PUU-III/2005, pada intinya menegaskan, peluang pemerintah daerah 
untuk membentuk BPJS daerah tidak boleh ditutup dan pengaturan 
ihwal pembentukan BPJS di tingkat pusat harus dilakukan dengan 
undang-undang. Artinya, berkenaan dengan BPJS di tingkat pusat harus 
dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur pembentukan BPJS. 
Dalam putusan a quo, meskipun Mahkamah membatalkan ketentuan 
Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 40/2004, namun Mahkamah 
tidak menilai salah substansi yang diatur dalam pasal-pasal yang 
dibatalkan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terkait 
dengan konsep BPJS yang terdiri dari empat badan, yaitu Persero 
Jamsostek; Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

“Sementara itu, dikatakan terdapat rumusan yang saling 
bertentangan serta berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum 
(rechtsonzekerheid) karena pada ayat (1) dinyatakan bahwa Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-
undang, sementara pada ayat (3) dikatakan bahwa Persero 
JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero 
ASKES adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), padahal tidak semua badan-badan 
tersebut dibentuk dengan undang-undang. Seandainya pembentuk 
undang-undang bermaksud menyatakan bahwa selama belum 
terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), badan-badan sebagaimana disebutkan 
pada ayat (3) di atas diberi hak untuk bertindak sebagai 
badan penyelenggara jaminan sosial, maka hal itu sudah cukup 
tertampung dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 52 UU SJSN. 
Atau, jika dengan rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN di 
atas pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa 
badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam undang-undang – yang maksudnya adalah 
UU SJSN a quo – maka penggunaan kata “dengan” dalam ayat 
(1) tersebut tidak memungkinkan untuk diberi tafsir demikian. 
Karena makna frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan 
frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” 
menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan 
penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, 
sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada 
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pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan 
sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang. Ketentuan 
dalam Pasal 5 ayat (4), makin memperkuat kesimpulan bahwa 
pembentuk undang-undang memang bermaksud menyatakan, 
badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan 
undang-undang tersendiri.”

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/
PUU-VIII/2010, Mahkamah mempertimbangkan, UUD 1945 tidak 
mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem 
tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud, namun 
harus memenuhi kriteria konstitusional, yaitu harus mencakup seluruh 
rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah 
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berkenaan 
dengan hal ini, Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan:

“[3.14.3] Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas 
mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan 
sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk 
menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan 
sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 
34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional -yang 
sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus 
dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus 
mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih 
dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap 
konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 
1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan 
dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 
juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, 
terkait dengan anggapan terjadi monopoli penyelenggaraan jaminan 
sosial oleh BPJS dan adanya perlakuan diskriminatif berupa sanksi 
administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, serta 
anggapan bahwa negara sewenang-wenang memungut upah dari pekerja 
sebagai iuran BPJS, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa 
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baik UU 40/2004 maupun UU 24/2011 juga memberikan kesempatan 
bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan 
sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, Putusan a 
quo juga menegaskan sifat nirlaba bukan komersial dari BPJS sebagai 
berikut:

“bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan 
kesempatan yang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam 
usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan 
pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs) yang layak maupun lebih bagi masyarakat yang 
membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 
34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, 
pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta 
mengambangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan 
fasilitas kesehatan untuk masyarakat, ...” 

Bahwa setelah dua putusan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 98/PUU-XV/2017, yang pada pokoknya mempersoalkan 
mengenai pendelegasian pengaturan mengenai BPJS pada Peraturan 
Pemerintah. Dalam putusan a quo Mahkamah menegaskan, berdasarkan 
UU 12/2011, pendelegasian kewenangan dari suatu undang-undang 
kepada Peraturan Pemerintah bukan sesuatu yang bertentangan dengan 
UUD 1945. Dalam Putusan a quo Mahkamah juga menegaskan, iuran 
yang dipungut dari ASN tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena 
UUD 1945 telah mengatur pungutan yang bersifat memaksa harus 
diatur dengan undang-undang [vide Pasal 23A UUD 1945], sehingga 
pengaturan iuran yang memaksa ASN untuk membayar yang diatur 
dalam UU 24/2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun 
demikian, dalam putusan tersebut Mahkamah sama sekali tidak 
menegaskan pendiriannya perihal konstitusionalitas ketentuan peralihan, 
khususnya mengenai pengalihan program jaminan hari tua dan program 
pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu terkait 
jaminan sosial, Mahkamah belum menilai mengenai pengalihan 
program jaminan hari tua dan program pensiun dari PT TASPEN 
(Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Putusan-putusan terdahulu 
hanya menegaskan amanat konstitusi bahwa jaminan sosial harus 



77

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat ini yang oleh 
UU 24/2011 diusung melalui asas kegotongroyongan dalam program 
jaminan sosial yang menaungi sehingga seluruh masyarakat diharapkan 
dapat menerima manfaat dari realisasi amanat UUD 1945. 

[3.16]  Menimbang bahwa berkenaan dengan desain kelembagaan 
BPJS, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU 40/2004, “Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Definisi demikian 
menghendaki lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial 
bukanlah satu badan hukum saja, melainkan bisa dua, tiga, empat 
atau lebih. Hanya saja, badan-badan dimaksud mesti dibentuk dengan 
undang-undang sesuai ketentuan Pasal 5 UU 40/2004. Adapun badan-
badan (persero) yang telah ada dan berjalan dalam melaksanakan 
program jaminan sosial, mesti menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 
52 ayat (1) UU 40/2004, baik dari bentuk hukum pembentukannya 
maupun kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing dalam 
menyelenggarakan jaminan sosial tanpa kehilangan entitasnya sebagai 
badan hukum. Kebijakan terkait desain kelembagaan penyelenggara 
jaminan sosial dimaksud juga sejalan dengan realitas beragamnya 
pekerjaan atau profesi yang dapat dipilih oleh setiap orang sesuai 
dengan kebebasannya untuk memilih pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan 
memiliki karakteristik tersendiri baik dari aspek latar belakang, tujuan 
atau orientasi maupun risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, 
jaminan sosial terhadap pekerjaan atau profesi dimaksud juga harus 
disesuaikan dengan kelompok profesi/pekerjaan yang dimiliki setiap 
warga negara. Dalam kerangka inilah sesungguhnya UU 40/2004 
memilih badan hukum penyelenggara jaminan sosial bukan merupakan 
lembaga/badan tunggal, melainkan jamak, bisa: dua, tiga, empat atau 
lebih. 

[3.17]  Menimbang bahwa secara faktual pada saat dibentuknya UU 
24/2011, seluruh persero yang bergerak dalam penyelenggaraan jaminan 
sosial dilebur menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Dalam konteks ini, PT. TASPEN (Persero) yang bergerak di bidang 
tabungan hari tua dan dana pensiun juga diamanatkan untuk dilebur 
atau dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 dan Pasal 
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65 UU 24/2011. Dalam batas penalaran yang wajar, pengalihan 
dimaksud dipastikan menyebabkan hilangnya entitas PT TASPEN 
(Persero) dan berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal 
ini, kebijakan mengalihkan dengan cara meleburnya dengan persero 
lainnya menjadi satu BJPS Ketenagakerjaan justru berlawanan atau 
tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang saat 
membentuk UU 40/2004. Sebab, peralihan tersebut justru berimplikasi 
pada penerapan konsep lembaga tunggal dalam penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, sesuai putusan Mahkamah 
Konstitusi dan UU 40/2004 bukan memilih model lembaga atau desain 
kelembagaan tunggal, tetapi mengikuti konsep banyak lembaga atau 
lembaga majemuk. Pilihan kebijakan dengan lembaga tunggal tidak 
sejalan dengan konsep transformasi badan penyelenggara jaminan 
sosial sebagaimana termaktub dalam UU 40/2004. Oleh karena 
itu, konsep peralihan kelembagaan PT TASPEN (Persero) menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan hilangnya entitas persero 
menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transformasi beberapa 
badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada sebelumnya sesuai 
dengan karakter dan kekhususannya masing-masing. 

[3.18] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di 
atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan ihwal hak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional 
warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945. Begitu pula, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 
dan sesuai dengan usaha pengembangan diri setiap orang merupakan 
hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, in casu Pasal 28C 
ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, pada saat seseorang telah memilih 
untuk bekerja pada pekerjaan atau profesi tertentu, maka segala hak, 
kewajiban dan risiko dari pilihan pekerjaan tersebut akan ditanggung 
sepenuhnya oleh orang yang menjalankan pekerjaan dimaksud. 
Dikaitkan dengan mandat negara untuk mengembangkan sistem 
jaminan sosial (Pasal 34 ayat (2) UUD 1945), maka sistem dimaksud 
juga harus mempertimbangkan keberagaman pekerjaan dan profesi 
yang dijalankan oleh rakyat dalam memilih pekerjaan. Dalam arti, 
sistem jaminan sosial harus dijalankan dengan mengakomodasi seluruh 
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bentuk realitas sosial dan pekerjaan yang dimiliki seluruh rakyat. 
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang 
telah berjalan sejauh ini, kelembagaan yang beragam sesuai dengan 
karakter masing-masing pekerjaan yang dipilih warga negara lebih 
memberikan jaminan bagi pemenuhan hak pensiun dan hari tua dari 
orang yang bekerja. Dalam hal, desain kelembagaan penyelenggara 
jaminan sosial yang berjalan telah memenuhi standar jaminan sosial 
bagi orang-orang yang memilih pekerjaan, lalu mengubahnya dengan 
melikuidasi dan menggabungkan lembaga-lembaga menjadi satu badan 
justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang-
orang yang telah memilih untuk mengikuti program jaminan hari tua 
dan dana pensiun pada lembaga/badan yang telah berjalan.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu 
menegaskan, sekalipun UU 40/2004 mengharuskan badan/lembaga yang 
bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi 
menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun tidak berarti badan 
tersebut dihapuskan dengan model atau cara menggabungkannya dengan 
persero lainnya yang memiliki karakter berbeda. Transformasi cukup 
hanya dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukum badan 
hukum dimaksud serta melakukan penyesuaian terhadap kedudukan 
badan hukum tersebut, yang semula sebagai persero menjadi badan 
hukum penyelenggara jaminan sosial, dengan memperkuat regulasi 
yang mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk 
diatur dengan undang-undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004]. 

Pada saat pembentuk undang-undang mengalihkan persero dengan 
cara menggabungkannya dengan persero lain yang berbeda karakter, 
hal demikian potensial merugikan hak-hak peserta program tabungan 
hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh persero 
sebelum dialihkan. Kerugian atau potensi kerugian dimaksud disebabkan 
karena ketika dilakukan penggabungan, akan sangat mungkin terjadi 
penyeragaman standar layanan dan program jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi semua 
peserta. Penyeragaman dimaksud akan menempatkan semua peserta 
dalam posisi yang sama padahal masing-masing mereka berangkat 
dari pekerjaan dengan karakter dan risiko kerja yang berbeda-beda.
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Dengan demikian, sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT 
TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan 
kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus 
dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga sehingga 
mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas 
jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam PT TASPEN 
(Persero) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H 
ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. 

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan prinsip kegotongroyongan, 
menurut Mahkamah prinsip dimaksud merupakan nilai luhur bangsa 
Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila terutama 
sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam 
menjalankan prinsip kegotongroyongan setiap orang atau individu 
berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam memberi nilai tambah kepada 
individu lain di lingkungannya. Apabila diletakkan dalam konteks 
jaminan sosial, UU 24/2011 mendefinisikan prinsip kegotongroyongan 
sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban 
biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta 
membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya 
[vide Penjelasan Pasal 4 huruf a UU 24/2011]. Sejauh yang bisa 
dipahami Mahkamah, prinsip kegotongroyongan inilah yang menjadi 
salah satu latar belakang pengalihan program jaminan hari tua dan 
program pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) 
kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pembentuk undang-
undang menghendaki jaminan sosial dapat dinikmati secara merata bagi 
seluruh rakyat Indonesia, baik yang tidak mampu --yang menerima 
bantuan iuran-- maupun yang mampu dengan iuran yang terjangkau, 
sehingga semua pihak bergotongroyong dan berkontribusi dalam BPJS;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu 
mempertimbangkan, apakah penerapan prinsip gotong royong dengan 
mengalihkan program jaminan hari tua dan program pembayaran 
pensiun ASN yang selama ini diselenggarakan oleh PT TASPEN 
(Persero) menjadi dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, untuk 
selanjutnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip 
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kegotongroyongan ini dapat memenuhi nilai keadilan yang merupakan 
inti dari kegotongroyongan itu sendiri. 

Bahwa untuk menjawab hal di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan 
program jaminan hari tua dan program pembayaran pensiun sebagai 
sebuah konsep yang selama ini telah berjalan untuk menjamin 
kesejahteraan hari tua PNS. Dalam hal ini, Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/
Duda Pegawai (UU 11/1969) menyatakan, pensiun pegawai dan pensiun 
janda/duda diberikan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas 
jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas 
pemerintah. Jadi untuk memeroleh hak atas dana pensiun dan jaminan 
hari tua maka ASN harus memenuhi syarat, yaitu telah mencapai usia 
pensiun, masa kerja yang cukup untuk pensiun dan diberhentikan 
dengan hormat.

Bahwa tanpa bermaksud menilai legalitasnya, perihal jaminan sosial 
bagi Pegawai Negeri secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 20/2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 
1 PP 20/2013 menyatakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil terdiri 
atas program pensiun dan tabungan hari tua. Semua PNS, kecuali 
PNS di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, adalah peserta 
Asuransi Sosial PNS [vide Pasal 2 ayat (1) PP 25/1981]. Kepesertaan 
PNS dalam asuransi sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya 
sebagai calon PNS, dan peserta wajib membayar iuran setiap bulan 
sebesar 8 (delapan) persen dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan 
pangan, di mana 4¾ (empat tiga perempat) persen untuk pensiun 
dan 3¼ (tiga seperempat) persen untuk tabungan hari tua. Setelah 
ditambahkan dengan iuran dari pemerintah, akumulasi iuran inilah 
yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai 
penyelenggaraan pensiun PNS. Dengan demikian, program jaminan 
hari tua dan pembayaran pensiun merupakan akumulasi dari iuran 
ASN selama masa kerjanya ditambah dengan iuran pemerintah, yang 
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dinikmati pada masa pensiun setelah sekian lama mengabdi sebagai 
PNS. Selama ini dalam pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS 
diselenggarakan secara segmented oleh PT TASPEN (Persero). Pelayanan 
secara segmented dilakukan karena PNS memiliki karakteristik yang 
berbeda cukup mendasar, misalnya dengan anggota TNI dan Polri, 
meski keduanya merupakan abdi negara;

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks permohonan a quo dan tanpa 
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, 
desain BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun 
dan program jaminan hari tua dari seluruh lapisan masyarakat 
sebagai perwujudan prinsip kegotongroyongan tidaklah bisa dijadikan 
sebagai dasar pembenar. Ihwal ini, meski BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan sama-sama memungut iuran kepada pesertanya untuk 
pendanaan yang akan dinikmati oleh pesertanya, namun tidaklah bisa 
dipandang sebagai konsep yang sama dengan iuran PNS. Untuk itulah 
menurut Mahkamah, menjadi tidak adil jika pensiunan PNS yang selalu 
mengiur tiap bulan dengan harapan dapat menikmati tabungan yang 
sudah dikumpulkannya pada masa tuanya nanti harus berbagi kepada 
orang lain atas nama kegotongroyongan. Meskipun Mahkamah sangat 
mendukung prinsip kegotongroyongan dalam mencapai kesejahteraan 
masyarakat, namun dalam konteks program jaminan hari tua dan 
pembayaran pensiun, tidak tepat bilamana prinsip kegotongroyongan 
yang dilakukan dengan cara membagi tabungan yang telah dipersiapkan 
PNS untuk masa tuanya.

[3.20] Menimbang bahwa bilamana dikaitkan dengan desain 
kelembagaan, apakah untuk memenuhi prinsip gotong royong 
dimaksud, semua persero penyelenggaraan jaminan sosial di bidang 
ketenagakerjaan mesti digabung menjadi satu badan atau lembaga. 
Apabila tidak digabung, apakah prinsip gotong royong tidak bisa 
dipenuhi. Ihwal ini, menurut Mahkamah, desain kelembagaan, apakah 
kelembagaan tunggal ataupun kelembagaan majemuk, tidak selalu 
berkaitan dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya prinsip gotong 
royong. Prinsip ini mungkin saja tidak akan terlaksana sekalipun 
pilihan desain kelembagaannya adalah kelembagaan tunggal. Sebaliknya, 
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prinsip ini pun juga sangat mungkin dipenuhi jika pilihannya adalah 
kelembagaan majemuk. Pelaksanaan prinsip tersebut sangat bergantung 
pada desain sistem jaminan sosial nasional. Dalam hal ini, pembentuk 
undang-undang dapat mengatur badan-badan yang melaksanakan 
jaminan sosial terkoneksi secara baik, sehingga prinsip gotong royong 
tetap bisa dilaksanakan. Misalnya, undang-undang dapat mengatur bagi 
badan-badan yang melaksanakan jaminan sosial yang dalam pengelolaan 
aset memiliki keuntungan, dapat saja diwajibkan untuk menyumbangkan 
sejumlah tertentu kepada badan pelaksana lainnya. Atau, oleh karena 
pengelolaan badan yang melaksanakan jaminan sosial berada di bawah 
BUMN, deviden yang diserahkan pada negara setiap tahunnya dapat 
diserahkan kepada badan pengelola jaminan sosial lainnya. Oleh 
karena itu, untuk memenuhi prinsip gotong royong, pembentuk 
undang-undang sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero 
penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ditransformasi 
menjadi satu badan. Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan 
eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi 
badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap 
dapat dipenuhi secara baik. Oleh karena itu, desain transformasi PT 
TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian 
baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil 
ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada 
di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya 
jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi para Pesertanya.

[3.21] Menimbang bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon 
mengenai pengalihan PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan 
dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan 
amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.
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[3.22]  Menimbang bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain 
dalam UU 24/2011 yang berhubungan erat dengan norma Pasal 57 
huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang telah dinyatakan 
inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai konsekuensi yuridisnya 
pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah a 
quo.

[3.23]  Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian 
Mahkamah bahwa ketentuan norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat 
(2) UU 24/2011 inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan 
di atas, maka terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon 
yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.



 PENGALIHAN PT ASURANSI SOSIAL 
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK 

INDONESIA (PERSERO) 
(2020)

Abstrak

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU 24/2011) telah diuji materiil 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 6/PUU-
XVIII/2020, tanggal 30 September 2021, yang menyatakan bahwa 
Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Desain transformasi 
badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan 
mengandung ketidakpastian baik karena tidak konsistennya pilihan 
desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya 
kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya 
skema yang seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi 
terkuranginya nilai manfaat bagi para pesertanya, oleh karenanya 
ketentuan a quo inkonstitusional. Dengan adaya putusan ini, maka 
menjadi batal pengalihan program layanan dari PT ASABRI (Persero) 
ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci:
ASABRI, BPJS, Asuransi, Transformasi BPJS, Pensiunan, Purnawirawan.

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon adalah Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, 
dkk., warga negara Indonesia, pensiunan/purnawirawan TNI, yang 
menjadi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ASABRI) yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero). Para 
Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya 
Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011. Para Pemohon 
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selama ini menerima manfaat sebagai peserta dari program ASABRI 
mengalami ketidakpastian hukum karena adanya potensi penurunan 
manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS. Para 
Pemohon merasa khawatir terkait dengan keberlangsungan manfaat 
yang akan diterima, mengingat penerimaan manfaat atas program 
ASABRI yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) dilangsungkan 
dengan sistem pay as you go yang bersumber dari APBN. Sedangkan 
sistem yang dianut oleh BPJS Ketenagakerjaan dilangsungkan dengan 
sistem Manfaat Pasti (define benefit). Para Pemohon menghendaki 
agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) 
UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011, para 
Pemohon mengemukakan dalil permohonan yang pada pokoknya 
sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). 

1. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Pasal 57 huruf e dan 
Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 yang mengatur PT ASABRI (Persero) 
agar menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun 
ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 berpotensi 
merugikan hak Anggota Aktif dan Pensiunan TNI dan Polri terkait 
dengan penerimaan manfaat atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, tabungan hari tua/jaminan hari tua, dan jaminan pensiun 
yakni manfaat yang diterima para Pemohon saat menjadi peserta 
Porgram Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
akan berkurang. 

2. Bahwa menurut para Pemohon, keinginan pemerintah 
menyelenggarakan jaminan sosial bagi warga negaranya secara 
adil dengan memberlakukan UU 24/2011 adalah hal yang patut 
diapresiasi, namun perlu diperhatikan bahwa pengertian adil bukan 
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berarti menyamaratakan segala sesuatunya (in casu jaminan sosial 
yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya). Pemerintah akan 
sangat bijaksana apabila memberikan perhatian dan kebijakan 
yang berbeda bagi Anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun 
pensiunan, yang sudah mengabdikan seluruh jiwa dan raga kepada 
negara;

3. Bahwa menurut para Pemohon, keadilan yang diterapkan secara 
berbeda kepada profesi TNI dan Polri bukan diartikan bahwa 
warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri 
merupakan warga negara istimewa namun lebih kepada untuk 
memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terkait profesi 
yang diembannya. UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (2) telah 
memberikan pemaknaan untuk perlakuan khusus bagi warga 
negara untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan;

4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan yang mewajibkan setiap 
anggota TNI dan Polri untuk menjadi peserta program asuransi 
sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menunjukan 
amanat dan kepercayaan Pemerintah Republik Indonesia kepada 
PT ASABRI (Persero) untuk menyelenggarakan program asuransi 
sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri secara 
terpisah. Terlebih lagi UU 24/2011 tidak secara tegas menyatakan 
bahwa PT ASABRI (Persero) harus dibubarkan pada saat sebelum 
atau sesudah pengalihan program ke BPJS;

5. Bahwa menurut para Pemohon, asas manfaat dari sistem jaminan 
sosial nasional akan dapat terwujud dan dirasakan oleh para 
anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun pensiunan ketika 
diselenggarakan oleh badan hukum yang telah berjalan, in casu 
PT ASABRI (Persero) dan mengakomodir secara baik karakter 
yang khusus dari profesi TNI dan Polri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon 
memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para 
Pemohon dengan menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 
ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan keterangan ahli atas nama 
Djoko Sungkono dan Imam Supriyadi, yang didengar keterangannya 
dalam persidangan tanggal 17 September 2020. Selain itu, para 
Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 13 Oktober 2020. (selengkapnya termuat dalam 
bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 
8 Juli 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 27 Agustus 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian 
Duduk Perkara);

[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 8 Juli 
2020 dan didengar dalam persidangan pada 8 Juli 2020, dan telah 
mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., 
M.H. dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., yang didengar keterangannya 
dalam persidangan pada 6 Oktober 2020 (selengkapnya termuat dalam 
bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden telah menyampaikan 
kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 19 November 
2020, namun dikarenakan kesimpulan tersebut disampaikan melewati 
tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu pada 14 Oktober 
2020 maka kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.11]  Menimbang bahwa Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan 
Mahkamah pada 21 Juli 2020 dan didengar dalam persidangan 
pada 23 Juli 2020. Selain itu, Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan 
juga menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh 
Kepaniteraan Mahkamah pada 14 Agustus 2020 dan pada 31 Agustus 
2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) serta tidak 
menyerahkan kesimpulan tertulisnya;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait PT TASPEN telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan 



89

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

Mahkamah pada 23 Juli 2020 dan didengar dalam persidangan pada 
23 Juli 2020, serta mengajukan keterangan tertulis ahli sebanyak 2 
(dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 
dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2020. Selain itu, Pihak 
Terkait PT TASPEN juga menyampaikan keterangan tertulis tambahan 
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2020 
serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 
Oktober 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait PT ASABRI telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan 
Mahkamah pada 23 Juli 2020 dan didengar dalam persidangan pada 
23 Juli 2020, serta telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan 
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2020 
serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 
Oktober 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kementerian BUMN telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan 
Mahkamah pada 28 Agustus 2020 tanpa didengar keterangannya dalam 
persidangan; (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan 
Presiden, keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, keterangan 
Pihak Terkait PT TASPEN, keterangan Pihak Terkait PT ASABRI, 
keterangan Pihak Terkait Kementerian BUMN, keterangan ahli para 
Pemohon, keterangan ahli Presiden, Keterangan tertulis ahli Pihak 
Terkait PT TASPEN, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para 
Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait 
PT TASPEN, dan Pihak Terkait PT ASABRI sebagaimana kesemuanya 
termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya 
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena isu pokok 
yang dijadikan alasan permohonan pengujian oleh para Pemohon 
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mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 
yang putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting bagi 
Mahkamah untuk mengutip beberapa pertimbangan hukum Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 
tersebut, sebagai berikut:

“[3.16]  …Setiap jenis pekerjaan memiliki karakter tersendiri baik 
dari aspek latar belakang, tujuan atau orientasi maupun risiko 
yang akan ditanggung. Oleh karena itu, jaminan sosial terhadap 
pekerjaan atau profesi dimaksud juga harus disesuaikan dengan 
kelompok profesi/pekerjaan yang dimiliki setiap warga negara. 
Dalam kerangka inilah sesungguhnya UU 40/2004 memilih badan 
hukum penyelenggara jaminan sosial bukan merupakan lembaga/
badan tunggal, melainkan jamak, bisa: dua, tiga, empat atau lebih. 

[3.17]  … kebijakan mengalihkan dengan cara meleburnya 
dengan persero lainnya menjadi satu BJPS Ketenagakerjaan 
justru berlawanan atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan 
pembentuk undang-undang saat membentuk UU 40/2004. Sebab, 
peralihan tersebut justru berimplikasi pada penerapan konsep 
lembaga tunggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi 
dan UU 40/2004 bukan memilih model lembaga atau desain 
kelembagaannya tunggal, tetapi mengikuti konsep banyak lembaga 
atau lembaga majemuk. Pilihan kebijakan dengan lembaga tunggal 
tidak sejalan dengan konsep transformasi badan penyelenggara 
jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam UU 40/2004 …” 

[3.18]  … sekalipun UU 40/2004 mengharuskan badan/lembaga 
yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial 
bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, 
namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau 
cara menggabungkannya dengan persero lainnya yang memiliki 
karakter berbeda. Transformasi cukup hanya dengan melakukan 
perubahan terhadap bentuk hukum badan hukum dimaksud 
serta melakukan penyesuaian terhadap kedudukan badan hukum 
tersebut, yang semula sebagai persero menjadi badan hukum 
penyelenggara jaminan sosial, dengan memperkuat regulasi yang 
mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk 
diatur dengan undang-undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004]. 

Pada saat pembentuk undang-undang mengalihkan persero 
dengan cara menggabungkannya dengan persero lain yang 
berbeda karakter, hal demikian potensial merugikan hak-hak 
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peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang 
telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan. Kerugian atau 
potensi kerugian dimaksud disebabkan karena ketika dilakukan 
penggabungan, akan sangat mungkin terjadi penyeragaman standar 
layanan dan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari 
tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi semua peserta. 
Penyeragaman dimaksud akan menempatkan semua peserta dalam 
posisi yang sama padahal masing-masing mereka berangkat dari 
pekerjaan dengan karakter dan risiko kerja yang berbeda-beda … 

[3.20] … Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip gotong 
royong, pembentuk undang-undang sesungguhnya tidak harus 
menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial 
bidang ketenagakerjaan ditransformasi menjadi 226 satu badan. 
Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-
masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan 
penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat 
dipenuhi secara baik …”

[3.17] Menimbang bahwa setelah merujuk pada pertimbangan 
hukum putusan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permasalahan para Pemohon mengenai 
konstitusionalitas pengalihan PT ASABRI (Persero) sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 
24/2011 sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah 
dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XVII/2019, peleburan persero yang bergerak dalam penyelenggaraan 
jaminan sosial menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai Pasal 57 dan Pasal 65 UU 24/2011 berlawanan atau tidak sejalan 
dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang saat membentuk 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (UU 40/2004) yang menghendaki konsep banyak lembaga 
atau lembaga majemuk. Sehingga, konsep peralihan kelembagaan 
badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan 
menyebabkan hilangnya entitas persero yang mengakibatkan 
munculnya ketidakpastian hukum dalam transformasi beberapa badan 
penyelenggara jaminan sosial yang telah ada sebelumnya yang masing-
masing mempunyai karakter dan kekhususan yang berbeda-beda; 
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[3.17.2]  Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah pada Sub-
paragraf [3.17.1] di atas, pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf 
[3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019, pada 
pokoknya menyatakan sekalipun UU 40/2004 mengharuskan badan/
lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial 
bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun 
tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau cara 
menggabungkannya dengan persero lainnya yang memiliki karakter 
berbeda, melainkan cukup hanya dengan melakukan perubahan 
terhadap bentuk hukum badan hukum dimaksud dan melakukan 
penyesuaian terhadap kedudukan badan hukum tersebut serta 
memperkuat regulasi yang mengamanatkan kewajiban penyelenggara 
jaminan sosial untuk diatur dengan undang-undang [vide Pasal 5 
ayat (1) UU 40/2004]. Hal ini untuk menghindari terjadinya potensi 
kerugian hakhak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran 
pensiun yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan, khususnya 
berkaitan dengan nilai manfaat. Oleh karenanya, meskipun pilihan 
melakukan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud 
merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi 
harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga 
yang hal itu tidak dapat dipisahkan dari karakter dan kekhususan 
masingmasing badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda, 
sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak 
atas jaminan sosial warga negara, khususnya peserta yang tergabung 
di dalamnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) juncto 
Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

[3.17.3]  Bahwa meskipun tidak secara tegas didalilkan oleh Pemohon 
dalam permohonannya, namun Mahkamah perlu menegaskan 
pendiriannya berkenaan dengan pemenuhan prinsip gotong royong 
dalam penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dipertimbangkan 
pada Paragraf [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/
PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan untuk memenuhi 
prinsip gotong-royong, pembentuk undang-undang sesungguhnya tidak 
harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang 
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ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan. Dengan demikian, 
meskipun dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing 
persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara 
jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik. 
Oleh karena itu, desain transformasi badan penyelenggara jaminan 
sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik 
karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil 
ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada 
di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya 
jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi para pesertanya.

[3.18]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT 
ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf 
e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan hak 
setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi 
negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga merupakan semangat 
yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tersebut mutatis 
mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum terhadap putusan 
perkara a quo dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap 
permohonan para Pemohon ini pun adalah beralasan menurut hukum.

[3.19]  Menimbang bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain 
dalam UU 24/2011 yang berhubungan erat dengan norma Pasal 57 
huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 yang telah dinyatakan 
inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai konsekuensi yuridisnya 
pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah a 
quo.
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[3.20]  Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian 
Mahkamah bahwa ketentuan norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat 
(1) UU 24/2011 inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan 
di atas, maka terhadap halhal lain dari permohonan para Pemohon 
yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.



PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM AD 
HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI
(2020)

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, telah diuji materiil dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020, tanggal 27 
Oktober 2021, bahwa Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan 
dengan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim ad hoc sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-
undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun 
berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hakim ad hoc dalam pengadilan 
Tipikor, tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Pengadilan Tipikor 
yang merupakan pengadilan khusus dan berada di lingkungan Peradilan 
umum, dengan wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara tindak pidana korupsi, tindk pidana pencucuian uang yang 
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/atau tindak 
pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai 
tindak pidana korupsi. Keahlian dan kemampuan hakim ad hoc sebagai 
hakim non karier dalam Pengadilan Tipikor adalah untuk memperkuat 
peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum 
dan keadilan dari kompleksitas yang nenyertai suatu perkara Tipikor. 
Mengenai periodisasi masa jabatan hakim, termasuk di dalamnya hakim 
ad hoc, memiliki korelasi erat dengan prinsip pokok kemandirian 
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kekuasaaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 
ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip dalam praktik pelaksanaan 
kekuasaan yudisial secara internasional. 

Disamping itu, pentingnya membuka peluang bagi hakim ad hoc untuk 
mencalonkan diri kembali setelah jabatan kedua-nya adalah sebagai 
suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas 
pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini juga sejalan 
dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman serta keinginan 
untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan 
termasuk dalam Pengadilan Tipikor. 

Kata Kunci: 
Periodisasi masa jabatan hakim ad hoc, periodisasi jabatan hakim ad 
hoc, masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. 

Duduk Perkara 

Bahwa para Pemohon, yaitu Sumali dan Hartono, adalah perorangan 
warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai Hakim 
Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Para 
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,  telah 
mengancam independensi kekuasaan kehakiman bagi hakim ad hoc 
pengadilan tindak pidana korupsi, karena adanya pembatasan untuk 
mencalonkan diri sebagai hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana 
korupsi. Selain  itu, ketentuan mengenai periodisasi masa jabatan hakim 
ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  telah menimbulkan 
kerugian konstitusional bagi Pemohon karena menurut Pemohon, 
telah melampaui batas kewenangan yuridis terhadap undang-undang, 
dimana tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodesasi bagi 
hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, para Pemohon mengemukakan 
dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-
alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pengadilan Tipikor merupakan 
pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan 
umum karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pengadilan konvensional yang ada dalam memberantas Tipikor;

2. Bahwa menurut para Pemohon, secara ontologis makna ad hoc 
bagi hakim pada Pengadilan Tipikor dapat dikaji dengan merujuk 
pada Black Law Dictionary, Law Dictionary, atau pun pendapat 
ahli yang diartikan sebagai “for this, for particular purpose”, 
yakni dibentuk untuk masalah/urusan itu. Artinya, panitia yang 
ditunjuk khusus untuk urusan itu. Atas dasar pengertian tersebut, 
menurut para Pemohon, makna ad hoc dalam Pasal 10 ayat (5) 
UU 46/2009 berarti ‘untuk ini/tujuan khusus’, namun dalam 
realitanya dimaknai ‘sementara atau peradilan yang tidak tetap’. 
Tafsir tersebut bertentangan dengan makna sebenarnya dari kata 
ad hoc itu sendiri, yang secara terminologi diartikan sebagai ‘untuk 
tujuan tertentu/khusus’, bukan diartikan sebagai ‘sementara’ atau 
‘tidak tetap’;

3. Bahwa menurut para Pemohon, antara hakim karier dan hakim 
ad hoc memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun 
ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara keduanya 
dalam penyelesaian perkara Tipikor, begitu juga tidak ada perbedaan 
berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan serta pendidikan. 
Namun, dengan adanya ketentuan periodisasi masa jabatan 
hanya bagi hakim ad hoc dalam  Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 
menyebabkan para Pemohon berada dalam situasi ketidakpastian 
karier karena adanya ketidaksamaan dalam menjalankan masa 
jabatan dan adanya diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan 
dan pensiun hakim ad hoc;
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4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan dihapuskannya periodisasi 
masa jabatan hakim ad hoc pengadilan Tipikor tidak akan 
menutup kesempatan bagi warga negara lain untuk menjadi hakim 
ad hoc pada pengadilan Tipikor. Sebab, hakim yang diusulkan 
kembali dan menjabat dapat diberhentikan dengan alasan karena 
meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena 
melakukan pelanggaran, memasuki masa usia pensiun dan tidak 
diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung sehingga atas kondisi 
ini terbuka kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti 
seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi;

5. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai hakim ad hoc para 
Pemohon ingin disamakan dengan Hakim Ad Hoc Pajak atau 
Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/
PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menurut para Pemohon sebagai 
yurisprudensi yang menunjukkan adanya persamaan paradigma 
berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc;

6. Bahwa menurut para Pemohon, jika merujuk ketentuan dalam 
UUD 1945 dan UU 48/2009 tidak ada satupun norma pasal 
yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan 
peradilan manapun dan di Mahkamah Agung sehingga norma 
Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 merupakan suatu bentuk kerugian 
bagi para Pemohon karena melampaui peraturan dasarnya;

7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 
bertentangan dengan hak untuk memperoleh kemudahan dan 
perlakuan khusus serta hak memperoleh kesempatan dan keadilan 
yang sama yang seharusnya diberikan kepada hakim ad hoc 
pengadilan Tipikor karena berkaitan dengan kontribusi hakim 
ad hoc dalam pemberantasan perkara Tipikor selama 2 (dua) 
kali masa jabatannya. Atas kontribusi tersebut sudah seharusnya 
hakim ad hoc diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
kemudian melanjutkan pekerjaan dan jaminan karier tanpa perlu 
dibatasi oleh periodisasi masa kerjanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 
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dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai, “masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 
(lima) tahun oleh Mahkamah Agung”. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan 
dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan 
yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. Selain itu, para 
Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 2 September 2021, yang selengkapnya telah dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan 
keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 
beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
pada 6 Agustus 2021, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian 
Duduk Perkara. 

[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
yang didengarkan dalam persidangan pada 2 Juni 2021, dan keterangan 
tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 
Juli 2021, sedangkan Keterangan pokok tertulis Presiden sendiri baru 
diserahkan melalui e-mail pada 30 September 2021 pukul 11.25 WIB. 
Namun, oleh karena keterangan tersebut diserahkan melewati tenggat 
waktu yang seharusnya paling lama pada Rabu, 8 September 2021, 
pukul 11.00 WIB, sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan 
keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada 2 Juni 2021 
(vide Risalah Sidang 2 Juni 2021) dan keterangan tambahan tertulis 
yang diterima di Kepaniteraan pada 19 Juli 2021, yang selengkapnya 
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa 
secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan 
yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon 
sebagaimana kesemuanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, 
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Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan 
para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh 
dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk 
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa ihwal kedudukan hakim ad hoc dalam sistem 
peradilan di Indonesia telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah 
Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/
PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan 
pengertian hakim ad hoc; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/
PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, yang berkaitan dengan 
persoalan pengecualian hakim ad hoc sebagai pejabat negara; Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 
Februari 2017, yang mempersoalkan keberadaan dan kedudukan 
Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial; dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 
2016 yang berkaitan dengan persoalan masa jabatan hakim pengadilan 
pajak. Dalam kaitan dengan putusan-putusan tersebut, Mahkamah 
telah menegaskan bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada prinsipnya 
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penegakan hukum dalam sistem 
peradilan di Indonesia yang pada dasarnya karena mempertimbangkan 
faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara 
di pengadilan yang bersifat khusus maka diperlukan adanya hakim ad 
hoc. Jika dirunut dari sejarah pembentukannya hakim ad hoc pertama 
dibentuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pada 
tahun 1986 (vide Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang kemudian disusul dalam 
lingkungan peradilan umum yaitu pada pengadilan khusus seperti 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Pengadilan Pajak (Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Pengadilan 
Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan Perikanan 
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), Pengadilan 
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Niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi), dan pada Pengadilan Negeri untuk perkara 
perusak hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

[3.12.2] Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan status jabatan 
hakim ad hoc apakah sebagai pejabat negara atau bukan karena 
adanya ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) yang 
memberikan pengecualian, telah diputus oleh Mahkamah yang dalam 
pertimbangan hukum Paragraf [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, Mahkamah telah 
mempertimbangkan mengenai pengecualian tersebut sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah benar ada 
perbedaan antara hakim ad hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan 
tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 
Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan 
kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan 
diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang 
berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal 
yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim ad hoc 
dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan 
kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah 
kebijakan pembentuk Undang-Undang;

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada dengan 
mempertimbangkan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan hakim 
ad hoc dapat dilakukan perubahan;

[3.12.3]  Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan hakim ad 
hoc pada Pengadilan Tipikor tidak dapat dilepaskan dari kedudukan 
Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara:
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a. tindak pidana korupsi;
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 

adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain 

ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 UU 
46/2009); 

Sementara, berkaitan dengan komposisi hakim dalam memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim 
Karier dan Hakim ad hoc [vide Pasal 10 ayat (1) UU 46/2009]. 
Adapun tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc tersebut adalah untuk 
memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan 
hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara Tipikor. 
Keberadaan Hakim ad hoc sebagai hakim non-karier diperlukan karena 
dipandang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu 
perkara khusus dengan kompleksitas yang menyertainya baik yang 
menyangkut aspek modus operandi, pembuktian, maupun luasnya 
cakupan Tipikor, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, 
perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah (vide 
Pasal 1 angka 9 dan Penjelasan Umum UU 46/2009). Oleh karena 
itu, komposisi hakim ad hoc dalam pengadilan Tipikor didesain untuk 
memberikan dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim 
karier menangani perkara Tipikor. Hal ini relevan dengan ide dasar 
perlunya dibentuk pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus karena 
akibat dari tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam 
berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga 
diperlukan cara penanganan yang luar biasa. Di samping itu, pencegahan 
dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara terus-menerus dan 
berkesinambungan yang didukung salah satunya dengan sumber daya 
manusia yang memadai sehingga dapat ditumbuhkan kesadaran dan 
sikap anti korupsi (vide Penjelasan Umum UU 46/2009); 

[3.12.4] Bahwa secara doktriner periodisasi masa jabatan hakim, 
termasuk hakim ad hoc berkorelasi erat dengan prinsip kemandirian 
kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok yang telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan 
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“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 
Dalam praktik pelaksanaan kekuasaan yudisial secara internasional, 
prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut dapat 
ditemukan pula dalam The United Nations Human Rights, Basic 
Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the 
Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 
1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 
November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, Number 11 
yang menyatakan “The term of office of judges, their independence, 
security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and 
the age retirement shall be adequately secured by law (masa jabatan 
hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi 
layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum atau 
undang-undang)”. Selanjutnya, pada Angka 12 disebutkan juga, “Judges, 
whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a 
mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where 
such exists (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki 
jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa 
jabatan mereka)”. Selain itu, dalam The International Bar Association 
Minimum Standards of Judicial Independence (Adopted 1982) huruf 
C mengenai Terms and Nature of Judicial Appointments angka 22 
menyatakan, ““judicial appointments should generally be for life, 
subject to removal for cause and compulsory retirement at an age 
fixed by law at the date of appointment (Pengangkatan hakim pada 
umumnya untuk seumur hidup, dapat diberhentikan hanya karena 
mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh hukum pada saat 
pengangkatan)”. Sementara pada angka 30 menyatakan, “A judge 
shall not be subject to removal unless by reason of a criminal act or 
through gross or repeated neglect or physical or mental incapacity he/
she has shown himself/herself manifestly unfit to hold the position of 
judge (seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan 
melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang 
kali atau karena ketidakmampuan dirinya secara nyata tidak layak 
untuk menjabat sebagai hakim)”. 
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[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut 
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil 
pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya bermuara pada 
satu persoalan, yaitu apakah benar dengan adanya periodisasi masa 
jabatan hakim ad hoc dalam norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 
bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman, kesamaan 
kedudukan hakim, serta telah menimbulkan ketidakadilan yang dijamin 
oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar norma a quo 
dimaknai secara bersyarat bahwa masa tugas hakim ad hoc adalah 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat 
kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung. Terhadap dalil 
para Pemohon a quo, pada prinsipnya memiliki kesamaan isu dengan 
Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang telah diputus Mahkamah pada 
21 Februari 2017. Dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.9.4] 
putusan a quo Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan dan 
periodisasi masa jabatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial, 
sebagai berikut:

[3.9.4] Bahwa keberadaan Hakim Ad-Hoc di Indonesia tidak 
dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Di mana 
Hakim Ad-Hoc diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi 
kekuasaan kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan, 
yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus, 
misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, 
Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan. Hakim 
Ad-Hoc merupakan hakim yang diangkat dari luar hakim karier 
yang memenuhi persyaratan mempunyai keahlian dan pengalaman, 
profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati 
cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan 
keadilan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia 
serta persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah 
dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 
2015, yang menyatakan“...Selain itu, tujuan awal dibentuknya 
hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi 
kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan 
yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad 
hoc merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan 
kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus sehingga 
hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad 
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hoc bersama hakim karir menangani sebuah perkara” (paragraf 
[3.18]). Khusus pengaturan tentang Hakim Ad Hoc Hubungan 
Industrial baik tata cara pengangkatan, tugas dan wewenangnya 
untuk memeriksa perkara hubungan industrial telah diatur dalam 
UU 2/2004.”

Selanjutnya, berkenaan dengan tata cara pengangkatan Hakim Ad Hoc 
Hubungan Industrial, termasuk jangka waktu masa jabatannya juga telah 
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.9.5] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 sebagai berikut:

[3.9.5] Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon memohonkan 
Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dimaknai konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional) menjadi “masa jabatan Hakim 
Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Ketua Mahkamah 
Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun 
untuk Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Negeri dan 67 tahun untuk 
Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Bahwa terhadap Permohonan a quo, menurut Mahkamah, 
kedudukan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 
dan sebagaimana Hakim Ad-Hoc yang ada pada pengadilan khusus 
lainnya adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu susunan Majelis 
Hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan 
perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Tata 
cara pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan 
Industrial dilakukan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat 
buruh dan organisasi pengusaha, dimana yang bersangkutan harus 
menguasai pengetahuan hukum khususnya di bidang perburuhan 
atau ketenagakerjaan serta mempunyai pengalaman di dalam 
penanganan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 
maupun di bidang kepengusahaan. Susunan majelis hakim yang 
memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu hakim 
Karir sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc 
sebagai hakim anggota yang masing-masing satu Hakim Ad-Hoc 
anggota dari unsur serikat pekerja/atau serikat buruh dan satu 
Hakim Ad-Hoc anggota dari unsur organisasi pengusaha. Hal 
ini sangat berbeda dengan komposisi susunan majelis hakim 
yang ada pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki Hakim 
Ad-Hoc, hal tersebut dikarenakan ada sifat kekhususan terhadap 
Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dilepaskan 
adanya kebutuhan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah 
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merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di 
dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Bahwa sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan 
Hubungan Industrial yang merupakan representasi unsur-unsur 
dari lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskannya 
keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 
yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan dari 
masing-masing lembaga pengusul tersebut, sehingga meskipun 
masa jabatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial 
yang telah habis masa jabatannya maka untuk pengusulannya 
kembali haruslah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi 
dari lembaga pengusul, mengingat lembaga tersebut adalah 
yang dipandang paling tahu tentang calon Hakim Ad-Hoc yang 
akan duduk pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik dari 
kemampuan, integritas dan rekam jejak serta dipandang dapat 
memahami suasana kebatinan masalah ketenagakerjaan maupun 
bidang kepengusahaan, yang kemudian diusulkan kepada menteri 
yang membidangi ketenagakerjaan dan proses selanjutnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
hingga diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat 
oleh Presiden.

Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dibutuhkan 
untuk mendapatkan keseimbangan dan juga karena kemampuan 
dalam memeriksa dan memutus perkara yang masalahnya 
sedemikian kompleks baik yang menyangkut ketenagakerjaan 
maupun bidang kepengusahaan. Hal tersebut sejalan dengan 
Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 
2013, yang menyatakan, “…, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan 
hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu 
seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama 
menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya”. Kemudian 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, 
bertanggal 20 April 2015, menegaskan, “…bahwa dibentuknya 
hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan 
akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan 
yang bersifat khusus… Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan 
melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses 
rekruitmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada 
umumnya” (Paragraf [3.18]). Maka oleh karena itu menurut 
Mahkamah pengusulan kembali Hakim Ad-Hoc Pengadilan 
Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya baik yang 
pertama maupun yang kedua adalah tidak menyimpang dari 
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semangat akan putusan Mahkamah tersebut, terlebih terhadap 
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah 
menjalankan tugas selama dua periode dan telah mempunyai 
kompetensi, kapasitas, profesionalisme yang telah teruji adalah 
cukup dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali 
sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. 

Namun demikian, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah 
untuk menegaskan bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad-
Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat 
tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon Hakim 
Ad-Hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang ditentukan oleh undang-undang dan yang juga diusulkan 
oleh lembaga pengusul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi 
pengusaha untuk mengikuti seleksi pencalonan sebagai calon 
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan 
kata lain bahwa antara calon Hakim Ad-Hoc yang telah pernah 
menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak 
dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan 
oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan 
organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-
undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua Mahkamah 
Agung untuk diangkat oleh Presiden.

[3.14] Menimbang bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan 
hukum di atas, maka ketentuan yang berkaitan dengan periodisasi 
dan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor yang termaktub dalam Pasal 
10 ayat (5) UU 46/2009 yang menentukan hakim ad hoc diangkat 
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut Mahkamah telah membatasi 
atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai 
hakim ad hoc untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa 
jabatan berikutnya. Padahal esensi pokok adanya hakim ad hoc adalah 
karena pertimbangan keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki 
dan independensi serta integritas sebagai hakim ad hoc sehingga 
dapat bersinergi dengan hakim karier dalam memutus berbagai jenis 
perkara yang dihadapi. Sementara, hakim ad hoc Tipikor yang telah 
menjalani masa jabatan pertama dan kedua setidak-tidaknya telah 
memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas 
dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah 
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teruji sehingga dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali 
sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor pada periode masa 
jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang sama terhadap hakim 
ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan 
dalam pertimbangannya bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad 
Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat 
tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon hakim ad hoc 
lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan 
kembali hakim ad hoc Tipikor juga tidak boleh menyebabkan 
tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU 46/2009. 
Artinya, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai hakim ad 
hoc pada Pengadilan Tipikor bagi hakim ad hoc yang telah menjabat 
untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali 
untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan 
dan proses pencalonan dari awal sebagai calon hakim ad hoc Tipikor 
bersama-sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

[3.15] Menimbang bahwa dengan dibukanya peluang bagi hakim ad 
hoc pada Pengadilan Tipikor yang telah menjabat pada jabatan atau 
periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk mencalonkan 
kembali pada periode berikutnya sebagaimana pertimbangan 
hukum Paragraf [3.14] di atas tidaklah  bertentangan dengan sifat 
kesementaraan hakim ad hoc yang diperlukan hanya untuk mengadili 
kasus-kasus tertentu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Pentingnya dibuka 
peluang bagi hakim ad hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan 
keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim ad hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan 
keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. 
Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan hakim ad hoc 
pada Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang 
tidak membuka peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor 
untuk mencalonkan kembali pada jabatan berikutnya tidak sejalan 
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dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-
putusan pengadilan termasuk dalam pengadilan Tipikor serta prinsip 
kemandirian kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 
ayat (5) UU 46/2009, dalam perkara a quo harus dimaknai “Hakim 
ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi 
persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat 
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu 
mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan 
dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah ternyata menimbulkan 
ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang 
adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian.





PENGGUNAAN ANGGARAN, PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI 

PANDEMI COVID-19, SERTA BATAS WAKTU 
KEBERLAKUAN UU COVID-19

(2021)

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) telah diuji formil 
dan materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 
Nomor 37/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021, bahwa 
dalam pertimbangan hukum Putusan a quo Mahkamah menyatakan 
pengujian formil tidak beralasan menurut hukum. Sementara dalam 
pengujian materiil, Mahkamah menyatakan pokok permohonan para 
Pemohon beralasan hukum untuk sebagian. 

Berkenaan dengan dalil para Pemohon dalam pengujian formil yang 
menyatakan bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan 
UU 2/2020 telah mereduksi nilai-nilai rule of law dan pengambilan 
keputusan melalui rapat virtual berpotensi melanggar kedaulatan 
rakyat serta telah mereduksi nilai-nilai demokrasi, menurut Mahkamah 
dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Sebab, 
pembentukan Perpu 1/2020 menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 22 UUD 1945. 

Sementara itu, dalam pengujian materiil, terhadap frasa “bukan 
merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran 
UU 2/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
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dimaknai, “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan 
dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Dengan demikian, Pasal a quo menjadi berbunyi, “Biaya yang telah 
dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang 
perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang 
keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem 
keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan 
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari 
krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan 
dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun terhadap frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat 
diajukan kepada peradilan tata usaha negara” dalam Pasal 27 ayat (3) 
Lampiran UU 2/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai, “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan 
kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan 
penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, 
Pasal a quo menjadi berbunyi, “Segala tindakan termasuk keputusan 
yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan 
kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan 
penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian terhadap Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden 
mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah 
berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling 
lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 
belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih 
dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan 
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batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus 
mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD”.

Kata Kunci: 
UU Covid-19, status pandemi.

Duduk Perkara

Bahwa Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif Yayasan 
Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia 
(YAPPIKA), Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin 
Alimsyah yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon I sampai 
dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) 
Pemohon I adalah Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, 
yang memiliki visi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, 
mandiri, dan berkebajikan dalam memperjuangkan hak-hak warga. 
Adapun Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah aktivis yang 
memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 
baik di tataran pusat maupun daerah, dari aspek keuangan negara 
yang transparan dan akuntable dan tepat sasaran, aspek keterbukaan 
informasi publik, aspek pelayanan publik yang baik hingga aspek 
pemerintahan anti korupsi. 

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan pengujian formil 
dan materiil terhadap UU 2/2020. Para Pemohon menganggap telah 
dirugikan dengan adanya pelanggaran prosedur pembentukan UU 
2/2020 serta berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon. 
Dalam pengujian formil para Pemohon mempersoalkan, antara lain,  
proses pembahasan yang tidak melibatkan DPD, penggunaan rapat 
virtual, judul UU yang berpotensi  menimbulkan penyalahgunaan 
anggaran negara secara masif. Adapun dalam pengujian materiil 
para Pemohon mempermasalahkan, antara lain, ketentuan-ketentuan 
yang dianggap telah atau berpotensi mereduksi pengawasan lembaga 
legislatif yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan dan tindakan 
koruptif oleh pemerintah, penghapusan esensi dana abadi pendidikan, 
mereduksi pelaksanaan otonomi daerah, relaksasi pajak dan penggunaan 
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pajak dan bea yang tidak tepat sasaran, serta pengelolaan pajak dan 
bea yang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil, 
adanya ketentuan yang dianggap dapat melegitimasi penyelewengan 
pengelolaan keuangan negara dan membebaskan penyelenggara 
negara dari jeratan pidana serta menutup access to justice bagi para 
Pemohon untuk melakukan pengawasan, advokasi, upaya hukum, dan 
memperoleh keadilan ketika adanya potensi penyalahgunaan anggaran, 
serta tidak adanya batas keberlakuan UU 2/2020.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan

Dalam Pengujian Formil

[3.10]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan 
UU 2/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan 
yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat lengkap 
pada bagian Duduk Perkara):

1. bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak dilibatkannya DPD 
dalam pembahasan Perpu 1/2020 yang telah ditetapkan menjadi 
UU 2/2020 yang substansinya berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintah daerah telah mereduksi nili-nilai rule of law [Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945]. Dengan demikian, kekuasaan DPD dikurangi 
untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap isu 
daerah. Dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan UU 
2/2020 merupakan suatu kecacatan formil pembentukan undang-
undang, sehingga pembentukan UU 2/2020 bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23 
ayat (2) UUD 1945. 

2. Bahwa menurut para Pemohon, pengambilan keputusan melalui 
rapat virtual berpotensi melanggar kedaulatan rakyat, karena 
dengan adanya potensi kehadiran secara tidak konkret dan sekadar 
“titip absen” bernilai inkonstitusional dan telah mereduksi esensi 
pelaksanaan mandat rakyat yang dititipkan kepada para wakilnya 
di DPR dan juga mereduksi nilai-nilai demokrasi, sebagaimana 
dikristalkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
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3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 
2/2020, cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pengujian Materiil

[3.11]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 
pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil 
permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya 
termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara)

1. Bahwa menurut para Pemohon, Judul dan Pasal 1 ayat (3) huruf b 
Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, 
Asas Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum yang Adil, 
dan Prasyarat “Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan 
Perpu, karena apabila Judul dan Pasal 1 ayat (3) Lampiran 
UU 2/2020 dikaitkan dengan konsiderans pembentukan Perpu, 
terlihat terdapat kontradiksi mengenai ruang lingkup pengaturan. 
Konsiderans menghendaki segala upaya luar biasa pemerintah 
ditujukan untuk menghadapi pandemi Covid-19, tetapi Judul dan 
ruang lingkup dalam Pasal 1 ayat (3) Perpu ini ditujukan untuk 
menangani persoalan krisis ekonomi dan sistem keuangan dalam 
lingkup yang lebih luas lagi di luar yang bersangkutan dengan 
implikasi Covid-19. Dengan demikian, Judul dan Pasal 1 ayat (3) 
huruf b Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 sepanjang frasa “…dan/
atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” 
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 
Pasal 22 UUD 1945.

2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 
1, angka 2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 bertentangan 
dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, 
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR, serta prinsip 
pengelolaan keuangan negara, karena penentuan pelebaran defisit 
semestinya tidak dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, 
melainkan melibatkan DPR dan pertimbangan DPD sebagai 
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penyeimbang yang akan mengontrol, menilai rasionalitas, dan 
memberikan persetujuan terhadap penetapan batasan defisit 
sebagai pengejawantahan fungsi konstitusional DPR, yaitu fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 
1945) dan fungsi pertimbangan DPD [vide Pasal 23 ayat (2) 
UUD 1945]. Selain itu, DPR hendaknya juga berperan dalam 
mengevaluasi besaran defisit dan kemampuan keuangan negara 
pada setiap tahun anggaran, sehingga penyesuaian besaran defisit 
ditentukan berdasarkan fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPR. 
Hal ini penting, sebab di masa darurat, Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan penyelenggaraan negara dilengkapi kewenangan untuk 
mengupayakan tindakan-tindakan luar biasa. Namun demikian, 
supaya tidak menyimpang dari konstitusi, kekuasaan Presiden 
di masa darurat tetap harus diimbangi oleh kekuasaan legislatif 
yang melakukan extraordinary measures of legislative oversight 
(tindakan-tindakan luar biasa dalam pengawasan legislatif). 
Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 
20A ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak 
dimaknai: 1. penetapan batasan defisit anggaran oleh Presiden 
dilakukan setelah dibahas bersama dan disetujui DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD; 2. penetapan batasan defisit 
anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling lama sampai 
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan didahului 
evaluasi di setiap Tahun Anggaran.

3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 
2 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan kewajiban negara 
memenuhi hak atas pendidikan dan jaminan, perlindungan, 
serta kepastian hukum yang adil karena penggunaan dana abadi 
pendidikan untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara 
dalam rangka penanganan Covid-19 menimbulkan ketidakpastian 
hukum, dan telah mereduksi hakikat dari dana abadi pendidikan. 
Pemerintah pun berpotensi mengesampingkan tanggung jawab 
dan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan warga 
negara secara berkelanjutan dan lintas generasi. Oleh karena itu, 
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aturan ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 31 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf f jo. 
Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan 
rakyat, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR, independensi 
Bank Indonesia, dan prinsip kepastian hukum yang adil, karena 
dalam konteks keadaan darurat kesehatan masyarakat, pengawasan 
(oversight) DPR terhadap Presiden tidak dapat dinegasikan dengan 
alasan kebutuhan secepat-cepatnya, malah pengawasan DPR 
harusnya diperkuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. 
Fungsi pengawasan adalah fungsi konstitusional yang melekat pada 
DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, 
sehingga tidak dapat direduksi di masa kedaruratan seperti ini. 
Mekanisme pengawasan dan kontrol yang khusus untuk keadaan 
darurat dari DPR (special measures of legislative oversight) harus 
dijalankan oleh DPR untuk mengimbangi kekuasaan Presiden di 
masa darurat. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) huruf f Lampiran 
UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat 
(3), dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai ”…
menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah 
Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan DPR…”. Begitupula dengan BI yang 
dapat membeli SUN (Surat Utang Negara) dan/atau SBSN (Surat 
Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan pemerintah di pasar 
perdana atau quantitative easing. Adanya klausul ini berpotensi 
mencoreng independensi BI sebagai bank sentral yang diamanatkan 
dalam Pasal 23D UUD 1945 yang kemudian ditegaskan kembali 
dalam undang-undang yang mengatur khusus tentang BI yaitu 
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 
Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara 
tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian Pasal 
2 ayat (1) huruf f sepanjang frasa “Bank Indonesia” serta Pasal 
16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Lampiran UU No. 2 Tahun 
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2020 yang mengatur BI dapat membeli SUN dan/atau SBSN di 
pasar primer bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 
23D dan 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf g Lampiran 
UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip 
kedaulatan rakyat, serta fungsi pengawasan dan fungsi anggaran 
DPR, serta prinsip pengelolaan keuangan negara, karena dengan 
dengan tidak dilibatkannya DPR dalam penentuan sumber-sumber 
pembiayaan berarti telah mengesampingkan fungsi pengawasan dan 
fungsi anggaran DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) 
UUD 1945 serta menegasikan keberadaan DPR sebagai representasi 
rakyat untuk memastikan pengelolaan keuangan negara untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pasal 
2 ayat (1) huruf g Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 
23 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “menetapkan 
sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam 
dan/atau luar negeri setelah dibahas bersama dan disetujui DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD”;

6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 3 ayat (2) Lampiran UU/2020 
Bertentangan dengan asas otonomi daerah karena ketentuan a 
quo dapat mereduksi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dalam 
hal ini, pemerintah daerah tidak diberikan kemandirian atau 
ruang untuk menentukan sendiri penyesuaian dan penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal, 
penyusunan dan pengelolaan APBD adalah salah satu aspek 
penting pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain, tiap-tiap daerah 
menghadapi tantangan, kompleksitas, kebutuhan, dan kemampuan 
yang berbeda dalam penanganan Covid-19, sehingga pemerintah 
daerah yang semestinya memegang kendali penyesuaian anggaran 
untuk menghadapi Covid-19. Dengan demikian Pasal 3 ayat (2) 
Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan 
ayat (5) UUD 1945.
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7. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. 
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil karena berkenaan dengan rincian insentif keringanan 
pajak untuk menciptakan keringanan insentif yang adil dan 
berkepastian hukum, persentase tidak dapat dipukul rata untuk 
semua perusahaan. Persentase 22% di tahun pajak 2020 dan 
tahun pajak 2021 serta persentase 20% di tahun pajak 2022 
mesti ditafsirkan sebagai persentase paling tinggi. Khusus bagi 
perusahaan yang bergerak di bidang riset dan pengembangan, 
khususnya yang memiliki andil dalam penanganan Covid-19 
dapat ditetapkan insentif keringanan maksimal agar kegiatan 
riset dan pengembangan terus berlanjut guna berkontribusi bagi 
percepatan penanganan Covid-19. Dengan demikian, Pasal 4 
ayat (1) huruf a Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai 
“penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap dan larangan pemutusan hubungan 
kerja (PHK)”. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b 
Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “a. paling tinggi sebesar 
22% (dua puluh dua persen) dan sebesar 22% (dua puluh dua 
persen) khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang 
riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 
Tahun Pajak 2021; dan b. paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 
persen) dan sebesar 20% (dua puluh persen) khusus untuk badan 
dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan 
untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”.

8. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 
ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Lampiran UU 2/2020 bertentangan 
dengan pengaturan perpajakan, kepastian hukum yang adil, dan 
prasyarat “kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perpu, 
karena pasal-pasal a quo tidak memenuhi unsur kegentingan 



120

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

yang memaksa sebagai prasyarat fundamental pembentukan 
Perpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 
jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 
Terlebih, pengaturan mengenai perpajakan Penyelenggara 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak secara 
langsung bertautan dengan penanganan pandemi Covid-19. 
Apabila tetap dibutuhkan pengaturan mengenai pajak PMSE, 
seyogianya DPR menggunakan fungsi legislasi untuk membentuk 
undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Dengan demikian 
Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 
Lampiran UU 2/2020 karena bertentangan dengan Pasal 23A dan 
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

9. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan 
ayat (2) Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara 
hukum, prinsip perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum 
yang adil, serta prinsip prasyarat “Kegentingan yang Memaksa” 
dalam penerbitan Perpu, karena ketentuan mengenai pembebasan 
atau keringanan bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b Lampiran UU 2/2020 ditujukan pada ruang lingkup yang 
sangat luas, tidak sebatas untuk penanganan pandemi Covid-19, 
melainkan pula ditujukan untuk menghadapi krisis perekonomian 
dan/atau stabilitas sistem keuangan yang disebabkan selain oleh 
pandemi Covid-19. Ketentuan ini seyogianya dibatasi dan fokus 
hanya untuk penanganan Covid-19 saja yang persoalannya sudah 
berada di depan mata, supaya tidak terjadi penyelundupan 
tindakan-tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan inkonstitusional 
yang dibalut legalitas aturan hukum. Begitu pula dengan Pasal 10 
Lampiran UU 2/2020 membuka jalan untuk mengubah ketentuan 
pembebasan bea masuk atas barang impor berdasarkan tujuan 
pemakaiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 
dan Pasal 26 ayat (1) UU Kepabeanan, melalui Peraturan Menteri 
Keuangan. Ketentuan ini telah bertentangan dengan hierarki 
peraturan perundang-undangan, sebab perubahan hukum hanya 
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dapat dilakukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi 
atau yang setara.

10. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 12 ayat (1) Lampiran 
UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat serta prinsip jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, karena seharusnya pemerintah perlu 
menetapkan suatu akun rekening khusus yang menampung 
alokasi dana khusus penanganan Covid-19 dan krisis akibat 
Covid-19 untuk memastikan setiap uang negara yang dialokasikan 
berdasarkan UU a quo tepat sasaran. Selain itu, adanya rekening 
khusus ini akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan 
bagi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di satu 
sisi dan di sisi lain juga memudahkan publik untuk mengawal 
penggunaan anggaran penanganganan Covid-19 dan penanganan 
krisis akibat Covid-19. Dengan demikian, Pasal 12 ayat (1) 
Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, 
“Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 
dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui 
penggunaan rekening khusus untuk pengelolaan anggaran 
penanganan COVID-19 dan penanganan krisis akibat pandemi 
COVID-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan prinsip 
akuntabilitas,”;

11. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 23 ayat (1) huruf a 
Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara 
hukum dan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil, karena pasal a quo memberikan kewenangan yang 
besar bagi OJK untuk merestrukturisasi lembaga jasa keuangan 
yang berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan 
kelangsungan usahanya secara cepat di tengah pandemi Covid-19. 
Dengan kata lain, OJK dapat memaksa bank bermasalah untuk 
direstrukturisasi dan memaksa bank yang sehat untuk bergabung, 
melebur, mengambil alih, berintegrasi dengan bank bermasalah. 
Sebelumnya, dalam kondisi normal, OJK hanya dapat memberikan 
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imbauan restrukturisasi dengan terlebih dahulu menjalankan 
mekanisme pengawasan intensif dan pengawasan khusus kepada 
lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Klausul ini berpotensi 
untuk disalahgunakan dan menimbulkan moral hazard yang 
kontraproduktif bagi kesehatan perbankan dan stabilitas keuangan 
secara umum. Bank-bank yang sebelumnya telah “sakit” akibat 
kesalahan pengelolaan dapat diselamatkan atas nama pandemi 
Covid-19. Dengan demikian Pasal 23 ayat (1) huruf a Lampiran 
UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan 
28D ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip 
negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, kewenangan 
Badan Pemeriksa keuangan (BPK), kewenangan kekuasaan 
kehakiman, prinsip persamaan di mata hukum (equality before 
the law), dan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, karena pasal-pasal a quo memberikan imunitas 
bagi penyelenggara negara agar terbebas dari tuntutan hukum 
dalam melaksanakan ketentuan Perpu a quo. Di sisi lain, pasal 
tersebut juga menghindarkan pengelolaan keuangan negara dari 
jeratan pasal tindak pidana korupsi, sebab segala pendanaan yang 
dikeluarkan untuk melaksanakan Perpu ini tidak dapat dianggap 
sebagai kerugian negara. Selain itu, pasal ini juga menutup pintu 
bagi warga negara untuk menggugat kebijakan dan tindakan 
pelaksanaan Perpu ini di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

13. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena 
pasal a quo sebagai penutup tidak memberikan jangka waktu 
keberlakuan undang-undang a quo kendati telah diterbitkan 
untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan 
masyarakat. The nature of emergency law ditujukan untuk 
menyelesaikan persoalan krisis yang telah nyata-nyata terjadi di 
depan mata, supaya kembali ke keadaan normal. Tidak mungkin 
negara terus mempertahankan undang-undang ini yang hendak 



123

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

menyelesaikan masalah krisis akibat pandemi Covid-19 dan juga 
terus mempertahankan status kedaruratan kesehatan masyarakat;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon 
memohon agar Mahkamah: 
1. Menyatakan Judul Lampiran UU 2/2020 sepanjang frasa 

“…dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat;

2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Lampiran UU 2/2020 sepanjang 
frasa “dan/atau b. menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat;”

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menetapkan 
batasan defisit anggaran setelah dibahas bersama dan disetujui 
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”;

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Lampiran UU 
2/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…
melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto 
(PDB) selama masa penanganan dampak Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) paling lama sampai dengan 
berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan didahului evaluasi 
di setiap Tahun Anggaran”;

5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menerbitkan 
Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara 
dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan DPR untuk dapat dibeli 
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, 
dan/atau investor ritel”;
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6. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf g Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menetapkan 
sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam 
dan/atau luar negeri setelah dibahas bersama dan disetujui 
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”;

7. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penyesuaian 
tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan 
bentuk usaha tetap dan larangan pemutusan hubungan kerja 
(PHK)”;

8. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran 
UU 2/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“a. paling tinggi sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan 
sebesar 22% (dua puluh dua persen) khusus untuk badan 
dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan 
untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; 
dan b. paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan 
sebesar 20% (dua puluh persen) khusus untuk badan dalam 
negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk 
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”;

9. Menyatakan Pasal 9 Lampiran UU 2/2020 sepanjang frasa 
“…dan/atau; b. menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat;

10. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 
sepanjang frasa “diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan 
undang-undang ini untuk lebih lanjut ditetapkan melalui 
Peraturan Menteri Keuangan”;
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11. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan 
kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan 
dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan melalui 
penggunaan rekening khusus untuk pengelolaan anggaran 
penanganan COVID-19 dan penanganan krisis akibat 
COVID-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan 
prinsip akuntabilitas”;

12. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 sepanjang 
frasa “…dan bukan merupakan kerugian negara” bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat;

13. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 
sepanjang frasa “…untuk penyelamatan perekonomian dari 
krisis” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…
untuk penyelamatan perekonomian dari krisis akibat pandemi 
COVID-19”;

14. Menyatakan Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan hingga Presiden Republik Indonesia 
mencabut status ‘Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)”;

15. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 3 ayat 
(2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), 
Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf 
a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat.

[3.12]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 



tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang telah disahkan dalam 
persidangan (sedangkan bukti P-28 sampai dengan bukti P-34 tidak 
disahkan dalam persidangan karena diajukan bersamaan dengan 
penyerahan kesimpulan sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan), 
dan keterangan ahli, atas nama Yuna Farhan, Ph.D yang didengarkan 
keterangannya dalam persidangan. Selain itu para Pemohon juga 
menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
pada 7 Juni 2021.

[3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan dan 
juga menyerahkan keterangan tertulisnya (selengkapnya termuat dalam 
bagian Duduk Perkara); 

[3.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya 
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta mengajukan 
ahli di depan persidangan atas nama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Dr. 
Muhamad Chatib Basri, S.E., M.Ec., dan Dr. W. Riawan Tjandra, 
S.H., M.Hum., dan keterangan tertulis ahli atas nama Chandra M. 
Hamzah, S.H., Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. 
Yunus Husein, S.H., LL.M., serta menyerahkan kesimpulan pada 
tanggal 4 Juni 2021;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR beserta 
lampirannya, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, 
keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh 
para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan 
Presiden sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 
Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil 
permohonan para Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil 
yang pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak 
dilibatkannya DPD dalam pembahasan UU 2/2020 yang substansinya 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mereduksi 
nilai-nilai rule of law  dengan demikian kekuasaan DPD dikurangi 



untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap isu 
daerah tidak diapliklasikan secara maksimal dan pengambilan keputusan 
melalui rapat virtual berpotensi melanggar kedaulatan rakyat dan  telah 
mereduksi esensi pelaksanaan mandat rakyat yang dititipkan kepada 
para wakilnya di DPR dan juga mereduksi nilai-nilai demokrasi, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/
PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 Sub-paragraf [3.18.1] 
Mahkamah telah memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 
22D UUD 1945 yang mengatur kewenangan konstusional DPD. 
Mengenai kewenangan DPD dalam mengajukan RUU, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

“…DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan 
DPR dan Presiden dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mahkamah 
menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, 
kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU 
dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD 
untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D 
ayat (1) UUD 1945;”

Sementara itu, mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU 
dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan yang sama pada Sub-
paragraf [3.18.2] antara lain sebagai berikut:

“…Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD 
sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia 
khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, 
mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam 
pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan 
pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR 
sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, 
pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU 
dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden 
diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR 
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dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU 
dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 
sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang 
sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD 
diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR 
dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 
mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD 
(dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, 
sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara…”

Namun demikian, dalam putusan yang sama juga pada Sub-paragraf 
[3.18.3] Mahkamah antara lain telah mempertimbangkan bahwa DPD 
tidak memberikan persetujuan sebagai berikut:

“…Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD 
ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut 
memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-
Undang;” 

Merujuk pertimbangan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 22D 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah, 
UU 2/2020 merupakan undang-undang yang berasal dari Perpu. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
UUD 1945, dari aspek pengusulan sebuah RUU, DPD hanya diberikan 
kewenangan legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, 
yakni berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Sementara itu, dari aspek pembahasan, 
DPD berwenang mengikuti pembahasan terhadap RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan 
pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang 
APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang pajak, pendidikan, 
dan agama. Sekalipun sebagian substansi UU 2/2020 mengandung 
materi yang berkaitan langsung dengan kebijakan anggaran/keuangan 
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negara, namun dikarenakan UU a quo berasal dari Perpu Nomor 
1/2020 sehingga secara konstitusional proses penetapan Perpu menjadi 
undang-undang tunduk kepada norma Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal 
ini Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan 
pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Latar belakang Presiden 
mengeluarkan Perpu ini didasarkan pada fakta adanya pandemi 
Covid-19. Hal demikian tertuang dalam konsideran “Menimbang” 
yang diuraikan dengan lebih rinci dalam bagian Penjelasan Perpu 
1/2020 sebagai berikut:

“Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-l9). Penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat 
dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di 
berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) juga secara nyata 
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar 
bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan 
akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya l,5 % (satu 
koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. 

Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. 
Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) 
atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan 
seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID- 19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan 
masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada 
perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi 
Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan 
APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas 
ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan 
banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari 
sisi Pendapatan Negara. 

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan 
untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 
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(COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi 
risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas 
usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN 
Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan. 

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) telah 
berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem 
keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas 
ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada 
ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu 
dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan 
dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan 
lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (forward 
looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. 

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi 
Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara 
serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan 
langkah-langkah luar biasa (ertraordinary) di bidang keuangan 
negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, 
dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah 
dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak 
tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian 
nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman 
sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang 
terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang 
memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah 
dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan 
langkah-langkah dimaksud.

Bahwa setelah mencermati bagian Penjelasan Perpu 1/2020, Mahkamah 
perlu mengaitkan dengan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa 
sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, yaitu: a) adanya 
kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang-Undang; b) Undang-Undang yang dibutuhkan 
belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya 
Undang-Undang yang saat ini ada; dan c) kondisi kekosongan hukum 
yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara 
prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan 
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keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 
Sehingga, menurut Mahkamah Perpu a quo telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
138/PUU-VII/2009. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU 2/2020 telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon 
a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya 
mendalilkan pengambilan keputusan melalui rapat virtual berpotensi 
melanggar kedaulatan rakyat, menurut Mahkamah Pandemi Covid-19 
merupakan pandemi global yang telah ditetapkan World Health 
Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Tidak hanya WHO, di 
Indonesia, pandemi Covid-19 telah ditetapkan oleh Presiden sebagai 
bencana nasional non-alam yang memicu munculnya kedaruratan 
Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19). Dampak pandemi Covid-19 ini berpengaruh 
terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan dan tidak hanya pada aspek kesehatan saja 
sebagaimana tertuang pada Penjelasan Perpu 1/2020. Adanya perubahan 
pola interaksi antar-manusia yang harus menerapkan protokol kesehatan 
seperti menjaga jarak baik secara fisik maupun secara sosial (physical 
and social distancing), menghindari kerumunan, membatasi pergerakan 
orang, memakai masker, mencuci tangan guna mencegah penularan. 
Kondisi ini menuntut penanganan secara cepat dan tepat, salah satunya 
dengan membuat berbagai regulasi. Namun, proses pembentukan 
undang-undang mengalami berbagai macam kendala disebabkan 
adanya pembatasan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM). Begitu pula dalam berbagai penyelenggaraan 
negara pun mengalami permasalahan serupa. Oleh karena itu, kinerja 
legislasi dalam rangka membuat regulasi yang dibutuhkan masyarakat 
maupun demi efektivitas jalannya proses dan program pemerintahan 
tidak boleh terhambat. Dengan demikian menurut Mahkamah, 
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pertemuan yang dilakukan secara virtual oleh DPR dan Presiden dengan 
memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dalam membuat regulasi 
yang dibutuhkan adalah sebuah kebutuhan dan suatu terobosan untuk 
tetap menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat terutama 
dalam masa pandemi. Terlebih lagi, di masa pandemi Covid-19 yang 
secara faktual telah menimbulkan krisis kesehatan, kemanusiaan, dan 
perlunya segera dilakukan penyelamatan ekonomi serta keuangan 
dengan berorientasi pada keselamatan rakyat. Sebab, keselamatan 
rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). 

Bahwa dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan untuk tetap dapat 
menjalankan tugas dalam penyusunan legislasi, tindakan yang dilakukan 
DPR dengan menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib (Tatib DPR 2020) yang mulai berlaku pada 2 April 
2020 adalah bagian dari upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19. 
Berdasarkan Tatib DPR 2020 tersebut di dalam ketentuan Pasal 254 
ayat (4) dinyatakan bahwa:

“Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam 
keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang 
memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan 
keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, 
rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi.”

Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, DPR melalui Badan 
Anggaran bersama Pemerintah melakukan Pembahasan Tingkat I UU 
a quo pada tanggal 4 Mei 2020 dengan menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi melalui rapat virtual. Begitu pun halnya 
dengan Pembahasan Tingkat II yang menyetujui Perpu 1/2020 menjadi 
UU pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan dengan 
menggunakan rapat kombinasi secara fisik maupun dengan teknologi 
informasi dan komunikasi melalui rapat virtual.

Pelaksanaan rapat yang dihadiri secara virtual telah diatur secara jelas 
dalam Pasal 279 ayat (6) Tatib DPR 2020 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penandatanganan daftar hadir Anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dan disebabkan 
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alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4), kehadiran 
Anggota dalam semua jenis rapat DPR dilakukan berdasarkan 
kehadiran secara virtual.” 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 279 ayat (7) Tatib DPR 2020 
menyatakan bahwa:

“Bukti kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya melalui 
Sekretariat Jenderal DPR.”

Oleh karena itu, berdasarkan dokumen sebagaimana terlampir dalam 
Lampiran II, maka Pembahasan Tingkat II yang menyetujui Perpu 
1/2020 menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 
yang dilakukan dengan metode hybrid, yakni metode gabungan rapat 
virtual dengan rapat fisik yang dilakukan secara bersamaan. Rapat 
Paripurna DPR pada 12 Mei 2020 yang memberikan persetujuan atas 
RUU Penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU tersebut, dihadiri oleh 438 
Anggota DPR (355 orang mengikuti secara virtual dan 83 orang hadir 
secara fisik). Namun demikian, menurut Mahkamah, pembentukan 
undang-undang di masa pandemi harus tetap memerhatikan asas 
keterbukaan. Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf g UU 
12/2011 yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan hal di atas, salah satu inti dari asas keterbukaan ini adalah 
akses masyarakat terhadap parlemen (access to parliament). Di masa 
pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal 2020 hingga saat 
ini di mana mobilitas, kegiatan, acara baik itu Rapat Dengar Pendapat 
(RDP), seminar, diskusi terbatas (Focus Group Dicsussion) dan jaring 
aspirasi publik serba terbatas, tetapi di sisi lain kerja legislasi oleh 
lembaga perwakilan rakyat tak boleh terhambat. Banyak RUU yang 
harus diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 
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oleh DPR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. 
Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat dilakukan secara langsung 
(tatap muka) karena keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan 
kondisi pandemi, sehingga partisipasi publik secara konvensional 
tidak relevan dipersoalkan dalam masa pandemi Covid-19. Dengan 
demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah 
bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
rapat virtual berpotensi melanggar kedaulatan rakyat tidak beralasan 
menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
tersebut di atas menurut Mahkamah terkait dengan pengujian formil 
yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah 
tidak beralasan menurut hukum.  

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pengujian materiil 
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam Paragraf [3.11] di 
atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil para 
Pemohon berkenaan dengan Judul dan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 
2 ayat (1) huruf a,  Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat 
(1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (1) huruf 
g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2), Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 
ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf 
c, Pasal 19, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Lampiran UU 2/2020 
tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran para Pemohon yang pada 
pokoknya, antara lain sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam 
Duduk Perkara):

1. Bahwa berkaitan dengan Judul dan Pasal 1 ayat (3) Lampiran 
UU 2/2020 para Pemohon mengkhawatirkan UU a quo ditujukan 
tidak hanya untuk menangani pandemi Covid-19 tetapi juga 
untuk krisis ekonomi dan sistem keuangan di luar yang berkaitan 
dengan pandemi Covid-19.

2. Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 
angka 2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 para Pemohon 
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mengkhawatirkan mengenai adanya penetapan defisit anggaran 
yang dilakukan sepihak oleh Pemerintah karena tidak melibatkan 
DPR dan pertimbangan DPD sehingga dapat menimbulkan 
penyalahgunaan.

3. Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran 
UU 2/2020 para Pemohon mengkhawatirkan mengenai adanya 
ketidakpastian penggunaan dana abadi pendidikan.

4. Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf f juncto Pasal 16 
ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Lampiran UU 2/2020 para Pemohon 
mengkhawatirkan mengenai a) tidak adanya persetujuan DPR 
dalam penerbitan surat utang negara (SUN) dan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN); b) BI dapat membeli SUN dan/atau 
SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana; c) 
penggunaan dana pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI ialah 
untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

5. Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf g Lampiran 
UU 2/2020 para Pemohon mengkhawatirkan mengenai adanya 
keleluasaan pemerintah untuk menetapkan sumber-sumber 
pembiayaan anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta 
dampaknya terhadap multiaspek secara unilateral.

6. Bahwa berkaitan dengan Pasal 3 ayat (2) Lampiran UU/2020 para 
Pemohon mengkhawatirkan mengenai adanya kewenangan luas 
pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran yang mereduksi 
pelaksanaan otonomi daerah.

7. Bahwa berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a juncto Pasal 5 
ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran UU 2/2020 para Pemohon 
mengkhawatirkan mengenai adanya pemberian insentif pajak yang 
diiringi dengan PHK yang berimplikasi terhadap menurunnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat.

8. Bahwa berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), 
Pasal 6 dan Pasal 7 Lampiran UU 2/2020 menurut para Pemohon 
pengaturan perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
(PMSE) tidak secara langsung bertautan dengan penanganan 
pandemi Covid-19.
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9. Bahwa berkaitan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 
Lampiran UU 2/2020 para Pemohon mengkhawatirkan mengenai 
adanya pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditujukan 
pada ruang lingkup yang sangat luas dan tidak terbatas untuk 
penanganan pandemi Covid-19 serta membuka jalan mengubah 
ketentuan pembebasan bea masuk atas barang impor berdasarkan 
tujuan pemakaiannya. 

10. Bahwa berkaitan dengan Pasal 12 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 
para Pemohon mengkhawatirkan mengenai tidak adanya akun 
rekening khusus berpotensi adanya penyimpangan anggaran 
penanganan pandemi Covid-19.

11. Bahwa berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Lampiran 
UU 2/2020 para Pemohon mengkhawatirkan mengenai adanya 
pemberian kewenangan yang besar kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) untuk merestrukturisasi Lembaga jasa keuangan yang 
berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya secara tepat di tengah pandemi Covid-19 atau 
dengan kata lain OJK dapat memaksa bank bermasalah untuk 
direstrukturisasi dan memaksa bank yang sehat untuk bergabung, 
melebur, mengambil alih, berintegrasi dengan bank bermasalah. 

Bahwa berkaitan hal-hal sebagaimana yang didalilkan para Pemohon 
tersebut di atas, setelah dicermati dengan saksama dalil-dalil para 
Pemohon dimaksud telah ternyata saling berkaitan erat dan bertumpu 
pada argumen khusus yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon 
berkenaan dengan penggunaan keuangan negara dalam penanggulangan 
pandemi Covid 19. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, 
Mahkamah berpendapat sesungguhnya pilihan kebijakan pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam norma-norma yang dilakukan pengujian 
tersebut di atas oleh para Pemohon adalah pilihan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah karena adanya keterdesakan keadaan 
atau kondisi darurat. Dalam hal ini, kebijakan dalam penanganan 
pandemi Covid-19 yang tidak bisa tidak harus bersentuhan dengan 
soal keuangan atau anggaran, termasuk dalam hal ini kemungkinan-
kemungkinan adanya asumsi penyalahgunaan keuangan negara 
dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami pilihan 
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kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut karena pemerintah 
memang memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam penanganan 
pandemi Covid-19 yang tentunya memerlukan beban anggaran yang 
tidak bisa diprediksi sebagaimana layaknya beban anggaran negara 
dalam keadaan normal. Dengan demikian, Mahkamah tidak serta-merta 
juga menegasikan adanya kekhawatiran-kekhawatiran semua pihak, 
termasuk dalam hal ini para Pemohon, adanya gangguan stabilitas 
keuangan yang dipergunakan untuk fokus pada penanganan pandemi 
Covid-19. sehingga, terkait dengan persoalan perluasan judul yang 
dikhawatirkan oleh para Pemohon dengan sendirinya telah terjawab 
dengan adanya penegasan a quo dari Mahkamah. Namun demikian, 
dalam keadaaan yang dilema seperti saat ini Mahkamah menegaskan 
tidak ada persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan norma-norma 
yang dipersoalkan para Pemohon tersebut di atas sepanjang hal tersebut 
hanya berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena 
itu, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas 
pasal-pasal tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

[3.18.2] Bahwa terlepas dari adanya kekhawatiran para Pemohon dan 
asumsi-asumsi lain berkenaan dengan persoalan penggunaan anggaran 
tersebut di atas, justru yang menjadi persoalan krusial adalah tidak 
adanya pembatasan waktu berlakunya UU 2/2020 yang berasal dari 
Perpu 1/2020 yang hanya difokuskan untuk menangani pandemi 
Covid-19. Berkaitan dengan hal demikian, menurut Mahkamah 
kekhawatiran-kekhawatiran di atas juga akan terjawab dengan 
sendirinya setelah Mahkamah menilai konstitusionalitas norma Pasal 
29 Lampiran UU 2/2020. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 29 a quo 
sebagai berikut:

[3.18.3] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 
29 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum 
dan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil karena pasal a quo sebagai penutup tidak memberikan jangka 
waktu keberlakuan undang-undang a quo kendati diterbitkan untuk 
menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. Oleh 
karena pasal a quo tidak memiliki batas waktu yang jelas perihal 
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keberlakuan Perpu tersebut yang kemudian menjadi UU 2/2020 sehingga 
menurut para Pemohon akan berpotensi menimbulkan kesewenang-
wenangan oleh Pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan 
negara yang akuntabel untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan 
yang difokuskan untuk pandemi Covid-19. 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalam batas 
penalaran yang wajar, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara 
global memang memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi 
perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu 
negara yang juga terdampak adanya pandemi Covid-19, Pemerintah 
berupaya untuk mengantisipasinya dengan berbagai langkah, salah 
satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 
mengatasi dampak terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, 
oleh karena langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah berkaitan 
erat dengan penggunaan keuangan negara maka harus dilakukan 
kontrol yang kuat yang salah satunya adalah dengan pembatasan 
waktu berlakunya UU a quo. Terlebih lagi hal demikian apabila 
dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum 
yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945, sekalipun terhadap Perpu terdapat karakteristik 
khusus namun bukan berarti substansi UU yang berasal dari Perpu 
dapat mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh 
karena itu, materi UU a quo bukan hanya harus memenuhi prinsip 
keadilan namun juga harus memenuhi prinsip kepastian, termasuk 
prinsip kepastian dalam pemberlakuannya. 

Bahwa terlepas dari adanya persetujuan DPR terhadap Perpu a quo, 
tidak adanya pemuatan batas waktu yang tegas dalam UU a quo 
memberikan dampak yang cukup signifikan tentang batas waktu 
keberlakukan keadaan darurat yang merupakan substansi utama 
karena karakteristik yang dimiliki oleh UU yang berasal dari Perpu 
dimaksudkan untuk mengatasi kedaruratan akibat pandemi Covid-19. 
Terlebih substansi dalam Lampiran UU a quo sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 28 UU 2/2020 yang menganulir beberapa norma pasal 
berbagai undang-undang, yaitu:
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1. Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 
26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang.

2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; 

3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 
22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 
ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang; 

6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan 
Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 
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8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa; 

9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 
182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; 
dan 

12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Bahwa oleh karena itu, apabila tidak dilakukan pembatasan waktu 
pemberlakuan UU 2/2020, maka sejumlah norma dalam berbagai 
undang-undang yang dianulir tersebut akan kehilangan keberlakuannya 
secara permanen. Bahkan ketika pandemi Covid-19 telah berakhir, 
dengan tidak adanya batasan waktu tersebut norma-norma yang dianulir 
oleh Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 tetap saja tidak berlaku karena 
masih digunakan untuk kepentingan yang lain yaitu dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sistem keuangan. Hal demikian menimbulkan 
ketidakpastian akan batas waktu kondisi kegentingan yang memaksa. 
Terlebih, pemberlakuan undang-undang a quo berkaitan erat dengan 
penggunaan keuangan negara yang sangat memengaruhi perekonomian 
negara yang berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 seharusnya 
mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.
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Bahwa hal utama yang juga harus ditekankan dalam hal keadaan 
darurat adalah batasan waktu yang jelas tentang kapan situasi darurat 
pandemi Covid-19 akan berakhir. Secara konseptual, state of emergency 
dan law in time of crisis harus menjadi satu kesatuan yang utuh 
yang tidak dapat dipisahkan sebagai upaya untuk menegaskan kepada 
masyarakat bahwa keadaan darurat akan ada ujungnya sehingga hal 
tersebut pastinya akan menimbulkan adanya kepastian hukum yang 
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah 
dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan 
UU a quo secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian 
atas segala ketentuan dalam UU ini yang hanyalah dalam rangka 
menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 
sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan 
yang terjadi karena pandemi tersebut. Oleh karena itu, UU ini hanya 
berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir 
oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU 2/2020 
diundangkan. Namun demikian, dalam hal pandemi diperkirakan 
akan berlangsung lebih lama, sebelum memasuki tahun ke-3, 
berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan Pandemi 
Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan 
DPD. Pembatasan demikian perlu dilakukan karena UU a quo telah 
memberikan pembatasan perihal skema defisit anggaran sampai tahun 
2022. Oleh karena itu, pembatasan dua tahun paling lambat Presiden 
mengumumkan secara resmi berakhirnya pandemi adalah sesuai dengan 
jangka waktu perkiraan defisit anggaran tersebut di atas. Dengan 
demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah 
Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 harus dinyatakan bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak 
berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status 
pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus 
dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual 
pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU 
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a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan 
penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, 
harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata 
Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi 
sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi 
Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus 
dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual 
pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 
UU a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran 
dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi 
Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan 
DPD”. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon 
beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 27 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 bertentangan 
dengan prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, 
kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kewenangan kekuasaan 
kehakiman, prinsip persamaan di mata hukum (equality before the 
law), dan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil, karena pasal-pasal a quo memberikan imunitas bagi penyelenggara 
negara agar terbebas dari tuntutan hukum dalam melaksanakan 
ketentuan Perpu a quo. Terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.1]  Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran 
UU 2/2020 selengkapnya menyatakan:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga 
anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, 
kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang 
keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas 
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sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, 
merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan 
perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian 
negara. 

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, 
dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin 
Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 
jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan 
merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada 
peradilan tata usaha negara.

Bahwa dari ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) persoalan 
konstitusionalitas berkaitan dengan norma yang perlu dipertimbangkan 
lebih lanjut yakni, (1) bukan merupakan kerugian negara, (2) tidak 
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam 
melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (3) bukan merupakan 
objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

[3.19.2] Bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas frasa “bukan 
kerugian negara” dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020, 
oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan keuangan 
negara, maka tidak dapat dilepaskan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menentukan salah satu 
unsur esensial yang harus dipenuhi dalam membuktikan terjadinya 
tindak pidana korupsi adalah terpenuhinya unsur “merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara”. Kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang 
dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif Pasal 27 ayat 
(1) Lampiran UU 2/2020 apabila dicermati dengan saksama tidak 
ditemukan adanya unsur kerugian negara baik terhdap biaya yang 
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dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan 
dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
oleh Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di 
bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan 
keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem 
keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan 
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari 
krisis. Dengan demikian, secara a contrario meskipun penggunaan 
biaya dari keuangan negara untuk kepentingan penanganan pandemi 
Covid-19 dilakukan tidak dengan iktikad baik dan tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan maka terhadap pelaku yang melakukan 
penyalahgunaan kewenangan dimaksud tidak dapat dilakukan tuntutan 
pidana sebab telah terkunci dengan adanya frasa “bukan merupakan 
kerugian negara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 27 ayat 
(1) Lampiran UU 2/2020. Hal demikian tidak sejalan dengan ketentuan 
norma Pasal 27 ayat (2) UU a quo yang membuka kemungkinan dapat 
dituntutnya baik secara pidana maupun perdata terhadap Anggota 
KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat 
atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya 
jika dalam melaksanakan tugasnya tidak dengan iktikad baik dan tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, ketentuan yang 
membuka kemungkinan dapat dituntutnya baik secara pidana maupun 
perdata dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 harus terpenuhi 
unsur yang esensial yaitu adanya “kerugian negara”, yang ditimbulkan 
karena adanya penggunaan keuangan negara yang dilandaskan pada 
iktikad tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas berakibat hukum 
ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 2/2020 tidak dapat diberlakukan 
atau diterapkan terhadap siapapun yang melakukan penyalahgunaan 
kewenangan berkaitan dengan keuangan negara apabila frasa 
“bukan merupakan kerugian negara” tetap dipertahankan sekalipun 
penyalahgunaan kewenangan tersebut benar-benar didasarkan pada 
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iktikad yang tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, kepada pelaku penyalahgunaan 
kewenangan terhadap keuangan negara dalam UU a quo sudah tertutup 
kemungkinan dibukanya untuk dilakukan penuntutan baik secara 
pidana dan/atau perdata. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan 
sebelumnya, untuk dapat dilakukan tuntutan baik pidana maupun 
perdata, harus terpenuhi unsur fundamental adanya “kerugian negara” 
(vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor) dan unsur “kerugian” 
dalam perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata).

Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan 
Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak 
imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik 
dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya 
berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum. Menurut 
Mahkamah, apabila melihat konstruksi Pasal 27 ayat (1) Lampiran 
UU 2/2020 yang secara spesifik mengatur perihal bahwa semua biaya 
yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK 
dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan krisis akibat 
pandemi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk 
penyelamatan perekonomian dan “bukan merupakan kerugian negara”, 
maka hal utama yang menjadi patokan adalah terkait dengan hak 
imunitas yang dikhususkan bagi pejabat pengambil kebijakan dalam hal 
penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tidak 
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam hal 
melaksanakan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Munculnya kata 
“biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 
27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 yang tidak dibarengi dengan iktikad 
baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada akhirnya 
telah menyebabkan Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian dalam 
penegakan hukum. Menurut Mahkamah penempatan frasa “bukan 
merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 
2/2020 dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip due process of 
law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection). 
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Pembedaan demikian tentunya telah mengingkari hak semua orang, 
oleh karena suatu undang-undang yang meniadakan hak bagi beberapa 
orang untuk dikecualikan tetapi memberikan hak demikian kepada 
orang lain tanpa pengecualian maka keadaan demikian dapat dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap equal protection. Oleh karena itu, demi 
kepastian hukum norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 
harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “bukan merupakan 
kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara 
sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata 
Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip 
kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan 
Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 beralasan menurut hukum 
untuk sebagian.

[3.19.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon 
terkait inkonstitusional norma Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 
2/2020, Mahkamah mempertimbangkan, oleh karena telah dinyatakan 
inkonstitusionalnya frasa “bukan merupakan kerugian negara” secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara 
sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan” dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 
2/2020, maka dengan demikian sudah tidak terdapat lagi adanya 
persoalan inkonstitusionalitas antara norma Pasal 27 ayat (1) dengan 
Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020. Sehingga, tidak terdapat 
lagi persoalan inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 27 ayat (2) 
Lampiran UU 2/2020. Sebab, tindakan hukum baik secara pidana 
maupun perdata tetap dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang 
melakukan penyalahgunaan keuangan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 sepanjang perbuatan 
tersebut menimbulkan kerugian negara karena dilakukan dengan iktikad 
tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam norma 
Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020.



147

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 
telah ternyata Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 telah menjamin 
kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon 
berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 
2/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.19.4] Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon terkait dengan 
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU 2/2020 yang menyatakan 
segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan UU 
2/2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada 
peradilan tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil a quo Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU 2/2020 
tidak dapat dilepaskan dari adanya ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 
PTUN) yang selengkapnya menyatakan:

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal 
keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, 
atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan merujuk ketentuan Pasal 49 UU PTUN tersebut di atas, maka 
sesungguhnya dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti yang terjadi 
saat ini merupakan bagian dari keadaan yang dikecualikan untuk tidak 
dapat dijadikan sebagai objek gugatan terhadap Keputusan Badan Tata 
Usaha Negara kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, 
setelah dicermati dengan saksama telah ternyata UU 2/2020 tidak hanya 
berkaitan dengan pandemi Covid-19 tetapi juga berkaitan dengan 
berbagai macam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sistem keuangan (vide Judul UU 2/2020). Oleh 
karena itu, terhadap keadaan di luar pandemi Covid-19 dan begitu pula 
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terhadap keputusan Badan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada 
iktikad yang tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, menurut Mahkamah hal demikian seharusnya tetap dapat 
dikontrol dan dapat dijadikan objek gugatan ke Peradilan Tata Usaha 
Negara. Terlebih lagi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) objek 
gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya keputusan tetapi 
juga tindakan administrasi pemerintahan (vide Pasal 75 dan Penjelasan 
Umum UU 30/2014). Dengan demikian, apabila fungsi kontrol 
tersebut tidak diberikan maka hal demikian berpotensi menimbulkan 
kesewenang-wenangan (abuse of power) dan ketidakpastian hukum. 
Sebab, sesungguhnya yang mempunyai kewenangan untuk menilai 
keputusan dan/atau tindakan bertentangan atau tidak bertentangan 
dengan hukum adalah Hakim Pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang 
keputusan dan/atau tindakan diterbitkan dalam kaitannya dengan 
pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan hakim harus menyatakan 
bahwa objek keputusan Badan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan 
administrasi pemerintahan bukan merupakan objek gugatan. Namun, 
dalam hal yang terjadi secara faktual adalah sebaliknya, maka keputusan 
badan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan tersebut jika 
terbukti adanya penyalahgunaan wewenang harus dinyatakan batal 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah 
ternyata Pasal 27 ayat (3) Lampiran UU 2/2020 telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan 
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, sepanjang frasa “bukan merupakan objek gugatan 
yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”, sepanjang 
tidak dimaknai “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan 
kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan 
penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, 
permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
pada Paragraf [3.18] sampai dengan Paragraf [3.19] tersebut di atas, 
menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) 
serta Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 harus dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian dan dalil permohonan para Pemohon 
selain dan selebihnya tidak  dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh 
karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum.  

6.  PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim 
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi 
Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal pengujian materiil Pasal 
27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 29 Lampiran UU 2/2020, sebagai 
berikut:

I. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 
37/PUU-XVIII/2020, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim 
Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan 
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh sependapat dengan 
mayoritas hakim mengenai:
a. Permohonan pengujian formil tidak beralasan menurut 

hukum. Oleh karenanya menolak permohonan pengujian 
formil para Pemohon;

b. Mengenai semua dalil yang diuraikan oleh para Pemohon 
yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh 
karenanya ditolak, kecuali terhadap Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3) serta Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
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untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan. 

II. Dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 3 (tiga) orang 
Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, 
Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel 
Yusmic P Foekh berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan 
mayoritas hakim khusus Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 
29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagai berikut.

III. Dalam bernegara, pada setiap negara tidak selalu berada dalam 
keadaan normal. Pada keadaan normal sistem hukum yang 
berlaku sesuai dengan konstitusi dan segala peraturan perundang-
undangan yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara. 
Namun terkadang negara diperhadapkan pada sebuah situasi yang 
tidak normal (bahaya, darurat, pengecualian, kegentingan yang 
memaksa) dan sebagainya. Sedangkan pada keadaan yang tidak 
normal, sistem hukum yang ada biasanya tidak akan efektif dan 
tidak memadai karena norma hukum yang berlaku dibentuk oleh 
pembentuk undang-undang untuk situasi normal. 

Secara doktrinal, setiap konstitusi terdapat dua sistem hukum 
yaitu sistem hukum yang berlaku dalam keadaan normal yang 
melindungi hak dan kebebasan, dan sistem hukum yang berlaku 
dalam keadaan tidak normal (darurat/bahaya) yang oleh John 
Ferejohn dan Pasquale Pasquino disebut dengan “constitutional 
dualism”. Hal ini dimaksudkan agar sekalipun dalam keadaan 
yang tidak normal, pemerintahan tetap berjalan tanpa merusak 
prinsip-prinsip demokrasi, sehingga tujuan hukum yakni keadilan, 
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kepastian dan kemanfaatan bisa terwujud. Tidak dapat dipungkiri, 
bahwa dalam keadaan darurat (noodtoestand) dapat terjadi 
konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan 
hukum dan kewajiban hukum di mana kepentingan yang kecil 
harus dikorbankan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu 
kepentingan umum atau kepentingan negara. 

UUD 1945 juga menganut doktrin constitutional dualism di 
mana terdapat dua buah pasal yaitu Pasal 12 tentang keadaan 
bahaya dan Pasal 22 tentang keadaan genting (kegentingan yang 
memaksa) yang memberikan jalan keluar secara konstitusional 
kepada Presiden dalam menghadapi keadaan bahaya dan keadaan 
genting tersebut. Penempatan Perpu dalam Bab VII UUD 1945 
dengan judul Bab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menunjukkan 
bahwa Perpu pada hakikatnya merupakan bagian dari kewenangan 
DPR dalam membentuk undang-undang. Oleh karena itu setiap 
kali Presiden menggunakan kewenangan menetapkan Perpu yang 
memiliki kekuatan undang-undang, harus meminta persetujuan 
DPR. 

Praktik bernegara selama ini, “kegentingan yang memaksa” 
dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945. 
Undang-undang organik yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 
12 UUD 1945 adalah UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang 
Keadaan Bahaya (UU 23/1959). Dalam UU a quo hanya mengenal 
tiga bentuk keadaan bahaya atau darurat yaitu darurat sipil, darurat 
militer dan darurat perang, sama sekali tidak mengatur bencana 
nonalam seperti penyakit menular, epidemi ataupun pandemi. 

Ketentuan yang mengatur terkait penyakit menular, terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4723), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236), namun ketiga undang-
undang tersebut, sama sekali tidak merujuk Pasal 12 UUD 1945. 
Sementara ihwal penyakit menular (infectious disease), epidemi, 
dan pandemi yang terdapat dalam beberapa konstitusi termasuk 
salah satu jenis keadaan bahaya. Misalnya penyakit menular 
(outbreak of infectious disease) diatur dalam Konstitusi Barbaros, 
Belize, dan Persemakmuran Dominika. Epidemi ditemukan dalam 
Konstitusi Georgia, Azerbaijan, Elsavador, Honduras, Makedonia, 
Montenegro, Sudan Selatan, Uzbekistan dan Ethiopia. Sedangkan 
pandemi (dangerous pandemic disease) diatur dalam Artikel 119 
Konstitusi Turki.

Ihwal “kegentingan yang memaksa” telah dimaknai dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 
Februari 2010, pada Paragraf [3.10] sampai dengan Paragraf 
[3.13], hlm 19-21 sebagai berikut.

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: 
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan 
Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan 
tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, 
atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. 
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara 
membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena akan 
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan 
yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; 

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga 
syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian pengertian 
kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya 
adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat 
menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara 
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biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan 
bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan 
timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan. ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, 
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut 
jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal 
ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya 
seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-
Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 
1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan 
Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk 
membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. 
Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka 
proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena 
DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya 
ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan 
sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau 
harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara 
cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, 
dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa 
pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi 
hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan 
Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung 
kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak 
berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian 
subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di 
atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan 
kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai 
parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus 
tertentu dimana kebutuhan akan Undang Undang sangatlah 
mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang 
sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak 
Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi 
amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai 
upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara; 
Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum 
baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) 
hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma 
hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari 
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norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR 
untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun 
demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak 
atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah 
dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat 
menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya 
sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang 
terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji 
apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. 
Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji 
Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau 
persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR 
karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

Dari pertimbangan hukum Paragraf [3.12] di atas diuraikan 
memang benar bahwa keadaan bahaya dapat menyebabkan proses 
pembentukan undang-undang secara biasa atau normal tidak 
dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya 
keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Secara 
a contrario, keadaan bahaya sebagaimana dalam Pasal 12 UUD 
1945 dapat menjadi dasar lahirnya Perpu.

Ada karakteristik yang berbeda antara Perpu dengan Undang-
Undang, yaitu:

1. UU lahir dalam keadaan ketatanegaraan yang normal, 
sedangkan Perpu lahir dalam keadaan ketatanegaraan yang 
genting (kegentingan yang memaksa);

2. DPR memegang kekuasaan membentuk UU yang dalam 
pembentukannya harus mendapat persetujuan bersama 
Presiden;

3. Dalam proses pembentukan UU apabila terkait dengan 
kewenangan DPD, maka ada dua kemungkinan keterlibatan 
DPD, pertama DPD ikut membahas dan kedua, DPD ikut 
memberikan pertimbangan, sedangkan Perpu tidak dibentuk 
tetapi ditetapkan sepihak oleh Presiden, tanpa melibatkan 
DPR dan DPD; 
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4. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tidak serta 
merta berlaku, masih ada jeda waktu untuk pengesahan dan 
pengundangan bahkan sampai 30 hari apabila RUU yang 
telah mendapat persetujuan bersama tidak disahkan oleh 
Presiden [Pasal 20 ayat (5) UUD 1945], sedangkan Perpu 
berlaku sejak ditetapkan dan tanggal pengundangan selalu 
bersamaan dengan tanggal penetapan; 

5. Masa berlaku sebuah UU untuk waktu yang tidak terbatas 
(permanen), sedangkan masa berlaku Perpu terbatas;

6. Dalam proses pembentukan UU wajib melibatkan partisipasi 
masyarakat, sedangkan Perpu tidak ada kewajiban melibatkan 
masyarakat;

7. Sekalipun DPD berhak mengajukan RUU dan ikut 
membahas atau memberikan pertimbangan terhadap RUU 
terkait kewenangannya, namun terhadap Perpu yang materi 
muatannya terkait kewenangan DPD, oleh karena DPR hanya 
menerima atau menolak Perpu dan tidak membahas materi 
muatan Perpu, sehingga DPD tidak diikutsertakan dalam 
memberikan persetujuan Perpu.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 
dalam menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Menjadi Undang-Undang, salah satu pertimbangan yang dijadikan 
rujukan dalam memutuskan adalah apakah Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2014 yang semula berasal dari Perpu Nomor 1 
Tahun 2003 memenuhi syarat kegentingan yang memaksa ataukah 
tidak? Sebagaimana dalam Paragraf [3.25] sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa selain itu, karena UU 4/2014, berasal 
dari PERPU 1/2013, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai 
berikut:

Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 
8 Februari 2010, telah dengan jelas menyatakan bahwa oleh 
karena materi PERPU adalah sama dan setingkat dengan 
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materi Undang-Undang maka Mahkamah berwenang untuk 
menguji apakah PERPU tersebut bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Presiden berwenang untuk 
mengeluarkan PERPU hanya dalam keadaan kegentingan 
yang memaksa. Syarat ini ditetapkan oleh konstitusi yang 
oleh karenanya mengikat. Tanpa adanya kegentingan yang 
memaksa Presiden tidak berwenang untuk membuat PERPU;

Materi muatan PERPU adalah materi muatan Undang-Undang, 
mempunyai daya berlaku seperti Undang-Undang, mengikat 
umum sejak diundangkan, artinya sama dengan produk 
legislatif yaitu Undang-Undang. Dalam negara demokrasi, 
produk legislatif dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat 
atau parlemen. PERPU yang sama materi dan kekuatannya 
dengan Undang-Undang tidak dibentuk oleh Presiden bersama 
DPR [vide Pasal 20 UUD 1945], tetapi hanya dibentuk oleh 
Presiden seorang diri. Oleh karenanya, sangat beralasan 
jika UUD 1945 memberi syarat dalam keadaan apa PERPU 
dapat dibentuk oleh Presiden yaitu keadaan kegentingan 
yang memaksa;

Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 
Februari 2010, menetapkan tiga syarat adanya kegentingan 
yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat 
(1) UUD 1945 yaitu:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan 
Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada 
sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-
Undang tetapi tidak memadai;

3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan 
cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa 
karena akan memerlukan waktu yang cukup lama 
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 
kepastian untuk diselesaikan.”

Dengan demikian, meskipun kegentingan yang memaksa 
menjadi kewenangan Presiden untuk menafsirkannya, yang 
artinya diserahkan pada subjektifitas Presiden, namun 
subjektifitas itu harus ada dasar objektifitasnya, dan 
pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi. Pembentukan 
PERPU tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya 
materi PERPU adalah materi Undang-Undang yang tidak 
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dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa persetujuan 
DPR. Ketiga syarat konstitusionalitas sebagaimana disebutkan 
di atas adalah sebagai indikasi kegentingan yang memaksa, 
atau dengan kata lain, karena adanya keadaan tertentu 
yang harus diatasi segera supaya tidak terjadi ketidakpastian 
hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan hukum, 
dalam hal ini PERPU;
PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu 
“sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. 
Menurut Mahkamah, PERPU 1/2013 tidak ada akibat hukum 
yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun 
PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum 
pernah menghasilkan produk hukum apapun;
Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan 
adanya kesegeraan tersebut, yaitu apa yang hanya dapat 
diatasi secara segera. Panel Ahli sampai sekarang belum 
kunjung terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk 
menggantikan M. Akil Mochtar belum dapat dilakukan, justru 
semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat 
dalam PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum 
terbentuk dan kalaupun terbentuk pun tidak ada masalah 
mendesak yang harus diselesaikan;
Dari uraian tersebut di atas, pembentukan PERPU 1/2013 
tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang 
memaksa. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan 
oleh ahli Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M. bahwa “ke 
atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, di tengah digerek 
kumbang.”;
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah keadaan kegentingan yang memaksa, yang 
disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan Nomor 138/PUU-
VII/2009 tersebut, dalam penetapan PERPU, tidak terpenuhi.

Bahwa sejak wabah penyakit Covid-19 di China yang menyebar 
dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, pada tanggal 11 Maret 
2020, WHO menyampaikan data kasus positif covid-19 di 
luar China sebanyak 118.000 kasus yang yang tersebar di 114 
negara dan telah menelan korban jiwa saat itu sebanyak 4.291 
orang meninggal dunia. Bahkan menurut data situs https://
www.worldometers.info/coronavirus/, per tanggal 9 Oktober 
2021 kasus kematian yang di seluruh dunia akibat penyakit 
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covid-19 tercatat sebesar 4.861.695. Oleh karenanya tak heran 
mengapa pada 11 Maret 2020, covid-19 dinyatakan sebagai 
pandemi global oleh WHO yang tidak hanya dianggap sebagai 
krisis kesehatan, tetapi juga merupakan krisis yang berdampak 
pada semua sektor kehidupan. Oleh karena itu setelah Presiden 
mengumumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia pada 2 
Maret 2020, Presiden dengan segera mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan pada 31 Maret 2020.

Untuk mencegah penularan virus Covid-19, Pemerintah kemudian 
mengeluarkan sejumlah peraturan seperti Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Covid-19; Keputusan Presiden Nomor 12 
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 
Covid-19 sebagai Bencana Nasional; Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus 
Disease 2019 di di Wilayah Jawa dan Bali; Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 
2019 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan 
Papua; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan 
Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 
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2019, yang keseluruhan kebijakan tersebut diterbitkan dalam 
rangka mencegah penularan Covid-19.

IV. Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang melegitimasi penyelewengan 
pengelolaan keuangan negara dan membebaskan penyelenggara 
negara dari jeratan pasal tindak pidana korupsi serta menutup 
access to justice bagi para Pemohon untuk melakukan pengawasan, 
advokasi, upaya hukum, dan memperoleh keadilan ketika adanya 
potensi penyalahgunaan anggaran negara yang tidak ditujukan 
untuk kebutuhan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan selama 
Covid-19. Selain itu, pasal ini mencederai hak konstitusional 
para Pemohon untuk mengadvokasikan good governance dan 
pengelolaan keuangan negara antikorupsi, serta berpotensi 
menyelewengkan pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai tax 
payer yang tidak ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Bahwa UU 2/2020 merupakan undang-undang yang berasal dari 
Perpu. Latar belakang Presiden mengeluarkan Perpu ini dipicu 
oleh adanya pandemi Covid-19 sebagaimana tertuang dalam 
konsideran Menimbang yang diuraikan dengan lebih rinci dalam 
bagian Penjelasan Perpu 1/2020 sebagai berikut.

“Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9). Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi 
kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban 
jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, 
termasuk Indonesia. 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) juga secara 
nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa 
implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-
negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan 
ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga 
persen) menjadi hanya l,5 % (satu koma lima persen) atau 
bahkan lebih rendah dari itu. 

Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas 
perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya 
berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
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diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih 
rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa 
parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan 
kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada 
perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan 
Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. 
Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal 
dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. 
Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi 
mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan 
Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal 
dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan 
belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi 
masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor 
keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 
terutama sisi Pembiayaan. Implikasi pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-l9) telah berdampak pula terhadap 
ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang 
ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi 
domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada 
ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang 
perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi 
kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya 
Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan 
antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor 
keuangan. Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam 
pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena 
menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi 
global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa 
(ertraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang 
perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang 
harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 
guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka 
penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan 
fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social 
safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. 
Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai 
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untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan 
lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan 
langkah-langkah dimaksud.

Dengan mencermati bagian Penjelasan Perpu 1/2020 di atas, 
dengan dasar pertimbangan adalah keputusan WHO yang 
menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, maka Perpu a quo 
telah memenuhi ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana 
dalam Paragraf [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
138/PUU-VII/2009.

Lebih lanjut, para Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3) Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara 
hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, kewenangan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), kewenangan kekuasaan kehakiman, 
prinsip persamaan di mata hukum (equality before the law), dan 
prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa definisi kerugian negara terdapat dalam beberapa undang-
undang, antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai.”

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai.”

Berdasarkan definisi di atas, suatu kerugian negara harus terdapat 
unsur perbuatan melawan hukum. Hal tersebut mengadopsi 
asas hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (geen 
straf zonder schuld). Dalam ilmu hukum pidana ada dua alasan 
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yang menyebabkan pelanggar kaidah hukum tidak dikenakan 
sanksi, yaitu alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan 
pelepas unsur kesalahan (schulduitsluitinggrond) yang disebut fait 
d’excuse atau alasan pemaaf (stafuitsluitingsgrond). Sementara 
ada dua penyimpangan dari kaidah, yaitu penyimpangan yang 
merupakan pengecualian dan yang merupakan penyelewengan 
atau pelanggaran. 

Dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
diatur bahwa barangsiapa yang melaksanakan ketentuan undang-
undang tidak dapat dihukum. Ketentuan ini “menghalalkan” 
perbuatan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang 
tersebut sepanjang memiliki iktikad baik. Melaksanakan undang-
undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang 
diperintahkan undang-undang saja, akan tetapi meliputi juga 
perbuatan-perbuatan yang diambil atas wewenang yang diberikan 
oleh undang-undang. Dalam hal ini apa yang telah diharuskan oleh 
undang-undang tidak mungkin untuk diancam dengan undang-
undang lain, sekalipun perbuatan yang dilakukan termasuk dalam 
pelanggaran kaidah hukum, tetapi pelakunya dibebaskan dari 
kesalahan (schuldopheffingsgrond). Perbuatan ini terjadi karena 
adanya keadaan memaksa (force majeure atau overmacht), yaitu 
keadaan atau kekuatan di luar kemampuan manusia berdasarkan 
Pasal 48 KUHP. Dalam hal ini keadaan darurat (noodtoestand) 
merupakan salah satu bentuk force majeure, sehingga perbuatan 
yang didasarkan atas ketentuan tersebut tidak dapat dipidana.

Selama kebijakan keuangan negara tidak melawan hukum, maka 
biaya yang dikeluarkan bukan kerugian negara. Apabila dalam 
perbuatan/tindakan pelaksana UU 2/2020 ternyata dilakukan 
secara melawan hukum atau tidak memenuhi syarat dalam Pasal 
27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020, maka tentunya mekanisme 
check and balances tetap dapat berlaku. Lebih lanjut, Pasal 27 
ayat (1) Lampiran UU 2/2020 sama sekali tidak menghilangkan 
wewenang BPK untuk melaksanakan pengawasan dalam rangka 
pelaksanaan UU 2/2020.
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Tujuan dari pencantuman Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 bukan 
dimaksudkan untuk memberikan imunitas absolut, namun lebih 
kepada memberikan jaminan sekaligus confidence bagi pelaksana 
Lampiran UU 2/2020 dalam kerangka hukum dan sistem 
hukum yang akan melindunginya dalam pelaksanaan tugas dan 
kewenangan berdasarkan Lampiran UU 2/2020. Oleh karena itu, 
adanya ketentuan tata kelola yang baik di dalam UU 2/2020 justru 
menunjukkan bahwa UU 2/2020 tidak akan dapat disalahgunakan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan 
dalam pengambilan keputusan dibutuhkan secara terbuka dengan 
up and down dengan segala risikonya. Apabila pengeluaran 
negara pada masa pandemi Covid-19 dianggap merugikan negara, 
maka tidak akan ada pejabat yang berani mengambil langkah-
langkah kebijakan extraordinary meskipun dengan tujuan untuk 
menyelamatkan negara, masyarakat, dan ekonomi. Dalam konteks 
perlindungan hukum yang diberikan undang-undang terhadap 
pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan, Mahkamah pun pernah 
memberikan perlindungan hukum kepada advokat berupa imunitas 
untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara 
pidana baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dalam 
menjalankan tugas dan profesinya sepanjang hal itu dilakukan 
dengan itikad baik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
26/PUU-XI/2013, tanggal 14 Mei 2014). 

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, 
Mahkamah juga pernah menguji Pasal 16 UU Advokat dalam 
perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang di dalam putusan perkara 
tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 
18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal 
terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan 
kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad 
baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 
dinyatakan, “Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah 
menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan 
berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. 
Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan 
dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam 
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membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap 
berdasarkan aturan hukum.”

Tidak hanya dalam kedua putusan atas Pasal 16 UU Advokat 
tersebut, Mahkamah bahkan memberikan penafsirannya terhadap 
frasa ‘itikad baik’ dalam Pasal 16 UU Advokat pada pengujian 
materiil Pasal 21 UU Tipikor yaitu “kata kunci dari rumusan 
hak imunitas dalam ketentuan ini (Pasal 16 UU Advokat) bukan 
terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada 
“itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut 
dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud 
tidak terpenuhi…Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan 
inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada 
hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang 
a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas 
dimaksud.”

Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memberikan pertimbangan 
mengenai perlindungan hukum bagi pejabat terkait pelaksanaan 
pengampunan pajak (tax amnesty) dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Desember 
2016, hlm 407, yang menyatakan bahwa:

“Pasal 22 UU 11/2016 selengkapnya berbunyi, “Menteri, 
Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak 
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, 
tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, 
dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata 
maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan 
pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Sesungguhnya, tanpa ada Pasal 22 UU 
11/2016 ini pun pihak-pihak yang disebut dalam ketentuan 
a quo memang sudah seharusnya tidak dapat dilaporkan, 
digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau 
dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam 
melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan di 
atas, dengan menggunakan metode penafsiran hukum argumentum 
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per analogiam, maka sesungguhnya apa yang dirumuskan dalam 
Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 adalah konstitusional. Sangat tidak 
beralasan apabila para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas 
Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 dengan mendasarkan pada asas 
equality before the law karena pada dasarnya hak imunitas yang 
dimiliki oleh pengambil kebijakan dalam Pasal 27 Lampiran UU 
2/2020 sama sekali tidak menghilangkan asas equality before the 
law dimaksud.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa 
pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Lampiran UU 2/2020 telah 
mengesampingkan fungsi peradilan tata usaha negara, ketentuan 
serupa telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) 
yang menyatakan,

”Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam 
hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: 
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana 

alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

a. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.”

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha 
Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha negara dalam hal keputusan dikeluarkan 
dalam keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa 
dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Artinya, 
rumusan Pasal 27 ayat (3) Lampiran UU 2/2020 telah selaras 
dan harmonis dengan ketentuan Pasal 49 UU 5/1986. Dengan 
demikian dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut 
hukum sehingga harus dikesampingkan.

Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 Lampiran 
UU 2/2020 memiliki isi dan makna yang sama dengan Pasal 29 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu 4/2008) 
yang berbunyi “Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/
atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah 
mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas 
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Benar bahwa norma 
dalam dalam Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 memiliki kemiripan 
dengan Pasal 29 Perpu 4/2008. Membandingkan antara Perpu 
4/2008 dengan Perpu 1/2020 tidak tepat. Perbandingannya 
bukan ‘apple to apple’ karena setiap keadaan darurat berbeda 
jenis dan dampaknya. Keadaan darurat (bencana nonalam) yang 
diakibatkan oleh Covid-19, tidak hanya krisis kesehatan, tetapi 
memiliki domino effect yang berdampak pada semua sektor 
kehidupan. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum.

V. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 
yang menyatakan, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” bertentangan 
dengan prinsip negara hukum dan prinsip jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, para Pemohon 
mendalilkan bahwa pasal ini tidak memberikan jangka waktu 
keberlakuan UU ini kendati telah diterbitkan untuk menyelesaikan 
persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. The nature of 
emergency law ditujukan untuk menyelesaikan persoalan krisis 
yang telah nyata-nyata terjadi di depan mata, supaya kembali ke 
keadaan normal. Tidak mungkin negara terus mempertahankan 
UU ini yang hendak menyelesaikan masalah krisis akibat pandemi 
Covid-19 dan juga terus mempertahankan status kedaruratan 
kesehatan masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman 
semakin memburuknya sistem keuangan yang berisiko pada 
ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang 
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perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan lembaga terkait 
dengan melakukan tindakan antisipasi guna menjaga stabilitas 
sektor keuangan. Bahwa kedalaman implikasi Covid-19 terhadap 
perekonomian sulit diukur karena puncak pandemi Covid-19 
belum dapat dipastikan waktunya. Implikasi ekonomi yang 
ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap perekonomian sangat dalam 
sehingga semua skenario perlu disiapkan untuk menghadapi situasi 
yang paling buruk, bahkan dalam bentuk “worst case scenario”. 
Maka pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah 
luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional 
dengan berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, jaring 
pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat 
kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. 

Praktik kekinian, Perpu yang mendapat persetujuan DPR 
akan menjadi undang-undang, membawa konsekuensi selain 
menghilangkan sifat kesementaraan Perpu, seluruh norma Perpu 
akan berlaku secara permanen seperti undang-undang biasa. Dan 
apabila akan melakukan perubahan, harus mengikuti seluruh 
tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Hal ini berpotensi 
terjadi penyalahgunaan norma yang berasal dari Perpu yang 
penetapannya berfungsi mengembalikan keadaan yang genting 
kepada keadaan normal, namun ketika keadaan kembali normal, 
seharusnya norma tersebut tidak berlaku lagi, sebagaimana 
menurut Clinton Rossiter bahwa, efektifitas peraturan darurat 
berakhir pada saat keadaan kembali normal, kecuali ada ketentuan 
yang menyatakan lain. 
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DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang 
dapat saja membatasi berlaku masa berlaku sebuah Perpu. UU 
PPP hanya melarang DPR membahas norma dalam Perpu. DPR 
hanya boleh menyetujui atau menolak Perpu yang diajukan. 
Sebenarnya UU PPP juga tidak melarang DPR untuk membatasi 
masa berlaku Perpu. DPR bisa saja menggunakan kewenangannya 
untuk membatasi masa berlakunya Perpu pada saat pembahasan 
RUU Penetapan Perpu menjadi UU. Untuk kepentingan penataan 
ketatanegaraan ke depan hal ini perlu menjadi perhatian DPR, 
karena tidak seharusnya semua Perpu yang disetujui oleh DPR 
berubah menjadi undang-undang. 

 Ada tiga model yang bisa dijadikan rujukan yaitu: (1) model UU 
darurat dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUD Sementara 
Tahun 1950, dimana UU darurat yang tidak mendapat persetujuan, 
tidak berlaku demi hukum; (2) model Brasil, dimana efektifitas 
berlaku Aturan Sementara dalam Konstitusi Brasil dibatasi oleh 
waktu selama 30 hari; dan (3) model Korea Selatan, apabila 
Peraturan (order) yang mempunyai kekuatan undang-undang 
tidak mendapat persetujuan dari the National Assembly, maka 
undang-undang yang diubah atau dihapus melalui Peraturan 
tersebut secara otomatis berlaku kembali. 

Selama ini, setiap Presiden menetapkan Perpu sebagai extraordinary 
rules, tidak pernah didahului dengan penetapan keadaan bahaya 
sebagai extraordinary measures. Demikian pula ketika Presiden 
menetapkan Perpu 1/2020, sekalipun diikuti dengan pernyataan 
keadaan darurat sebagaimana dalam Keppres Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian dikeluarkan 
Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
Sebagai Bencana Nasional. Namun kedua Keppres tersebut 
dikeluarkan bukan berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 tetapi 
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Demikian juga Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
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Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan bukan merupakan undang-undang 
organik dari Pasal 12 UUD 1945. 

Menurut AALF van Dullemen terdapat empat syarat kumulatif 
adanya sebuah undang-undang darurat, yaitu adanya kepentingan 
tertinggi negara; peraturan itu harus mutlak atau sangat perlu; 
bersifat sementara dan berlaku selama keadaan masih darurat 
saja; dan ketika peraturan darurat itu dibuat parlemen sedang 
tidak bersidang. Keempat syarat ini memiliki kemiripan dengan 
alasan penetapan Perpu. Kewenangan konstitusional yang diberikan 
kepada Presiden untuk mempertahankan eksistensi negara sebagai 
kepentingan yang utama (salus populi suprema lex esto). Untuk 
kepentingan negara itulah, maka penetapan Perpu tidak bisa 
disamakan dengan proses pembentukan undang-undang yang 
dibentuk dalam keadaan normal. 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, pandemi covid-19 tidak 
terukur kapan akan berakhir. Selama itu pula kita berada dalam 
kondisi kedaruratan. Setidaknya hingga pandemi Covid-19 ini 
berubah menjadi endemi seperti penyakit musiman lainnya yang 
telah terkendali. Sebab, dampak pandemi Covid-19, boleh jadi 
tidak berakhir dengan berubahnya menjadi endemi. Oleh karena 
itu, UU 2/2020 tetap masih diperlukan untuk menjamin legalitas 
dan legitimasi para pengambil kebijakan dalam menangani dampak 
negatif dari Covid-19. Berbeda karakter antara pandemi Covid-19 
dengan situasi darurat yang lahir karena Pasal 12 UUD 1945 
tentang keadaan bahaya yang melahirkan darurat sipil, darurat 
perang, dan darurat militer. Perpu yang lahir sebagai akibat Pasal 
12 UUD 1945 itulah yang seharusnya perlu ditentukan tenggatnya. 
Sementara Perpu Covid-19 sebagaimana dalam diktum Mengingat 
berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, bukanlah berdasarkan Pasal 12 
UUD 1945. Demikian pula Keppres Nomor 11/2020 dan Keppres 
Nomor 12/2020, landasan konstitusional yang dijadikan rujukan 
adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan 
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
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VI. Atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di 
atas, kami berpendapat seluruh dalil permohonan para Pemohon 
baik pengujian formil maupun pengujian materiil, tidak beralasan 
menurut hukum. 



 PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG 
TENTANG CIPTA KERJA 

(2021)

Abstrak

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU 11/2020) telah diuji formil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 
2021, yang menyatakan pembentukan UU 11/2020 bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan 
dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. UU 11/2020 
masih tetap berlaku sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan 
ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak 
dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara 
permanen. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk 
undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka 
undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang 
yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku 
kembali. Dengan adanya putusan ini juga, maka segala tindakan/ 
kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, 
serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang 
berkaitan dengan UU 11/2020.

Kata Kunci:
UU Ciptaker, Pembentukan Undang-Undang, Pengujian Formil, Cipta 
Kerja, Omnibus Law

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia 
yang merupakan karyawan swasta/mantan buruh PKWT, mahasiswa, 
dosen, dan beberapa badan hukum perkumpulan. Menurut para 
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Pemohon, pembentukan UU 11/2020 dengan metode omnibus law 
menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang dibentuk, apakah 
sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan ataukah 
undang-undang pencabutan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan 
ketentuan teknik pembentukan undang-undang baru, pencabutan dan/
atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangundangan (UU 12/2011). Selain itu, terdapat 
perubahan materi muatan UU 11/2020 pasca persetujuan bersama 
DPR dan Presiden yang tidak sekedar teknis penulisan, melainkan juga 
perubahan yang bersifat substansial, termasuk juga kesalahan dalam 
pengutipan. Para Pemohon menghendaki agar Mahkamah Konstitusi 
menyatakan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memberlakukan kembali 
ketentuan norma dalam UU yang telah diubah, dihapus dan/atau yang 
telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam 
UU 11/2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan 
pengujian formil terhadap UU 11/2020 karena, menurut para Pemohon, 
proses pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 20 ayat 
(4) dan Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya 
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 

dengan metode omnibus law menyebabkan ketidakjelasan jenis 
undang-undang yang dibentuk, apakah sebagai undang-undang 
baru atau undang-undang perubahan ataukah undang-undang 
pencabutan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan 
teknik pembentukan undang-undang baru, pencabutan dan/atau 
perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
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2. Bahwa menurut para Pemohon, metode omnibus law tidak dikenal 
dalam UU 12/2011 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
15/2019), sehingga metode omnibus law telah menimbulkan 
ketidakjelasan cara atau metode yang tidak pasti dan tidak baku 
yang artinya bertentangan dengan konsiderans menimbang huruf 
b UU 12/2011.

3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat perubahan materi muatan 
UU 11/2020 pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang 
tidak sekedar teknis penulisan, melainkan juga perubahan yang 
bersifat substansial, termasuk juga kesalahan dalam pengutipan.

4. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 
Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu 
asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas 
kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 11/2020 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, serta menyatakan ketentuan norma dalam 
Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam 
UU 11/2020 berlaku kembali.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan 
dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, serta 1 (satu) orang 
ahli yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM., yang keterangannya 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan 
didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 
2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu 
para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 28 Oktober 
2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 
Oktober 2021.
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[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 
17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian 
Duduk Perkara). Selain itu DPR juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, 
yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. yang keterangan 
tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 
Oktober 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 
Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), 
serta 2 (dua) orang saksi yaitu Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa 
yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021. 
Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh 
karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara 
kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya 
tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah 
mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.

[3.15]  Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan 
dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 
2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan 
tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 
12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 
2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Selain itu, untuk mendukung 
keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188 tanpa PK-128, 
dan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 
yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah 
pada tanggal 31 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam 
persidangan pada tanggal 2 September 2021 (selengkapnya termuat 
dalam bagian Duduk Perkara), serta 1 (satu) orang saksi yaitu Nasrudin 
yang keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 23 
September 2021. Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 
28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 
Oktober 2021.
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[3.16]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan 
membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan 
DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan 
ahli DPR, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, 
kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, 
sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan 
para Pemohon.

[3.17]  Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan 
yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan 
mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan 
undang-undang sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan 
undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 
1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan 
wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D 
UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah 
(delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 
1945. Pengaturan ihwal proses pembentukan undang-undang tersebut 
selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 20 UUD 1945 menyatakan:  
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. 
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 
persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu. 
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(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden 
dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan 
undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-
undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan. 

Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: 
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan 
undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan:
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang- undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta 
memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan dan agama. 

[3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan 
undang-undang (lawmaking process) adalah merupakan serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 
5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; 
(ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, 
dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) 
UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) 
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pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan 
(v) pengundangan; 

[3.17.3] Bahwa berkenaan dengan tahapan pengajuan rancangan 
undang-undang, baik yang merupakan pengaturan baru maupun 
revisi atau perubahan atas undang-undang yang sedang berlaku, 
secara konstitusional, dapat diajukan atas usul inisiatif dari Presiden 
(pemerintah), atau atas usul inisiatif dari DPR atau usul inisiatif dari 
DPD. Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya 
harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substanstif, 
NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) 
diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-
undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui 
implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika 
substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi 
menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula 
memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang 
yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam 
NA.

Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, 
pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan 
skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, 
proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan 
undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada 
undang-undang tentang pembentukan undang-undang, atau undang-
undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, Prolegnas pada 
hakikatnya tidak sekadar mencantumkan daftar judul RUU melainkan 
didesain secara terarah, terpadu, dan sistimatis yang harus diikuti 
dengan konsepsi yang jelas mengenai: a) latar belakang dan tujuan 
penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan c) jangkauan 
dan arah pengaturan. Selanjutnya, diikuti pula dengan pengkajian 
dan penyelarasan konsepsi tersebut supaya dapat dicegah terjadinya 
tumpang tindih pengaturan dan kewenangan. 
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Meskipun demikian, untuk menampung kondisi atau kebutuhan 
tertentu, pengajuan rancangan undang-undang dapat dimungkinan 
di luar Prolegnas. Misalnya, mengatasi kekosongan hukum karena 
putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, perihal persiapan 
rancangan undang-undang dari masing-masing lembaga yang dapat 
mengusulkannya (Presiden, DPR, dan DPD) merupakan kebijakan 
internal masing-masing lembaga. Misalnya DPR, persiapan dapat 
dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Sedangkan 
rancangan undang-undang yang diajukan Presiden dapat dipersiapkan 
oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian 
sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula yang 
berasal dari DPD, rancangan undang-undang dapat dipersiapkan oleh 
komite, gabungan komite, atau panitia perancang undang-undang.

Selain yang dipertimbangan tersebut, perihal kewenangan DPD 
sebagai salah satu lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-
undang, Mahkamah perlu mengemukakan kembali Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, 
berkenaan dengan kewenangan konstitusional DPD dalam pengajuan 
rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat 
(1) UUD 1945. Putusan a quo menyatakan:

“kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut 
merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak 
mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan 
pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai 
juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog 
atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Merujuk pertimbangan tersebut, posisi DPD dalam pengajuan rancangan 
undang-undang sama seperti halnya hak Presiden dalam mengajukan 
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
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(1) UUD 1945 sepanjang rancangan undang-undang dimaksud berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 22D 
ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan agar pengajuan 
rancangan undang-undang tidak menegasikan posisi dan kedudukan 
DPD dalam grand design pembentukan undang-undang; 

[3.17.4] Bahwa berkenaan dengan tahapan pembahasan rancangan 
undang-undang, hal pertama yang harus dikemukakan Mahkamah 
adalah berkenaan dengan kata “pembahasan” dalam Pasal 20 ayat 
(2) UUD 1945. Setelah mendalami pendapat yang berkembang dalam 
pembahasan perubahan UUD 1945, doktrin, dan pengaturan dalam 
UU 10/2004 yang telah diganti oleh UU 12/2011, kata “dibahas” 
pada frasa “rancangan undang-undang dibahas” dalam Pasal 20 ayat 
(2) UUD 1945 dimaknai sebagai “dibahas bersama” atau “pembahasan 
bersama”. Dengan demikian bilamana pembahasan rancangan undang-
undang di luar substansi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, pembahasan 
bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Sementara itu, jika 
substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 22D ayat 
(1) UUD 1945 atau rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, 
pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD;

Setelah penegasan ihwal makna kata “pembahasan” tersebut, untuk 
memenuhi proses formal tahapan ini, Mahkamah perlu menegaskan 
beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, 
pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan 
undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau 
undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang 
memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 
1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. 
Misalnya, jikalau merujuk UU 12/2011, pembahasan rancangan undang-
undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat 
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Pertama yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, 
rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus 
bersama dengan menteri yang mewakili presiden; dan Tingkat Kedua 
yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR. 

Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama 
untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat 
dalam pembahasan bersama. Berkenaan dengan hal ini, DIM diajukan 
oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, dan 
DIM diajukan oleh DPR jika rancangan undang-undang berasal dari 
Presiden. Sementara itu, bilamana pembahasan rancangan undang-
undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat 
(1) UUD 1945, DIM diajukan oleh: a) DPR dan DPD jika rancangan 
undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan 
kewenangan DPD; b) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang 
berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau 
c) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. 

Ketiga, dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca 
secara saksama perdebatan perubahan ketentuan a quo, pembahasan 
bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Artinya, 
karena pembahasan bertumpu pada DIM, secara konstitusional dalam 
pembahasan rancangan undang-undang terdapat satu DIM (DIM 
Presiden atau DIM DPR) sepanjang pembahasan bukan menyangkut 
kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Namun, 
bilamana pembahasan menyangkut kewenangan DPD, DIM dapat 
berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Dalam konteks itu, pembahasan 
DIM adalah pembahasan yang dilakukan antar-lembaga, yaitu: 
antara Presiden dan DPR (bipartit); dan antara presiden, DPR, dan 
DPD (tripartit) bila rancangan undang-undang berkenanaan dengan 
kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 

Dikarenakan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan antar-
institusi, selama proses pembahasan berlangsung peran kelompok 
atau bagian tertentu dalam masing-masing institusi menjadi urusan 
internal setiap institusi. Misalnya, penentuan siapa atau pihak yang 
akan mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang 
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ditentukan Presiden dengan Surat Presiden. Begitu pula dengan DPR 
dan DPD, selama proses pembahasan rancangan undang-undang 
yang harus kelihatan adalah peran institusi DPR dan institusi DPD. 
Dalam hal ini, misalnya, peran fraksi dapat dioptimalkan dalam 
pembahasan-pembahasan dan pengambilan keputusan di internal DPR. 
Atau, DPD yang harus kelihatan adalah peran institusi DPD, dapat 
diwakili komite atau panitia perancang. Dengan demikian, selama 
pembahasan akan kelihatan pembahasan yang dilakukan antarinstitusi 
atau antarlembaga, yaitu antara Presiden-DPR; dan antara Presiden-
DPR-DPD sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Artinya, prinsip mendasar pembahasan 
institusi merupakan pembahasan antarinstitusi. Dalam batas penalaran 
yang wajar, pembahasan antarinstitusi dimaksud menjadikan proses 
pembahasan rancangan undang-undang lebih sederhana. 

Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau 
persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan 
terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung 
proses, kesepakatan-kesepakatan terutama yang berkenaan dengan 
norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan 
masing-masing pihak yang mewakili institusi. Khusus untuk perumusan 
norma atau pasal, pembubuhan paraf atau tandatangan dimaksud 
penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan 
terjadinya perubahan di luar kesepakatan selama pembahasan rancangan 
undang-undang.

Kelima, sebagai bagian dari proses pembahasan, ihwal penyampaian 
pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan 
antar-institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian 
pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-
masing institusi. Artinya, sebelum menyampaikan pendapat mini, semua 
institusi telah selesai melakukan proses internal untuk menyepakati 
posisi atau pandangan yang akan disampaikan dalam pendapat mini. 
Dengan menggunakan pola pembahasan dua tingkat pembicaraan, 
penyampaian pendapat mini merupakan proses penting dan krusial 
karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap lembaga sebelum 
dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. 
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[3.17.5]  Bahwa berkenaan dengan tahap persetujuan rancangan 
undang-undang. Ihwal persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna 
DPR merupakan kelanjutan dari tahap pembahasan. Dalam tahap ini, 
pendapat mini yang disampaikan oleh masing-masing institusi sebelum 
memasuki tahap persetujuan bersama dapat saja berubah. Jikalau terjadi 
perubahan, institusi yang berubah sikap tersebut terlebih dahulu harus 
menyelesaikan perubahan pendapatnya secara internal. Misalnya, jika 
terdapat satu fraksi atau lebih yang memiliki pendapat berbeda sebelum 
dilakukan persetujuan bersama, secara internal DPR menyelesaikannya 
dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, 
DPR memilih cara penentuan sikap dengan mekanisme pemungutan 
suara (voting). Secara konstitusional, soal terpenting dalam persetujuan 
bersama adalah pernayataan persetujuan dari masing-masing institusi, 
yaitu pernyataan persetujuan dari (pihak yang mewakili) presiden dan 
pernyataan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, sesuai dengan norma 
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, persetujuan bersama hanya dilakukan 
oleh Presiden dan DPR. 

Masalah konstitusional lain yang perlu dikemukakan oleh Mahkamah 
berkenaan dengan persetujuan bersama adalah ketika suatu rancangan 
undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap hal 
tersebut, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan 
undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan 
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu”. Ketentuan a quo memiliki akibat atau 
konksekuensi terhadap rancangan undang-undang yang ditolak tersebut 
tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan ketika persetujuan 
tersebut dilakukan. 

Masalah lainnya, bagaimana kalau rancangan undang-undang belum 
mendapat persetujuan atau masih berada dalam tahap pembahasan, 
atau sama sekali belum memasuki pembahasan sementara masa 
jabatan DPR periode bersangkutan telah selesai. Bisakah rancangan 
undang-undang dimaksud dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode 
berikutnya? Berkenaan dengan hal ini, ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat dilanjutkan 
pembahasannya kepada DPR periode berikutya. Kemungkinan untuk 
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dapat dilakukan carry over hanya dapat dibenarkan oleh maksud Pasal 
22A UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum dan status rancangan 
undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan dalam kerangka 
“dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan 
pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 
22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010. Jika menggunakan 
ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) rancangan 
undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi 
dua persyaratan secara kumulatif, yaitu (i) telah memasuki pembahasan 
DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan 
kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD.

[3.17.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengesahan rancangan 
undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 20 
ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pengesahan formil. Artinya, 
ketika persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai, 
secara doktriner persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk 
pengesahan materiil. Pengesahan materiil tidak akan terjadi jika salah 
satu pihak, baik presiden atau DPR, menolak untuk menyetujui 
rancangan undang-undang dalam sidang Paripurna DPR. Oleh 
karena itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang 
sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah 
bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan 
(typo) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma 
pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama. Sementara itu, jikalau terdapat suatu keadaan, di mana 
Presiden menolak mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu 
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, tindakan 
penolakan Presiden tersebut tidak menyebabkan suatu undang-undang 
menjadi cacat formil. Terlebih lagi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 
telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga undang-undang 
yang tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
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rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

[3.17.7] Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang 
adalah pengundangan (afkondiging/promulgation) yang merupakan 
tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang 
dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah 
penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Penjelasan Undang-Undang dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia.  

[3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan 
di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi 
dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. 
Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan 
undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat 
konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah 
satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 
(2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin 
sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan 
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi 
warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun 
masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang 
dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan 
keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan 
dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan 
undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people 
sovereignty). 

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan 
undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan 
kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan 
analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang 
lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi 
secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif 
dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan 
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keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and 
confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat 
legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama 
untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman 
(improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen 
oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara 
(opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-
kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih 
akuntabel dan transparan (accountable and transparent).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa 
peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan 
secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud 
partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi 
masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga 
prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right 
to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right 
to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau 
jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi 
publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat 
yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap 
rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang 
yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi 
masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus 
dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-
undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, 
dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) 
UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 

[3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang 
dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian 
pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian 
formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:



1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan 
undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam 
pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang 
menjadi undang-undang; 

2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 
3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil 

keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 
4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan 
di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas 
pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu 
Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud 
dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu 
tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan 
atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat 
dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil 
undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari 
semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau 
standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan 
argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan 
menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di 
atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para 
Pemohon, sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 11/2020 
dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan apakah 
UU 11/2020 tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah 
UU pencabutan, sehingga bertentangan dengan ketentuan teknik 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan 
dalam UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.18.1.1] Bahwa UUD 1945 pada prinsipnya telah menentukan 
kerangka pembentukan undang-undang sebagaimana pertimbangan 



hukum pada Paragraf [3.17]. Bertolak pada ketentuan Pasal 22A 
UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah 
dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal 
tersebut dipertegas dalam konsideran “Mengingat” UU 12/2011 
yang menyatakan UU a quo didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 
serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah 
Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh 
karena UU 12/2011 merupakan pendelegasian UUD 1945 maka 
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, 
untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan 
putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU 
yang diatur dalam UU 12/2011. Hal ini sejalan dengan pertimbangan 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.19], yang 
menyatakan:

“…menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus 
selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat 
dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 
1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara 
jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata 
hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus 
dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, 
tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu 
mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka 
peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau 
dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian 
formil”.

[3.18.1.2] Bahwa dengan demikian, dalam mengadili perkara 
pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah 
juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah 
diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU 10/2004), UU 12/2011 menyempurnakan 
segala kekurangan dari UU sebelumnya mengenai aspek teknik 
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penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dengan sekaligus 
memberikan contoh-contoh dalam Lampiran UU 12/2011 sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari UU a quo agar dapat memberikan 
pedoman yang lebih jelas, pasti dan baku dalam penyusunannya yang 
merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan 
[vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Penjelasan ini pada prinsipnya 
merupakan elaborasi dari maksud dalam konsideran “Menimbang” 
huruf b UU a quo yang menyatakan:   

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan 
perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan 
dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang 
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan 
perundang-undangan”.

Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang-
undangan, in casu pembentuk UU, harus menggunakan cara dan 
metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik 
yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan 
undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 
44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 44 menyatakan:
(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang 

dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah 
Akademik.

(2)  Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini.

Pasal 64 menyatakan:
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Undang-Undang ini.

(3) ……..
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[3.18.1.3] Bahwa adanya ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU 
12/2011 yang menghendaki baik penyusunan naskah akademik maupun 
rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik yang telah 
ditentukan adalah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya 
akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai 
dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan [vide 
Pasal 5 UU 12/2011]. Oleh karena itu, diperlukan tata cara dan metode 
yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang 
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana 
maksud konsideran “Menimbang” huruf b UU 12/2011. Lembaga yang 
dimaksud yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan, mengenai cara 
dan metode yang pasti, baku, dan standar tersebut telah dituangkan 
dalam Lampiran UU 12/2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari UU a quo.  

[3.18.1.4] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut 
di atas, Lampiran I UU 12/2011 telah menentukan standar baku 
perumusan judul suatu peraturan perundang-undangan yang di 
dalamnya berisi nama peraturan perundang–undangan yang dibuat 
secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa 
tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi peraturan perundang-
undangan [vide Lampiran II Bab I Kerangka Peraturan Perundang-
undangan huruf A angka 2 dan angka 3]. Jika peraturan tersebut 
merupakan perubahan maka pada nama peraturan perundang–undangan 
perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan 
perundang-undangan yang hendak diubah [vide Lampiran II Bab I 
Kerangka Peraturan Perundang-undangan huruf A angka 6], contoh:
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

Dalam perkara a quo, setelah dibaca dan dicermati muatan UU 
11/2020 telah ternyata berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) 
undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang 
merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang 
berupa pencabutan undang-undang. Sementara itu, berkaitan dengan 
pencabutan UU sebagai suatu UU pencabutan yang berdiri sendiri, 
maka harus merujuk pada huruf E Lampiran II UU 12/2011 mengenai 
“Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Undang-Undang” 
yang telah menentukan format bakunya bahwa pada nama peraturan 
perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata “pencabutan” di 
depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Kecuali, 
jika pencabutan suatu UU dilakukan karena berkaitan dengan UU 
baru yang dibentuk maka penempatan pencabutannya adalah pada 
bagian “Ketentuan Penutup” dari sistematika UU baru. Pada umumnya 
Ketentuan Penutup memuat mengenai: a. penunjukan organ atau alat 
kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. 
nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan 
Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku 
Peraturan Perundang-undangan [vide butir 137 Lampiran II UU 
12/2011]. Lebih lanjut, dalam bagian sistematika Ketentuan Penutup 
telah ditentukan pula standar baku dalam merumuskan norma 
pencabutan suatu UU yaitu:

 143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan 
yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian 
seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur 
mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan 
Peraturan Perundang-undangan yang lama.
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 144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan 
diawali dengan frasa Pada saat …(jenis Peraturan 
Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk 
pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-
undangan pencabutan tersendiri.

 145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-
undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi 
menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan 
yang dicabut.

 146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang 
telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku [vide Lampiran II 
UU 12/2011]. 

Sementara itu, dalam UU 11/2020 ketentuan mengenai pencabutan 
UU secara utuh tidak dirumuskan sesuai dengan sistematika yang 
telah ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 tetapi diletakkan 
pada bagian pasal-pasal dari ketentuan UU yang mengalami perubahan 
sebagaimana termaktub dalam Bagian Keenam UU 11/2020 mengenai 
Undang-Undang Gangguan yang dalam Pasal 110 UU a quo dinyatakan 
bahwa: 

Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yuncto staatsblad Tahun 1940 
Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[3.18.1.5] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan penamaan UU 
yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo telah ternyata 
menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja, oleh karenanya 
Mahkamah dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para 
Pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU a quo merupakan 
UU baru atau UU perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Pasal 1 angka 
1 UU 11/2020 dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah 
upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, 
dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, 
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi 
Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan 
adanya penamanan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta 
Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan 
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perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya 
dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup 
tersebut [vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 
11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian 
sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-
olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam 
UU 11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap 
sejumlah undang-undang. 

[3.18.1.6]  Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, 
tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, 
yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang 
lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-
undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang 
telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih 
tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU 
lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama 
telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU 
yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam 
masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011].    

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam 
UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah 
UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas 
asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan 
karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataanya masih 
berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) 
sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan 
perundang-undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana 
mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang 
digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud 
“asas kejelasan rumusan” dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar 
setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan 
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kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f UU 12/2011 dan Penjelasannya]. 

[3.18.1.7] Bahwa lebih lanjut, apabila merujuk pada Lampiran II UU 
12/2011 telah ditentukan pula mengenai format perubahan peraturan 
perundang-undangan [vide Lampiran II huruf D] di antaranya:

 230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan 
dengan:

  a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan 
Perundang-undangan; atau

  b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan 
Perundang-undangan.

 231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan 
terhadap:

  a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, 
dan/atau ayat; atau

  b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
 232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai 

nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan 
dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-
undangan yang diubah.

 233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan 
perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan 
angka Romawi yaitu sebagai berikut:

  a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan 
yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda 
baca kurung serta memuat materi atau norma yang 
diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap 
materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka 
Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

  b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih 
dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan 
pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari 
Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan 
di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf 
(abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
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  c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. 
Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan 
peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, 
yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan 
dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai 
pembentukan UU baru maka format dan sistematika pembentukannya 
harus disesuaikan dengan format pembentukan UU baru. Apabila 
dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan 
tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman 
baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011. 

Dalam konteks ini, jika diikuti perkembangan tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU 12/2011 
sesungguhnya merupakan bentuk perubahan yang telah disesuaikan 
dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004. Oleh karenanya, 
jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian 
yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 
apakah hal tersebut terkait dengan perubahan ataukah pencabutan, 
maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran 
UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang 
untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan 
kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan 
perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode 
omnibus law. Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal teknis 
yang baku dan standar tidak menjadi penghambat proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan, sepanjang pembentukan tersebut 
tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. 
Dengan demikian tetap tercipta kondisi tertib dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ditentukannya 
asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [vide 
Pasal 5 UU 12/2011]. 

Berkaitan dengan hal ini, urgensi pengujian formil yang dimaksudkan 
untuk menguji tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, 
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pemeriksaan perkara atas permohonan tersebut harus didasarkan pada 
UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan [vide Pasal 51 ayat (3) UU MK]. Dengan demikian, UU 
yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, 
merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian 
tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan UU 
11/2020 dengan UU 12/2011 yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari 
Pasal 22A UUD 1945. Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang 
menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan 
konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU 
dalam suatu UU, in casu UU 12/2011 dan perubahannya. Oleh karena 
itu, penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah 
ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam 
Penjelasan Umum UU 11/2020 tidaklah dapat dibenarkan bahwa: 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja 
beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan 
berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang 
tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan 
cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama 
ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien 
serta membutuhkan waktu yang lama.

[3.18.1.8] Bahwa berkenaan dengan persoalan lamanya waktu dalam 
membentuk suatu UU sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pembenar untuk menyimpangi UUD 1945 
yang telah memerintahkan mengenai tata cara pembentukan undang-
undang dalam UU, in casu UU 12/2011. Hal tersebut ditegaskan dalam 
norma Pasal 64 ayat (1) UU a quo yang menyatakan, “Penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan 
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, 
teknis penyusunan dimaksud telah ditentukan dalam Lampiran UU 
12/2011.  

Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting 
menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta 
pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan 
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berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah 
tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu 
membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang 
telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting 
tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah 
dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang 
benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk 
mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang 
pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang. 

[3.18.1.9] Bahwa bertolak dari desain pentahapan yang telah 
ditentukan dalam UU 12/2011, menjadi pertanyaan jika suatu RUU 
yang telah masuk dalam prolegnas bahkan prolegnas prioritas tahunan 
tetapi tidak terselesaikan, misalnya RUU tentang Perubahan UU Nomor 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah masuk dalam prolegnas 
sejak Prolegnas 2005-2009 yang dilanjutkan kembali dalam Prolegnas 
berikutnya Prolegnas 2010-2014, Prolegnas 2015-2019, namun tetap 
tidak terselesaikan usulan RUU perubahan UU tersebut. Usulan RUU 
perubahan UU Ketenagakerjaan baru terselesaikan ketika dibentuk 
UU 11/2020 yang dituangkan dalam klaster ketenagakerjaan namun 
dengan format perubahan di luar yang telah ditentukan dalam UU 
12/2011 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-
paragraf [3.18.1.4] sampai dengan Sub-paragraf [3.18.1.8], maka tidak 
terselesaikannya RUU yang sudah direncanakan sejak lama tersebut 
tetap tidak dapat menjadi dasar pembenar untuk menyimpangi tata cara 
yang telah disusun secara pasti, baku dan standar dalam pembentukan 
UU.    

[3.18.1.10] Bahwa apabila proses melakukan perubahan atas suatu 
UU tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan 
penyelesaian tersebut baru dapat dilakukan ketika dibentuk UU 
11/2020, hal tersebut tidak berkorelasi semata-mata dengan persoalan 
waktu yang lama sebagai penyebab tidak terselesaikan RUU yang telah 
direncanakan, melainkan terdapat sebab-sebab lain. Namun, adanya 
sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil “jalan 
pintas” pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata 
cara pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 
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sebagai panduan atau pedoman baku atau standar. Menurut Mahkamah, 
keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan 
berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah 
disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam 
pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis 
atau tata cara pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya 
tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan 
berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari 
peraturan yang telah dibentuk.

[3.18.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan metode omnibus 
law tidak dikenal dalam UU 12/2011 juncto UU 15/2019 sehingga 
bertentangan dengan kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku. 
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.18.2.1] Bahwa berkenaan dengan metode omnibus law telah 
didefinisikan dalam kamus Black’s Law Dictionary adalah “relating 
to or dealing with numerous objects or items at once; including 
many things or having various purposes” yang dapat diartikan sebagai 
menggabungkan beberapa hal menjadi satu. Pendapat ahli Presiden 
juga menyatakan penggunaan metode omnibus law yang merupakan 
penggabungan beberapa UU tersebut sudah pernah diterapkan di 
Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). 

[3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting 
bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun 
yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan 
penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, 
ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan 
konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan 
dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan 
terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang 
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akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata 
cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam 
mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak 
dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

[3.18.2.3] Bahwa sementara itu, terkait dengan keterangan Pemerintah 
termasuk keterangan ahli Pemerintah yang menyatakan metode omnibus 
law bukan hal yang baru karena telah digunakan dalam pembentukan 
UU 32/2004 dan UU 7/2017, penting bagi Mahkamah menegaskan 
bahwa setelah mencermati secara saksama UU 32/2004 baik dari sisi 
teknis maupun substansi pada prinsipnya teknik pembentukannya 
tidak ada bedanya dengan UU lainnya yang pada umumnya dibentuk 
dengan mendasarkan, pada waktu itu, dengan UU 10/2004. Hanya 
saja substansi UU 32/2004 lebih luas cakupannya karena tidak hanya 
mengatur mengenai pemerintahan daerah, tetapi juga mengatur 
mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan pemerintahan desa 
dalam satu kesatuan UU. Sehingga, tidak ada lagi UU lain yang 
mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan tidak terdapat pula UU 
lain yang mengatur mengenai pemerintahan desa, karena semuanya 
sudah dilebur dalam satu UU dengan nama baru yaitu UU Pemerintahan 
Daerah. Selain itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 
pengaturan dalam pembentukan UU baru mengenai “Pemerintahan 
Daerah” tersebut telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 
32 /2004 bahwa:

“Dalam   melakukan   perubahan   undang-undang,   diperhatikan   
berbagai undang-undang yang terkait di bidang politik diantaranya 
Undang-Undang Nomor   12   Tahun   2003   tentang   Pemilihan   
Umum   Anggota   Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden.  Selain itu juga diperhatikan 
undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara”

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengaturan “Ketentuan Penutup” UU 
32/2004 telah ternyata menerapkan pedoman baku dan standar yang 
telah ditentukan dalam UU 10/2004 bahwa:

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan 
menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238
(1)  Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap 
berlaku.

(2)  Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 
ditetapkan.

Pasal 239
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan 
tidak berlaku.

[3.18.2.4]  Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan UU 7/2017 yang 
dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR telah menerapkan metode 
omnibus law, setelah Mahkamah mencermati secara saksama baik 
teknis pembentukan UU 7/2017, dalam konsideran “Menimbang” 
huruf d UU a quo telah dengan tegas dinyatakan “Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu 
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disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai 
landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak”. Selanjutnya, 
dalam bagian “Ketentuan Penutup” UU a quo telah dirumuskan pula 
bahwa:

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai 
politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan 
DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam 
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, 
dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
a. 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);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5246); dan

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. 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);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5246);
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c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU 7/2017 juga dijelaskan bahwa:

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar 
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan 
pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, 
yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk 
menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara 
dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan 
penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan 
yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. 
Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas 
dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 
hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan 
dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu 
yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-
Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan 
Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak 
pidana Pemilu.

Setelah mencermati teknis atau tata cara dan sistematika pembentukan 
UU 7/2017, menurut Mahkamah, pembentukan UU 7/2017 dilakukan 
masih dalam koridor menerapkan ketentuan teknis pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 
12/2011. Terlebih, UU 7/2017 adalah UU baru dengan penamaan 
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“Pemilihan Umum” yang di dalamnya mencakup seluruh substansi dari 
3 (tiga) UU yang dilebur menjadi satu kesatuan UU, sehingga tidak ada 
lagi UU lainnya yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan UU Penyelenggara Pemilihan Umum. 

[3.18.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah, karakter penyederhanaan UU yang ditempuh 
baik dalam pembentukan UU 32/2004 sebagaimana diatur dalam 
UU 10/2004 maupun pembentukan UU 7/2017 sebagaimana diatur 
dalam UU 12/2011, masih berada dalam koridor hukum tata cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karakter 
metode omnibus law dalam UU 11/2020 berbeda dengan pembentukan 
UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU 
yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan 
materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU 
yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal 
yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak apple to apple 
apabila dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam 
UU 32/2004 dan UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, 
model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi 
sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU 
pencabutan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam Sub-Paragraf 
[3.18.1].

[3.18.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat perubahan materi 
muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama 
DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk 
juga terdapat salah dalam pengutipan. Terhadap dalil para Pemohon 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.3.1] Bahwa setelah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang 
diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
serta dengan membandingkan antara naskah Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan 
Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang 
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dengan naskah yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, tanpa 
bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU 11/2020, berkaitan 
dengan permohonan pengujian formil a quo, Mahkamah menemukan 
fakta hukum antara lain sebagai berikut: 

1. Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (UU 22/2001) terdapat perubahan atas Pasal 46 
yang menyatakan: 

“Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan 
Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan 
Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah 
Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas 
Bumi di dalam negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak:
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan 

Bahan Bakar Minyak;
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan 

kecil; dan
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

turan dan penetapan tarif persetujuan Menteri.”

Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/
diundangkan) Pasal 46 tersebut tidak termuat lagi dalam Perubahan 
UU 22/2001 [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

2. Pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terdapat 
perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (8) yang semula berbunyi 
“Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf 
e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, 
kecil, dan menengah”, namun pada halaman 610 UU 11/2020 
(setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah 
menjadi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro 
dan Kecil”. Perubahan tersebut menghilangkan kata “menengah”. 
[vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

3. Pada halaman 390 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007, terdapat 
ketentuan Pasal 153D ayat (2) yang semula berbunyi “Direktur 
berwenang menjalankan pengurusan …” namun pada halaman 
613 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 
153D ayat (2) diubah menjadi berbunyi “Direksi berwenang 
menjalankan pengurusan………”. Perubahan tersebut mengganti 
kata “Direktur” menjadi kata “Direksi” [vide bukti PK-90, bukti 
PK-186, dan bukti PK-188]

4. Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat 
ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b yang semula berbunyi 
“jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar 
telah berakhir”, namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah 
disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b 
diubah menjadi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam 
pernyataan pendirian telah berakhir”. Sehingga, perubahan 
tersebut menghilangkan frasa “anggaran dasar” menjadi 
“pernyataan pendirian”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan 
bukti PK-188];

5. Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat 
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perubahan atas ketentuan Pasal 153 yang semula berbunyi 
“Ketentuan mengenai biaya Perseorangan sebagai badan hukum 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang penerimaan negara bukan pajak”, namun pada halaman 
612 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan 
Pasal 153 diubah menjadi “Ketentuan mengenai biaya Perseroan 
sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”. 
Sehingga, perubahan tersebut mengubah kata “Perseorangan” 
menjadi “Perseroan” [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti 
PK-188];

6. Pada halaman 374 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 100 yang semula 
berbunyi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 
bertujuan untuk …”. Selanjutnya, dalam Pasal 101 pada halaman 
yang sama terdapat ketentuan yang semula berbunyi “Sasaran 
pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
97 meliputi …”. Namun pada halaman 586-587 UU 11/2020 
(setelah disahkan/diundangkan) rujukan ketentuan Pasal 100 
diubah menjadi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
99 bertujuan untuk …”. Selanjutnya, rujukan ketentuan Pasal 
101 diubah menjadi berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi …”. [vide bukti 
PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

7. Pada halaman 424 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama 
oleh DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, terdapat 
angka 3 yang berbunyi “Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 
1 (satu) bab yaitu Bab VIIA, sebagai berikut: 
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BAB VIA
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL 

YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI”

Terdapat ketidaksinkronan antara angka 3 dengan judul Bab yang 
selanjutnya pada halaman 669 UU 11/2020 (setelah disahkan/
diundangkan), judul bab diubah menjadi:

BAB VIIA
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL 

YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

[vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

8. Pada halaman 492-494 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) 
yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019) terdapat 
angka 1 mengenai perubahan terhadap ketentuan umum Pasal 
1 angka 11 dan angka 19 UU 8/2019 yang selanjutnya ditulis 
lengkap Pasal 1 Ketentuan Umum perubahan UU 8/2019 menjadi 
sebanyak angka 1 sampai dengan angka 20. Namun, dalam UU 
8/2019 yang asli/asalnya terdapat ketentuan umum mulai dari 
angka 1 sampai dengan angka 28 sehingga adanya perubahan 
tersebut menghilangkan kepastian hukum atas keberlakuan Pasal 
1 Ketentuan Umum mulai angka 21 sampai dengan angka 28 
mengenai: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, Kelompok Terbang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Menteri, Hari, dan Setiap Orang.

[3.18.3.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama UU 
11/2020 telah ternyata terdapat pula kesalahan pengutipan dalam 
rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan “Peningkatan 
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...”. Sementara, materi muatan 
Pasal 5 menyatakan “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang 
terkait”. Terlepas dari konstitusionalitas norma ketentuan UU 11/2020, 
seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang 
menyatakan “Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan 
strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi 
dan kegiatan berusaha;...”. Dengan demikian, hal ini membuktikan telah 
ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut 
tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, 
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya. 

[3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan 
UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 
dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur 
dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 
yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas 
kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. 

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana 
telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan 
UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan 
rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f 
dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas 
secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, 
maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses 
pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para 
Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.

Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam 
persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak 
memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. 
Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai 
kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 
2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan 
materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang 
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terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti 
materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan 
dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan 
UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap 
undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam 
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 
tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan 
standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya 
perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama 
DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat 
proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan 
berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

[3.20] Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 a quo dinyatakan 
cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU 11/2020, penting bagi 
Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas 
regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan 
pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan 
untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di 
Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan 
tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman 
baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya 
tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum 
demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti 
secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang 
tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula 
tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 
serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan 
bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan 
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demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih 
besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut 
Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional 
secara bersyarat.

[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 
dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, 
dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat 
pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai 
syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur 
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus 
mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh 
karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan 
inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan  konsekuensi  yuridis  
terhadap  keberlakuan  UU 11/2020  a quo, sehingga Mahkamah 
memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk 
memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-
undang yang memenuhi cara dan  metode yang pasti, baku dan standar 
di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus 
tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-
undang yang telah ditentukan.  

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan 
ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum 
yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan 
undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang 
mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan 
landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo 
dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, 
baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-
undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan 
dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat 
yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan 
perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu 
memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata 
cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak 
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putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 
tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 
11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

[3.20.4] Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun 
pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 
maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan 
hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU 
yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku 
kembali.

[3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar 
terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) 
tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 
yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas 
agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk  tidak dibenarkannya 
membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula 
penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang 
dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 
yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat 
tersebut.

[3.21] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas 
materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan 
permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara 
Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam 
melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk 
undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa 
substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU 11/2020 harus 
dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan 
dalam amar putusan ini.

[3.23]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian. 
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[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain 
karena dipandang tidak relevan,  oleh karenanya tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 
pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief 
Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan 
M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

I. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi 
Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

[6.1] Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim 
Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal pengujian formil Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pertimbangan 
hukum, sebagai berikut.

[6.1.1] Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang dipermasalahkan 
oleh Pemohon dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai 
berikut.
1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan 

teknik Omnibus Law. 
2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan 

bersama DPR dan Presiden.

Namun di antara permasalahan hukum di atas, terdapat permasalahan 
yang bersifat mendasar dan penting untuk segera dijawab, yaitu apakah 
untuk menerapkan metode omnibus law pada pembentukan undang-
undang diperlukan perubahan terlebih dahulu terhadap undang-undang 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kah metode 
ini dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan 
undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.  
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[6.1.2] Bahwa secara teori, karakteristik dan tradisi berhukum yang 
bersifat konvensional mempunyai ciri yang sangat legalistik dan linier, 
tradisi yang demikian ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan 
kemajuan teknologi dan kemajuan berhukum yang mampu untuk 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang sedemikian 
cepatnya di era disrupsi teknologi. Antisipasi agar suatu masyarakat 
dan negara bisa menjadi pemenang dalam era yang demikian ini 
dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang tidak linier dan legalistik 
dalam berhukum. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah dengan 
adanya perubahan mindset yaitu berpikir secara kreatif, menciptakan 
kelembagaan, dan metode yang baru agar lebih luwes dan fleksibel, 
melakukan pengembangan dan peningkatan SDM serta penguasaan 
teknologi secara khusus di bidang hukum perlu dilakukan upaya 
penciptaan kelembagaan baru dan metode baru dengan menggunakan 
pemikiran yang bersifat kreatif, terbuka, dan transparan. Antisipasi 
dan perubahan itu harus tetap diletakan dalam kerangka dan koridor 
dasar negara dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada prinsip yang 
dikemukakan oleh Presiden Soekarno yang masih sangat relevan dengan 
kondisi antisipasi perubahan itu, yaitu menjaga agar suatu negara itu 
tetap berkedaulatan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, 
dan mempunyai kepribadian di bidang budaya.

Pendekatan hukum yang bersifat positif legalistik dan linier sangat 
sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang 
berkembang didalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena 
itu pendekatan hukum sebagaimana diuraikan oleh mahaguru, Prof. 
Dr. Satjipto Rahardjo dengan menggunakan pendekatan baru yang 
bersifat out of the box sangat relevan untuk digunakan dalam rangka 
mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif 
mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum yang 
konvensional. 

[6.1.3] Bahwa hukum adalah sebuah institusi yang penuh dengan 
dinamika. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan kehidupan masyarakat dan hukum itu juga harus 
mampu untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakatnya 
sehingga hukum harus bersifat dinamis dan progresif. Hukum sebagai 
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sebuah institusi yang progresif tidak hanya secara nyata dibutuhkan 
di era sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sejarah telah 
membuktikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan metode 
dalam berhukum telah menjadikan hukum tidak bersifat stagnan 
dan berhenti, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang 
menyesuaikan diri dan responsif sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat serta zamannya. Perubahan hukum guna beradaptasi dan 
bertransformasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat 
merupakan suatu keniscayaan. Hal ini untuk menghindari anggapan 
bahwa hukum dipandang hanya sekedar monumen sejarah yang pada 
akhirnya gagal mengatur secara efektif dan efisien perkembangan 
kebutuhan masyarakat dan negara.

Pada tataran konkret, sistem civil law dan common law sebagai 
sebuah sistem besar yang dianut bangsa-bangsa di dunia, yang pertama 
sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya badan legislasi yang 
dibuat secara sadar dan sengaja, sedangkan yang kedua sebagai sebuah 
sistem yang berkembang secara tradisional tanpa ada aktor resmi yang 
membuat secara nyata tetapi pada era keterbukaan global sekarang ini 
kedua sistem itu telah bercampur menjadi sebuah sistem baru yang 
kita kenal sebagai mixed-system yang ini juga dikenal berdasarkan 
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Berbagai faktor yang bisa menjelaskan 
adanya percampuran tersebut kenapa terjadi karena adanya fenomena 
perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi yang 
menyebabkan kemampatan dan kepadatan serta intensitas dalam 
interaksi, interface dan intechange proses – proses hubungan secara 
mondial.

Hukum tidak hanya mengalami perubahan yang bersifat evolusioner 
tetapi dalam perkembangannya membutuhkan perubahan yang bersifat 
revolusioner melompat dari satu metode ke metode yang lebih mampu 
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perubahan hukum yang 
demikian ini, sering disebut sebagai perubahan hukum yang bersifat 
paradigmatis (paradigmshift). Perubahan tersebut mengeliminasi 
perubahan dengan urutan yang logis dan runtut karena secara mendadak 
mengambil sebuah titik tolak dan titik pandang yang baru yang 
berbeda dari apa yang sebelumnya digunakan. Perubahan seperti itulah 
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yang disebut rule breaking atau bisa juga dikenal satu lompatan dari 
dianutnya normal law menjadi unusual law yang kemudian kembali 
menjadi normal law dengan paradigma baru. Perubahan yang demikian 
bisa disebut sebagai suatu tipe berhukum yang khas dan belum selesai 
melainkan merupakan ide berhukum yang terus berkembang dan tidak 
terjebak dalam stagnasi, berhukum yang demikian ini mengambil satu 
hipotesa besar hukum adalah untuk manusia bukan sekedar manusia 
untuk hukum. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 
pada era global sekarang tidak bisa di fasilitasi secara ketat ke dalam 
pendekatan yang bersifat positivistik, legalistik, dan dogmatik sehingga 
dibutuhkan pendekatan baru dalam berhukum yaitu pendekatan yang 
bersifat progresif dengan melakukan rule breaking sehingga dibutuhkan 
perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik.

[6.1.4] Bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme 
law of the land) yang merupakan sumber dari produk hukum yang 
berada di bawahnya. Akan tetapi, materi muatan konstitusi masih 
bersifat umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. 
Selanjutnya konstitusi mengalami proses konkretisasi (concretiserung 
process) dan diterjemahkan ke dalam produk hukum undang-undang. 
Namun demikian, legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan di 
antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan 
(over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang 
tumpang tindih (overlapping), dan disharmoni antar peraturan dan 
rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini 
yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. 

Omnibus berasal dari bahasa latin berarti “untuk semua/untuk 
segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu 
undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai 
macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-
undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang-
undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik 
pembentukan undang-undang selama ini ada di Indonesia, melainkan 
dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai 
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undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling 
terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. Secara 
umum, pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law 
acapkali digunakan di negara-negara yang menganut tradisi hukum 
common law. 

Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan 
dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen 
beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al 
(Eds) dalam Black’s Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah 
Omnibus Bill yang berarti (hal. 186):

A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in 
this way to force the executive either to accept all the unrelated 
minor provisions or to veto the major provision.

A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, 
such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for 
new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different 
subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Praktik Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem 
Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem 
hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan 
undang-undang yang saling berkaitan. Metode pendekatan omnibus 
law juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hyper regulation 
peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi 
menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. 
Dalam perspektif konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
menyatakan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara 
kontekstual norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dimaknai oleh 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. 
Dalam putusan ini MK menegaskan konsepsi negara hukum yang 
dianut oleh negara Indonesia sebagai berikut.

“[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara 
hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara 
hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip 
negara hukum Indonesia  harus dilihat dengan cara pandang UUD 
1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan 
Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang 
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melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara 
yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation 
of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada 
prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme;”

Dari uraian pendapat Mahkamah di atas, menjadi jelas bahwa negara 
hukum Indonesia bukan lah negara hukum dalam arti rechtstaats 
maupun rule of law. Terlebih secara gramatikal Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tanpa 
embel-embel rechtstaats maupun rule of law sebagaimana termuat dalam 
penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan, ”Negara 
Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (Machtstaats)”. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, 
negara hukum Indonesia harus dilihat berdasarkan cara pandang UUD 
1945 yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan 
bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara 
agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak 
semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip 
komunalisme. Dengan perkataan lain, watak dan karakter negara 
hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sebab, UUD 1945 
memuat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dan 
menjadi ruh serta spirit UUD 1945, yakni Pancasila. Pada titik ini 
lah Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai staatsfundamental norm 
(kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi 
sebagai rechtside atau bintang pemandu dalam pembentukan hukum 
(fungsi regulatif). Bahkan Pancasila dapat menentukan apakah suatu 
hukum itu baik atau tidak (fungsi konstitutif). 

[6.1.5] Bahwa dalam konteks hukum progresif, metode pembentukan 
undang-undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan 
nilai baik atau pun buruk. Karena ia adalah suatu metode yang bebas 
nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan 
metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam 
konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat 
sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-
prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Lagipula Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) 
tidak secara eksplisit menentukan keharusan menggunakan metode 
apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik 
pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus 
law dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fiqih 
yang menyatakan, ”Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada 
dalil yang menunjukan keharamannya”. Meskipun kaidah fiqih ini 
belum tentu sesuai dengan permasalahan penerapan metode omnibus 
law yang dibahas, namun nilai filosofis yang termuat dalam kaidah 
fikih ini setidaknya dapat dijadikan dasar untuk menilai penggunaan 
metode dimaksud. Oleh karena itu, metode omnibus law pada proses 
pembentukan undang-undang merupakan suatu terobosan hukum 
yang boleh dilakukan karena dalam Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan pun tidak secara eksplisit mengatur, 
membolehkan atau melarangnya. Dengan begitu, meskipun tidak 
didahului perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, namun pada dasarnya hukum dalam 
menggunakan metode omnibus law adalah boleh dan tidak dilarang.

Terlebih dalam praktiknya pun, metode omnibus law telah digunakan 
dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan 
menyatakan tidak berlaku. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-
undang dan menyatakan tidak berlaku. 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan 
tidak berlaku. Undang-Undang ini telah menggabungkan UU No. 
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum.
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Dari praktik di atas, pada dasarnya metode omnibus law bukan lah 
hal yang baru diterapkan dalam pembentukan undang-undang di 
Indonesia.  Hanya saja nomenklatur “omnibus law” baru popular saat 
dibentuknya UU Ciptaker. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk 
menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara 
eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sebab, metode ini secara umum telah diimplementasikan 
dalam pembentukan beberapa undang-undang sebagaimana diuraikan 
di atas.

[6.1.6] Bahwa secara legal-formal pembentukan undang-undang dengan 
menggunakan metode omnibus law meskipun memiliki kelemahan 
dari sisi format dan teknis legal drafting atau prosedur pembentukan 
undang-undang, namun saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak 
untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan 
metode omnibus law. Sebab, apabila pembentuk undang-undang tidak 
menggunakan pembentukan UU Ciptaker dengan menggunakan metode 
omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang 
harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan 
waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu 
regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-
undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law 
dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan 
perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan 
perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan 
koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah 
di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu 
memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum 
dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan addresat 
undang-undang dimaksud, serta dapat melakukan sinkronisasi dan 
harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak 
menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker.  

Argumentasi, urgensi, dan latar belakang pembentukan UU Ciptaker 
melalui metode omnibus law ini pula termuat secara jelas pada bagian 
konderans menimbang sebagai berikut.
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a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah 
Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk 
memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; 

b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap 
tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah 
persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi 
ekonomi; 

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian 
berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, 
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan 
percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 

d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, 
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan 
percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar 
di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat 
memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja 
sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan 
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan 
usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem 
investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk 
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja 
dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang 
belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin 
percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum 
yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 
beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang 
secara komprehensif; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Pada bagian Penjelasan UU a quo, urgensi, latar belakang, landasan 
filosofis dan landasan sosiologis diuraikan secara lebih rinci sebagai 
berikut.
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“Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan 
Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun 
spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh 
karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan 
untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan 
salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya 
untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka 
penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru 
serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian 
nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih 
membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: 
a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak 

bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang 
terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah 
penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta 
angkatan kerja baru jumlah ini sebesar 34,3% dari total 
angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih 
berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya);

b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal 
sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk 
yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan 
terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap; 

c. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan 
dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas 
pekerja. 

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan 
dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka 
meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya 
manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan 
dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan 
jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima 
oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. 
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Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan 
strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui 
peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan 
kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk 
dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan 
pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. 
Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, 
terutama yang menyangkut: 
a. Kondisi Global (Eksternal) 

Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan 
dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya 
perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; 

b. Kondisi Nasional (lnternal) 
Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 
tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar 
Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada 
Tahun 2019; 

c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis 
Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang 
rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan 
jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun 
dengan produktivitas rendah. 

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan 
dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat 
ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini 
terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan 
Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan 
paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur 
dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan 
dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.
Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita 
baru sebesar Rp4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan 
potensi perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, 
maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi 
dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar 
$7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita 
sebesar Rp27 juta per bulan. Untuk itu diperlukan kebijakan 
dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan 
keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut 
perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta 
Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya 
bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara 
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Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan 
yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang 
terkait dengan: 
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 
b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 
c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan 

UMK-M; dan 
d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek 

strategis nasional. 
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan 
terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan 
berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: 
penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, 
kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan 
kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui 
penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode 
standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam 
menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi 
pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan 
instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 
mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan 
berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change 
management dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan 
layanan Perizinan Berusaha (bussiness process re-engineering) 
serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan 
Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. 
Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan 
Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh 
kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui 
penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih 
terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus 
dilakukan pengawasan.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan 
terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan 
pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan 
pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, 
perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih 
daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, 
perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, 
dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki 
keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi 
barang atau jasa.
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Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan 
terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan 
UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan 
pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan 
kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu 
UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, 
insentif, dan pembiayaan UMK-M. 
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan 
terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional 
paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi 
Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola 
investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan 
proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan 
strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai 
penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk 
mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja 
beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan 
berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang 
tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan 
cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama 
ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien 
serta membutuhkan waktu yang lama. Ruang lingkup Undang-
Undang ini meliputi: 
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 
b. ketenagakerjaan; 
c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan 

UMK-M; 
d. kemudahan berusaha; 
e. dukungan riset dan inovasi; 
f. pengadaan tanah; 
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis 

nasional; 
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan 

sanksi.

Dari bagian Konsiderans dan Penjelasan UU Ciptaker sebagaimana 
diuraikan di atas, ada beberapa poin yang ingin kami highlight terkait 
urgensi pembentukan UU Ciptaker, yaitu: 

Pertama, jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau 
tidak bekerja masih cukup tinggi; jumlah penduduk yang bekerja 



224

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari 
total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun; dibutuhkan 
kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. 

Kedua, adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global 
dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya 
perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; Pertumbuhan 
ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan 
realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 
2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; Adanya tumpang tindih 
regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, 
angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M 
yang besar namun dengan produktivitas rendah. 

Ketiga, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, 
dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 
15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi 
menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap 
fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak 
mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan 
cenderung membatasi.

Keempat, diperlukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, 
persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, 
pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan 
Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis 
risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu 
kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan 
kualitas/frekuensi pengawasan.

Kelima, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta 
Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, 
dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan 
Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk 
menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. 
Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui 
pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional 
paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi 
Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola 
investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan 
proyek strategis nasional. 
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Keenam, perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat 
dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu 
persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara 
demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan 
waktu yang lama.

Ketujuh, dengan mengingat pada tujuan negara Indonesia 
sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 
1945 yang menyatakan ”...untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”, maka keberadaan UU 
Ciptaker merupakan suatu keniscayaan. 

Kedelapan, membaca dan mencermati apa yang menjadi 
pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan 
UU a quo dalam tahapan dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat 
baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun 
pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 
1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, 
dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.   

[6.1.7] Bahwa dalam konteks UU 12/2011 jo. UU 15/2019, 
format pembentukan UU Ciptaker tentunya telah mengikuti format 
pembentukan suatu undang-undang sebagaimana ketentuan UU 12/2011 
jo. UU 15/2019, meskipun ada hal yang tidak lazim dilakukan karena 
adanya pengabaian terhadap beberapa materi di dalam pedoman 
pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU 12/2011 
jo. 15/2019, misalnya terkait dengan mekanisme pencabutan dan 
perubahan undang-undang. Namun pedoman yang menjadi lampiran 
UU 12/2011 jo. 15/2019 hanya bersifat memandu dan tidak perlu 
dipahami secara kaku dan rigid. Sebab, pedoman pembentukan 
undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan 
pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian 
dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Pedoman ini dapat saja berubah 
sehingga terbentuk suatu konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru 
(new constitutional convention and constitutional habbit) sebagai dasar 
hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik 
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selanjutnya. Jangankan UU 12/2011 jo.  UU 15/2019, UUD 1945 
sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan 
diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah 
satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (judicial 
interpretation), yakni Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan 
UUD 1945 bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup (the 
living constitution) karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat dan perkembangan zaman. Di sinilah pentingnya berhukum 
secara progresif dan tidak melulu berpandangan positivis-legalistic 
formal. Sebab, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk 
hukum.

[6.1.8] Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang 
melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukannya 
terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam 
pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan 
undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian 
hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna 
mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan undang-
undang ke depan. Pembentukan undang-undang dengan metode 
omnibus law juga harus lah memenuhi ketentuan pembentukan 
undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun 
melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan dan 
tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-
betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-
undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum 
yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif 
terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun UU 
Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun 
UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga menurut kami, seharusnya 
permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak.

[6.1.9] Bahwa dengan ditolaknya permohonan pengujian formil 
maka pemeriksaan terhadap konstitusionalitas pengujian materil 
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pada permohonan lain dapat terus dilanjutkan. Menurut kami, ada 
beberapa materi muatan dalam UU Ciptaker yang perlu dikabulkan, 
terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Sebab, hal ini berkaitan erat 
dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan 
pemenuhan (to fullfil) hak konstitusional buruh, yakni terkait dengan 
upah, pesangon, outsourcing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT). Oleh karena itu, pendapat hukum yang berbeda terkait 
dengan pengujian materiil, akan disampaikan pada putusan Perkara 
Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang menguji baik secara formil maupun 
materil UU a quo.

II. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi 
Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic 
P. Foekh

[6.2] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah 
menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan a quo. Namun 
demikian, kami Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim 
Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat yang berbeda 
(dissenting opinion) dari mayoritas hakim dengan alasan sebagai berikut.

 Kesatu, bahwa dengan membaca secara cermat ketentuan Pasal 
51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) 
UU MK, selain berwenang mengadili konstitusionalitas 
materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang yang lazim dikenal sebagai pengujian materil, 
Mahkamah juga berwenang mengadili kesesuaian tata cara 
atau prosedur pembentukan undang-undang terhadap 
UUD 1945 atau yang sering disebut sebagai pengujian 
formil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian 
formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan 
undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
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Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, 
Sub-paragraf [3.15.1], hlm. 361-362, Mahkamah 
menyatakan bahwa pengujian formil (formeele toetsing) 
adalah pengujian atas suatu produk hukum yang 
didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. 
Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk 
menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari 
segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu 
ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), 
oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan 
menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). 
Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil 
dapat mencakup:

 a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur 
pembentukan undang-undang, baik dalam 
pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan 
atas rancangan suatu undang-undang menjadi 
undang-undang;

 b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-
undang;

 c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga 
yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan 
undang-undang; dan

 d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk 
pengujian materiil.

 Kedua, bahwa istilah omnibus law atau omnibus bill atau 
omnibus legislation sejatinya merujuk pada metode, 
teknik, atau cara penyusunan atau perumusan peraturan 
perundang-undangan yang berkembang di negara-negara 
yang menganut sistem common law. Beberapa negara 
yang telah menerapkan metode omnibus antara lain 
Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Australia, 
dan Filipina. Secara harfiah, “omnibus” dimaknai sebagai 
relating to or dealing with numerous objects or items at 
once; including many things or having various purposes 
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(Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9th edition, 
hlm. 1197). Masih di dalam kamus yang sama, “omnibus 
bill” mengandung arti:

 1. A single bill containing various distinct matters, usu. 
drafted in this way to force the executive either to 
accept all the unrelated minor provisions or to veto 
the major provision.

 2. A bill that deals with all proposals relating to a 
particular subject, such as an “omnibus judgeship 
bill” covering all proposals for new judgeships or an 
“omnibus crime bill” dealing with different subjects 
such as new crimes and grants to states for crime 
control. (vide hlm. 186).

Karakteristik utama dari penggunaan metode omnibus 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah 
multisektor (cluster/klaster) dan menyangkut banyak pasal 
atau peraturan dengan tema yang sama atau setidak-
tidaknya masih memiliki korelasi yang erat yang dihimpun 
dalam sebuah peraturan. Dengan karakteristik tersebut, 
terdapat beberapa kelebihan dari metode omnibus antara 
lain, menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-
undangan yang saling tumpang tindih (over-regulated), 
mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan 
waktu yang sangat panjang, serta mendorong harmonisasi 
dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, peluang diadopsinya metode omnibus 
bilamana hendak diterapkan pada negara-negara yang 
basisnya bukan common law tetap terbuka melalui 
transplantasi hukum (legal transplant). Negara-negara 
yang menganut tradisi civil law lazimnya menggunakan 
konsep the single subject rule atau the One Subject 
at a Time Act (OSTA), yaitu metode yang mengatur 
tentang satu subyek dalam satu undang-undang. 
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Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya transfer 
atau peminjaman konsep hukum antar-sistem hukum 
yang ada. 

Dalam konteks Indonesia, menurut Ahli Pemerintah, 
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., implementasi 
pembentukan omnibus law bukan merupakan suatu hal 
yang baru, dan sudah beberapa kali dilakukan, bahkan 
pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam catatan 
sejarah hukum, pada rentang tahun 1819-1949 (sekitar 
130 tahun), Pemerintah Belanda memberlakukan sekitar 
7000 (tujuh ribu) peraturan perundang-undangan di 
wilayah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal 
sebagai wilayah Negara Republik Indonesia. Sebanyak 
sekitar 7000 (tujuh ribu) peraturan tersebut, telah melalui 
setidaknya 5 periodisasi pemberlakuan hukum-hukum 
Belanda di wilayah Hindia Belanda yang meliputi periode-
periode sebagai berikut: (1)  Periode Pra Liberalisme 
(1819-1840); (2) Periode Liberalisme (1840-1890); (3) 
Periode Politik Etis (1890-1940); (4) Periode Dekolonisasi 
dan Orde Baru (1940- 1998); dan (5) Periode Reformasi 
dan Pasca Reformasi (1998-sekarang). 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan 
HAM RI pada sekitar tahun 1992, menyatakan bahwa 
pada tahun 1995 masih tersisa sekitar 400 (empat 
ratus) peraturan perundang-undangan dari masa kolonial 
yang masih berlaku. Angka 400 (empat ratus) tersebut 
merupakan angka sisa dari yang sekitar 7000 (tujuh 
ribu) peraturan perundang-undangan tersebut. Saat 
ini, jumlah 400 (empat ratus) peraturan perundang-
undangan tersebut sudah semakin berkurang. Hal ini 
antara lain merupakan efek dari program pembaruan 
dan pembangunan hukum nasional yang telah dilakukan 
pasca tahun 1949. 

Berkurangnya jumlah tersebut, menurut Ahli Pemerintah, 
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dilakukan dengan 
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cara pencabutan satu peraturan perundang-undangan 
lama dengan satu peraturan perundang-undangan baru; 
atau pemberlakuan satu peraturan perundang-undangan 
baru yang sekaligus mengganti atau memperbarui 
beberapa peraturan perundang-undangan yang lama. 
Mekanisme untuk melakukan pembaruan dan/atau 
pembangunan hukum untuk mengurangi jumlah sekitar 
7000 (tujuh ribu) hingga menjadi tersisa sekitar 400 
(empat ratus) peraturan perundang-undangan dari masa 
kolonial yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda di 
wilayah  Hindia Belanda tersebut antara lain dilakukan 
melalui pembentukan omnibus law atau omnibus bill.

Beberapa contoh penerapan metode omnibus yang 
pernah dilakukan pada masa setelah Indonesia merdeka, 
di antaranya sebagai berikut. 

Pertama, pembentukan Ketetapan MPR Nomor V/
MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-
Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, 
yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. Sidang Umum 
MPR  tahun 1973 adalah Sidang Umum pertama yang 
diselenggarakan pada masa Orde Baru. Kesempatan itu 
dimanfaatkan oleh MPR periode tersebut untuk meninjau 
berbagai produk hukum yang berupa Ketetapan-Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menjadi 
produk MPR sebelumnya. Jadi Ketetapan MPR Nomor 
V/MPR/1973 ini menjadi semacam omnibus law yang 
meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan 
semenjak tahun 1960. 

Kedua, pembentukan Ketetapan MPR Nomor I/
MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status 
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 
Tahun 2002. 
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Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang materi muatannya menyatukan/
menggabungkan pengaturan mengenai 3 (tiga) hal, yaitu 
pemerintahan daerah; pemerintahan desa; dan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepada daerah (Pilkada). 

Keempat, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini 
merupakan contoh omnibus law yang sesuai dengan 
makna kedua yang digambarkan oleh Black’s Law 
Dictionary di atas, yang menyatukan beberapa Undang-
Undang mengenai pemilihan umum yang sebelumnya 
tersebar dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Selain keempat contoh tersebut, contoh lain Undang-
Undang yang pembentukannya menerapkan metode 
omnibus law adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat 
dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 
1961 Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya 
Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang. 

 Ketiga, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan 
UU Cipta Kerja cacat formil karena UU 12/2011 
tidak mengatur metode omnibus dalam penyusunan 
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peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
PPP) tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu 
yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan. Berbeda dengan konsep hukum 
pidana yang menekankan lex scripta, lex certa, dan lex 
stricta, sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam 
undang-undang (yang sifatnya prosedural-administratif) 
tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau 
tabu untuk dilakukan. Lagi pula, UU Cipta Kerja tetap 
merupakan undang-undang pada umumnya meskipun 
penyusunannya menggunakan metode omnibus. Oleh 
karenanya, UU Cipta Kerja juga dapat mencabut undang-
undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain 
itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum 
terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa 
yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, 
metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan 
pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional 
manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk 
mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta 
benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan 
berhukum. 

 Keempat, bahwa kehadiran Undang-Undang tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan, in casu UU PPP, 
dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan 
undang-undang yang baik, bukan sebagai tolok ukur 
atau batu uji atau dasar pengujian yang serta merta 
menyebabkan suatu undang-undang tersebut batal atau 
inkonstitusional. Terhadap hal ini, Mahkamah di dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, 
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tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.33] hlm. 91-92, 
menyatakan sebagai berikut:

[3.33] …. Mahkamah berpendapat bahwa pengujian 
Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang 
terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-
Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. 
Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan 
untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-
Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam 
suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 
10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan 
Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang 
yang tidak baik proses pembentukannya mungkin 
dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang 
sempurna atau dapat juga materinya bertentangan 
dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan 
suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan 
Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, 
Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-
Undang secara formil langsung berdasarkan setiap 
ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena 
apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah 
melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud 
UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan 
adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat 
dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum 
memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut 
dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi 
dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum 
dan bukan untuk menguji substansi Undang-
Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 
adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya 
sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat 
menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, 
oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar 
pengujian;

Selain menegaskan kembali pertimbangan hukum 
pada putusan di atas, Mahkamah di dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, tanggal 
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19 September 2014, Paragraf [3.23] hlm 211-212, 
menyatakan sebagai berikut:

[3.23] … Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan 
tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur 
dalam Undang-Undang mengenai pembentukan 
peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) 
atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib 
DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta 
menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional 
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma 
yang ada dalam Undang-Undang pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan tata 
tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang 
hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang 
yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga 
bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan 
pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu 
karena dapat saja suatu Undang-Undang yang 
telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur 
dalam Undang-Undang pembentukan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR 
justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 
1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang 
yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara 
yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan tata 
tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan 
UUD 1945;

 Kelima, bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU 
Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan 
tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas 
kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, kutipan 
pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan 
sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya telah 
menjawab dalil para Pemohon a quo. Sebagai bagian 
dari aspek prosedural-formil pembentukan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan Pasal 5 UU PPP 
menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-
undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 
yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau 
pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, 
hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. 
kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; 
dan g. keterbukaan.” Di samping itu, terhadap dalil para 
Pemohon mengenai pelanggaran asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam penyusunan UU 
Cipta Kerja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka 
hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang 
menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan 
penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya 
UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk 
menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara 
merata, meningkatkan investasi dan kemudahan 
dalam berusaha, serta mendorong pengembangan 
dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendukung 
pelaksanaan tujuan tersebut, diperlukan perubahan 
dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait 
secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak 
dapat dilakukan jika melalui cara konvensional 
dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang 
seperti yang selama ini dilakukan.

  2. Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU 
Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian 
konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis 
serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerja 
telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat 
kehadiran Undang-Undang a quo. Kehadiran UU 
Cipta Kerja benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 
di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan 
tuntutan globalisasi ekonomi saat ini.
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  3. Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, hal 
tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi 
pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak 
jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau 
bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan 
pasal lainnya, maka sebaiknya dilakukan pengujian 
materiil di Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan 
asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan 
norma undang-undang yang apabila dianggap 
merugikan hak konstitusional para Pemohon karena 
adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak 
operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara 
materiil, bukan melalui pengujian formil. 

  4. Berkenaan dengan asas keterbukaan, yang dalam 
hal ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat/
publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, 
telah terdapat bukti-bukti yang menegasikan dalil 
para Pemohon. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP, 
penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan 
dan pembahasan rancangan undang-undang, dan 
pengundangan undang-undang dilakukan oleh DPR 
dan Pemerintah untuk memberikan informasi dan/
atau memperoleh masukan masyarakat serta para 
pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan 
ketentuan Pasal 96 UU PPP, masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), 
kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, 
lokakarya, dan/atau diskusi. Terkait hal ini, 
berdasarkan keterangan DPR, Badan Legislasi DPR 
telah menggelar rapat yang melibatkan beberapa 
pihak sebagai berikut:

   a) Pada tanggal 20 Januari 2020, Badan Legislasi 
melakukan RDPU dengan Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia yang dihadiri oleh Ketua 
Harian dan Sekretaris Jenderal DPP;



238

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

   b) Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi 
melakukan Rapat Kerja yang dihadiri oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 
Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri 
Ketenagakerjaan (hadir fisik), Menteri Keuangan, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian;

   c) Pada tanggal 27 April 2020, Badan Legislasi 
melakukan RDPU Panja Baleg dengan 3 (tiga) 
orang narasumber, yakni Prof. Dr. Djisman 
Simanjutak (Rektor Universitas Prasetya Mulya); 
Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and 
International Studies); dan Sarman Simanjorang, 
M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia);

   d) Pada tanggal 29 April 2020, Badan Legislasi 
melakukan RDPU Panja Baleg dengan 2 (dua) 
narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., 
M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.;

   e) Pada tanggal 5 Mei 2020, Badan Legislasi 
melakukan RPDU Panja Baleg dengan 2 (dua) 
narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. 
Sutrisno Iwantono, MA;

   f) Pada tanggal 9 Juni 2020, Badan Legislasi 
melakukan RDPU Panja Baleg dengan Ikatan 
Jurnalis Televisi Indonesia. Selain itu, pada 
tanggal yang sama juga dilakukan RDPU 
dengan Rosan P. Roeslani (Ketum KADIN) dan 
Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.LM., Eur, 
PhD. (Dosen Hukum Internasional di Universitas 
Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di 
Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi 
Bandung);
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   g) Pada tanggal 10 Juni 2020, Badan Legislasi 
melakukan Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan 
Andri Gunawan (Universitas Indonesia), Prof. 
Dr. Asep Warlan Yusuf (Universitas Katolik 
Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri 
Awang (Universitas Gadjah Mada);

   h) Pada tanggal 11 Juni 2020, Badan Legislasi 
melakukan Panja Baleg dengan Dewan Pers 
dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain 
itu, pada tanggal yang sama juga dilakukan 
RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan 
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah;

   i) Pada tanggal 25 September 2020, Badan Legislasi 
melakukan RDPU Panja Baleg dengan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

   j) Pada tanggal 3 Oktober 2020, Badan Legislasi 
melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan 
DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan 
Tingkat I.

Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden dan bukti-
bukti yang diajukan, Pemerintah juga telah membuka 
ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, 
dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam 
tahap perencanaan, Pemerintah telah mengadakan rapat 
pada tanggal 13 dan 14 Januari 2020 yang dihadiri 
oleh pimpinan atau perwakilan kaum pekerja/buruh. 
Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyelenggarakan 
atau menghadiri berbagai forum dalam tahap penyusunan 
dan pembahasan UU Cipta Kerja, antara lain:

  a) Pada tanggal 6 Februari 2020 diadakan seminar 
“Pro dan Kontra UU Cipta Kerja” di Balai Sidang 
Universitas Indonesia;

  b) Pada tanggal 11 Februari 2020 diadakan pembahasan 
dan konsultasi publik yang dihadiri unsur serikat 
pekerja/buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah;
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  c) Pada tanggal 18 Februari 2020 diadakan pembahasan 
dan konsultasi publik yang dihadiri unsur serikat 
pekerja/buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah;

  d) Pada tanggal 19 Februari 2020 diadakan koordinasi 
rencana dan persiapan sosialisasi kebijakan omnibus 
law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian 
Dalam Negeri;

  e) Pada tanggal 26 Februari 2020 diadakan Focus 
Group Discussion RUU Cipta Kerja oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  f) Pada tanggal 28 Februari 2020 di Universitas 
Airlangga Surabaya, tanggal 3 Maret 2020 di 
Universitas Padjadjaran Bandung, dan tanggal 10 
Maret di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
diadakan diskusi publik dalam rangka memberikan 
informasi kepada masyarakat dan menjaring masukan 
serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja;

  g) Pada tanggal 20 April 2020 di Universitas Riau, 
tanggal 29 April 2020 di Universitas Negeri 
Surakarta, tanggal 30 April 2020 di Universitas 
Nasional, tanggal 18 Mei 2020 di Institut Teknologi 
Bandung dan Universitas Padjadjaran, serta tanggal 
19 Mei 2020 di Institut Pertanian Bogor masing-
masing melalui Zoom Meeting dilaksanakan ATR 
Goes to Campus dengan tema Kebijakan Agraria 
dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja;

  h) Pada tanggal 10-11 Juli 2020, tanggal 13 Juli 2020, 
tanggal 14 Juli 2020, tanggal 15 Juli 2020, tanggal 
17 Juli 2020, dan tanggal 20 Juli 2020 diadakan 
pembahasan tripartit RUU Cipta Kerja substansi 
ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur serikat 
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah;

  i) Pada tanggal 30 Januari 2020 menghadiri audiensi 
antara unsur pimpinan Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila dengan Menteri Koordinator Perekonomian 
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dan jajaran menteri di bawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian;

  j) Pada tanggal 28 Februari 2020 menghadiri Focus 
Group Discussion yang diadakan oleh Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan;

  k) Pada tanggal 4 Maret 2020 menghadiri lokakarya 
sosialisasi dan pembahasan atas RUU Cipta Kerja dan 
Perpajakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia (APEKSI); dan

  l) Pada tanggal 5 Juni 2020 menghadiri diskusi publik 
yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan UU Cipta 
Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan 
partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 
Pasal 96 UU PPP. Sementara itu, ketentuan Pasal 96 UU 
PPP tidak menentukan batas minimal atau maksimal 
jumlah partisipasi masyarakat in casu kelompok pemangku 
kepentingan (stakeholders) yang dapat memberikan 
masukan. Dalam persidangan terungkap bahwa ada 
serikat pekerja/serikat buruh yang walk out ketika 
diundang dalam proses pembentukan undang-undang a 
quo. Tindakan tersebut justru merugikan pihak serikat 
pekerja/serikat buruh yang mendapat kesempatan untuk 
memberi masukan dalam penyusunan undang-undang a 
quo, namun tidak menggunakan kesempatan tersebut. 
Dalam proses pembentukan undang-undang, sering kali 
terjadi walk out oleh fraksi pada saat rapat paripurna 
pengambilan keputusan tingkat II di DPR ketika akan 
dilakukan persetujuan sebuah Rancangan Undang-
Undang. Tindakan walk out oleh fraksi di DPR tersebut 
nyatanya tidak berimbas terhadap keabsahan sebuah  
Rancangan Undang-Undang yang disetujui menjadi 
undang-undang. Andaipun terdapat keinginan kelompok 
orang atau pihak tertentu yang tidak dituangkan dalam 
kebijakan legislasi, hal tersebut tidak serta merta dapat 
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diartikan sebagai ketiadaan partisipasi publik. Sebab, 
tidak mungkin setiap keinginan kelompok orang atau 
pihak tertentu harus selalu diakomodir dalam kebijakan 
resmi negara, in casu UU Cipta Kerja.

 Keenam,  bahwa Mahkamah semestinya juga perlu mempertimbang-
kan langkah yang diambil oleh pembentuk undang-
undang dengan tujuan yang hendak dicapai melalui 
pembentukan UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-
undang telah berupaya melakukan terobosan hukum 
di tengah persoalan akut di bidang legislasi seperti 
membengkaknya jumlah regulasi yang kurang mendukung 
kemudahan berusaha dan ketiadaan lembaga tunggal 
yang mengelola data peraturan perundang-undangan 
yang resmi. Bahkan, Pemerintah telah menetapkan lebih 
dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja 
dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU 
Cipta Kerja. Seandainya Mahkamah mempertimbangkan 
hal ini secara proporsional, maka kepentingan publik 
yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU a quo 
lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur 
pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan 
oleh para Pemohon.  

 Ketujuh,  bahwa perubahan UU PPP perlu memasukkan metode 
omnibus dalam penyusunan undang-undang untuk 
mengakomodasi penyusunan undang-undang lainnya yang 
akan menggunakan metode omnibus di masa mendatang. 
Perubahan dimaksud perlu dilakukan sesegera mungkin 
dengan memberikan batas waktu yang cukup kepada 
pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan tenggang 
waktu yang diperlukan untuk penyesuaian implementasi 
putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat putusan, 
ditemukan beberapa varian sikap Mahkamah sebagai 
berikut:

  a. Pada umumnya Mahkamah menetapkan jangka 
waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
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sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 
tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, tanggal 10 
Oktober 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018;

  b. Mahkamah menetapkan jangka waktu selama 2 (dua) 
tahun 6 (enam) bulan setelah putusan diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagai 
waktu yang cukup untuk menyelesaikan Undang-
Undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk 
usaha bersama (mutual) sebagaimana dapat dilihat 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/
PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014;

  c. Mahkamah menentukan sendiri awal berlakunya 
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian 
sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 
Januari 2014;

  d. Mahkamah tidak menentukan tenggang waktu 
secara tegas dan rigid, melainkan fleksibel untuk 
menjalankan amar putusan sebagaimana termuat 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014. Masih dalam 
varian ini, meskipun tidak disebutkan secara 
eksplisit jangka waktu perubahan atau penggantian 
suatu undang-undang agar disesuaikan dengan 
kehendak UUD 1945, dalam hal suatu undang-
undang dibatalkan secara keseluruhan, Mahkamah 
memberlakukan kembali Undang-Undang yang lama 
untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum 
(rechtsvacuum). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, 
tanggal 28 Mei 2014, dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 
Februari 2014.
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Terhadap berbagai varian sebagaimana diuraikan di atas, 
kami berpendapat bahwa jangka waktu paling lambat 
2 (dua) tahun telah cukup memadai untuk melakukan 
perubahan UU PPP. Hal ini diperlukan untuk menjamin 
kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyusunan 
undang-undang dengan menggunakan metode omnibus 
di masa mendatang. Sebab, berdasarkan perkembangan 
dan kebutuhan hukum saat ini, terdapat beberapa isu 
ketatanegaraan yang memerlukan akselerasi pengambilan 
kebijakan dengan mengutamakan harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti 
pemindahan ibu kota negara dan perpajakan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, seharusnya 
Mahkamah menyatakan Undang-Undang a quo adalah konstitusional 
karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode omnibus, walaupun 
dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan 
di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya 
obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan 
yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan ego 
sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan 
undang-undang omnibus yang lain, baik cluster (klaster) yang sejenis 
ataupun beragam (multi-klaster), maka pembentuk undang-undang 
harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat 
metode omnibus dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun 
sejak putusan ini dibacakan. Setelah itu pembentuk undang-undang 
dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap undang-undang a 
quo dengan menggunakan metode omnibus.



PUTUSAN TAHUN 2022





 KONSTITUSIONALITAS SYARAT TIDAK 
PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA 

UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI 
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA 

DAERAH
(2022)

Abstrak

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 10/2016) telah diuji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022, tanggal 31 Mei 2022, yang 
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang 
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana”. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi 
tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan 
perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan 
telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci:
Kepala Daerah, Syarat Kepala Daerah, Perbuatan Tercela.
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Duduk Perkara

Bahwa Pemohon adalah Hardizal, S.Sos., M.H., warga negara Indonesia, 
mantan terpidana kasus psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan 
Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN yang telah 
selesai menjalankan seluruh putusan pengadilan. Pemohon merasa 
dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan ketidakjelasan frasa “dan 
perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016. Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai 
Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, di 
mana Pemohon diusung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan 
Pembangunan, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, namun pada 
akhir masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2020 partai politik dimaksud mencabut rekomendasinya, hal 
tersebut dikarenakan adanya cacatan dalam Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam 
kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 
tentang Psikotropika. Dengan persyaratan yang menghalangi mantan 
terpidana psikotropika untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, maka menjadikan terpidana dihukum 
dua kali. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena semua pemidanaan yang dijatuhkan telah selesai Pemohon jalani 
tahun 2003, namun hak Pemohon untuk mengajukan diri dan dipilih 
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap hilang. Oleh 
karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menyatakan 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “serta 
perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, atau  menyatakan 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan 
menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally 
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan 
narapidana psikotropika yang telah selesai menjalani pidana penjara 
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dan pidana denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim 
berkekuatan hukum tetap.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “serta perbuatan 
melanggar kesusilaan lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 
1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya, apabila dirumuskan 
oleh Mahkamah adalah sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon 
selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “serta perbuatan melanggar 

kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 dapat ditafsirkan sebagai “Perbuatan Tercela” yang luas, 
tidak pasti dan tidak dapat diukur. Hal ini melawan asas kepastian 
hukum karena mudah ditafsirkan untuk kepentingan politik oleh 
kelompok tertentu dalam kompetisi pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dengan tujuan tertentu. Selain itu juga 
bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik karena tidak jelas rumusannya sehingga dapat 
menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya; 

2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 menyebabkan Pemohon yang merupakan mantan narapidana 
kasus psikotropika menjadi dipersamakan dengan terpidana kasus 
narkotika. Hal ini mengakibatkan masyarakat umum, petinggi 
partai politik, atau pemegang hak dalam mengajukan Pasangan 
Calon Gubernur/Bupati/Walikota, mempersamakan narapidana 
narkotika dan psikotropika. Sebagaimana yang Pemohon alami 
ketika menjadi bakal calon Wakil Walikota Sungai Penuh, di 
mana partai politik memberikan rekomendasi pencalonan kepada 
Pemohon, namun kemudian rekomendasi dicabut karena Pemohon 
dianggap bersalah menyimpan psikotropika, dikarenakan adanya 
catatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang 
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menerangkan “bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan 
kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika”; 

3. Bahwa menurut Pemohon, rumusan norma Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 serta Penjelasannya tidak sejalan atau tidak 
konsisten dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengatur 
bahwa pelaku pidana yang telah menjalani hukumannya diberikan 
pemulihan hak-hak dan kebebasannya; 

4. Bahwa menurut Pemohon, SKCK sebagai persyaratan pencalonan 
merupakan bentuk kesewenangan penguasa. Selain itu, persyaratan 
“tidak pernah melakukan perbuatan tercela” yang harus dipenuhi 
oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena 
seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat; 

5. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan 
a quo dengan petitum yang bersifat alternatif, yaitu: 
a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 

sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum 
mengikat, atau 

b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” 
dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 
sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan 
narapidana psikotropika yang telah selesai menjalani pidana 
penjara dan pidana denda serta telah jeda lima tahun sejak 
putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dal i l -dal i l 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 yang telah disahkan 
dalam persidangan Mahkamah; 
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[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang 
dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat 
tidak terdapat relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa 
apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan pengujian ke 
Mahkamah, karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus 
pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUUXVI/2018, bertanggal 
18 Desember 2019. Namun, permohonan Nomor 99/PUUXVI/2018 
mempersoalkan khusus frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sedangkan permohonan Pemohon 
a quo mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan 
lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. 
Meskipun terdapat keterkaitan isu konstitusional antara permohonan 
Nomor 99/PUU-XVI/2018 dengan permohonan Pemohon a quo, 
namun isu konstitusional yang Pemohon ajukan dalam permohonan 
a quo berbeda dan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018, sehingga 
menurut Mahkamah pengujian norma yang mempersoalkan frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon a quo 
dapat diajukan kembali ke Mahkamah. 

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh 
Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan 
oleh Mahkamah adalah apakah frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 menyebabkan mantan narapidana yang telah menjalani masa 
pidananya menjadi terhalangi hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam 
kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan 
gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil 
bupati) sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 
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Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 

[3.11.1] Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis atau negara 
demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan 
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Jika kedaulatan berada di tangan rakyat maka tujuan 
dari kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan rakyat. Di sinilah 
paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, 
hukum akan mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan 
atau pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak rakyat. 

Bahwa untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar pada hukum 
maka penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis yang bersifat bebas, 
jujur, dan adil menjadi sebuah konsekuensi logis. Salah satu wujud dan 
mekanisme demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana amanat Pasal 18 
ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pembentuk undang-
undang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 (Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung (direct popular 
vote), pilihan ini diambil untuk menghormati kedaulatan rakyat serta 
demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (vide Konsideran 
Menimbang huruf a Perppu 1/2014 sebagaimana telah disahkan dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, 
selanjutnya disebut UU 1/2015). Oleh karena itu, dengan sistem 
pemilihan secara langsung maka keterlibatan warga negara yang telah 
memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan 
menjadi sangat terbuka. 
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Bahwa meskipun hak untuk memilih dan dipilih adalah hak 
konstitusional, namun negara dapat melakukan pembatasan yang 
ditetapkan dengan undangundang semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan 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 (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). 
Pembatasanpembatasan terhadap hak pilih juga dikenal dalam Pasal 
25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap 
warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang 
tidak wajar, salah satunya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 
umum. Untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas bukan hanya 
ditentukan dari penyelenggaraan yang berkualitas, namun juga calon 
yang akan dipilih menjadi pemimpin juga harus berkualitas. Salah 
satu cara menjaga kualitas dari pemilihan adalah dengan memberikan 
batasan-batasan sehingga yang akan menjadi peserta pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah adalah caloncalon berintegritas. 

Bahwa baik dalam konteks hak untuk dipilih maupun hak untuk 
memilih, negara memberi batasan siapa saja yang dapat dikategorikan 
memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. 
Dalam hal pembatasan hak konstitusional demikian bukan berarti 
hak konstitusional pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. 
Pembatasan tetap perlu ada untuk membuat sistem pemilihan yang 
tertib dan akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh calon 
terbaik yang dipilih oleh rakyatnya yang kemudian akan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya. Oleh karena itulah pemilih yang akan memiliki hak 
pilih juga dibatasi dengan persyaratan yaitu pemilih yang dapat 
mempertanggungjawabkan 60 pilihannya, yang dalam sistem pemilihan 
dipersyaratkan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 
17 tahun atau sudah/pernah kawin (vide Pasal 1 angka 6 UU 1/2015). 
Pemilih juga disyaratkan harus terdaftar dalam daftar pemilih atau 
merupakan penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk. Demikian juga untuk orang yang hendak mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat syarat yang 



254

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya yaitu syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela yang menjadi pokok permohonan 
Pemohon. Persyaratan calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 secara kumulatif 
ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, kesemuanya bertujuan 
untuk menjadi penyaring awal untuk mendapatkan calon terbaik yang 
setelah memenuhi persyaratan akan dipilih oleh masyarakat untuk 
menjadi pemimpin daerah. 

[3.11.2] Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon 
harus dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal 
calon yang hendak mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi 
masyarakat daerah yang sedang mencari pemimpin daerahnya, di 
mana dengan sistem pemilihan langsung masyarakatlah yang secara 
langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan 
jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh persyaratan yang 
dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang 
dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih 
oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon 
diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi 
yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang 
memiliki esensi pada tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan 
berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan 
rakyat yang dipimpinnya; 

Bahwa meskipun Mahkamah menganggap persyaratan bagi bakal calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang penting untuk 
menjadi seleksi awal, namun Mahkamah juga pernah memutus dalam 
putusannya bahwa syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional 
dan harus diberikan pemaknaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang 
memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam 
pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang 
tidak memenuhi syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk 
jabatan publik yang dipilih (elected official); (ii) berlaku terbatas 
jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 
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menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009 a quo Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana 
ini beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat 
(i) 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; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan 
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 
(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 

[3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, 
meskipun Mahkamah pernah mempertimbangkannya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 sebagaimana 
disebutkan pada Paragraf [3.10] di atas, namun Mahkamah hanya 
mempertimbangkan frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana terhadap frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
Mahkamah menyatakan sebagai norma yang konstitusional, namun 
dalam pertimbangan hukumnya memberikan makna bahwa sifat tercela 
menjadi tidak tepat jika dilekatkan kepada: 
a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan 

dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang 
bersangkutan; atau 
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b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri 
melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; 
atau 

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang 
berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk 
menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses 
rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi 
negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah 
selesai menjalani proses rehabilitasi. 

[3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana 
tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan 
konstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu sepanjang terkait dengan 
frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan 
dengan UUD 1945 atau sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika 
tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 
sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana 
Psikotropika yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana 
Denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan 
hukum tetap”. Di mana Pemohon menganggap frasa dalam norma a 
quo menyebabkan Penjelasan a quo ditafsirkan bahwa Pemohon yang 
telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda karena 
menggunakan psikotropika tetap tidak dapat memenuhi syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana disyaratkan Pasal 7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016, sehingga terhalang untuk mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana juga telah diuraikan dalam 
pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam putusan-putusan 
terdahulu terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana 
yang telah selesai menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi 
syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau 
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terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-
ulang. Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana 
dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah 
menegaskan dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan 
untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. 
Sebab, penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut 
kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
menjadi pilihan masyarakat/pemilih untuk menentukannya. 

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan syarat calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga 
telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak melakukan perbuatan 
tercela bagi pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan; 
atau mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri 
melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 
mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan yang 
telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena 
itu, yang bersangkutan jika memenuhi syarat-syarat lainnya dapat 
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
tanpa dikategorikan telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana 
yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. 
Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah 
bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak tergolong ke 
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana 
yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-XVIII/2019 dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani 
masa pidana karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang 
terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 seperti 
judi, mabuk, zina, dan pengedar narkotika, termasuk perbuatan 
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melanggar kesusilaan lainnya. Apakah pelaku-pelaku tindak pidana 
ataupun perbuatan lain yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang telah dijatuhi pidana karena 
perbuatannya tersebut oleh pengadilan dan telah selesai menjalani 
masa pidana dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan 
diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK 
sesungguhnya hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan 
bahwa seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela. Namun, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan semangat 
yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan 
Penjelasannya, SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya 
parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah subjek hukum yang 
mempunyai rekam jejak yang serta merta dapat disimpulkan tidak 
memenuhi syarat sebagai seorang calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Sebab, bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya kelalaian atau 
kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun adalah 
tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah tergolong ringan/sedang 
dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karena itu, hal 
demikian menurut Mahkamah akan terjadi disparitas dalam perspektif 
keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap 
pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun 
atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan 
yang melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana 
oleh pengadilan dan selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup 
kesempatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 
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wakil kepala daerah sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang 
bersangkutan. Dengan demikian, untuk memenuhi adanya kepastian 
hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain 
memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang 
telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa 
pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, sekalipun syarat 
melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model 
ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi 
penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan 
perbuatan tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh 
putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta 
sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan kata lain, bagi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah melakukan perbuatan 
yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan 
telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai menjalani masa 
pidana, maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK 
yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut. 

[3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut 
di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan 
calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka meskipun terhadap 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana 
oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan 
melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan 
pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal 
tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-
masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena 
itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
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huruf g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk 
memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-
masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam 
memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun 
juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh 
putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk 
secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh 
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut. 

[3.15] Menimbang bahwa dengan adanya penegasan dari Mahkamah 
di atas maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang 
mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan bentuk/format 
SKCK sebagaimana yang 66 dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 dengan menyesuaikan semangat yang ada 
dalam putusan a quo. 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil 
Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan, serta Petitum Pemohon yang meminta untuk menyatakan 
inkonstitusional secara bersyarat. Namun, dalam merumuskan syarat 
konstitusionalnya Mahkamah memiliki kesimpulan sendiri, sebagaimana 
tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Dengan demikian, 
Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian. 

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan 
tidak beralasan menurut hukum.



KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD 
DIRESMIKAN DENGAN KEPUTUSAN 

MENTERI
(2022)

Abstrak

Ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintah Daerah, yaitu sepanjang frasa 
“diresmikan dengan Keputusan Menteri” telah diuji secara maetriil dan 
diputus dalam sidang terbuka, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 31/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Mei 2022. Dalam Putusan 
ini dinyatakan bahwa frasa “diresmikan dengan Keputusan Menteri” 
dalam Pasal 112 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sepanjang 
tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang 
proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Mahkamah, pada hakikatnya dalam menetapkan pemberhentian 
maupun penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD, 
yang dijadikan dasar Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan 
pemberhentian atau penggantian adalah berdasarkan atas keputusan 
partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan. Hal ini telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018). Sehingga, dalam hal 
pimpinan DPRD yang diberhentikan baik berdasarkan keputusan 
badan kehormatan maupun keputusan partai politik, pengganti 
pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama 
dengan pimpinan DPRD yang berhenti. Dalam hal ini, hak partai 
politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DPRD 
namun juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk 
diumumkan dalam rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan 
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keputusan DPRD. Oleh karena ini, demi kepastian hukum dan agar 
proses pemerintahan daerah tidak terganggu, maka tidak terdapat 
alasan untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentian 
dan penggantian pimpinan DPRD sepanjang telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: 
Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD, Pemberhentian dan 
Penggantian Pimpinan DPRD, Konstitusionalitas Penggantian Antar 
Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Duduk Perkara

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimtan 
Timur, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024. 
Pemohon merasa dirugikan hak  konstitusionalnya secara faktual dan 
potensial menurut penalaran yang wajar yang dapat dipastikan terjadi, 
akibat adanya Ketentuan dalam norma Pasal 112 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu 
sepanjang frasa “diresmikan dengan Keputusan Menteri”. Ketentuan 
dalam norma pasal a quo dapat merugikan hak konstitusional Pemohon 
dengan anggapan bahwa Menteri Dalam Negeri akan menilai kembali 
atau mempertimbangkan kembali usul penggantian ketua dan penetapan 
calon pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa 
jabatan 2019-2024, karena tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan 
tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Menteri 
Dalam Negeri untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap diri 
Pemohon yang bersifat deklaratif, padahal Pemohon telah mendapatkan 
Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor 
B-600/GOLKAR/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian 
Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (atas nama 
Pemohon menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa 
jabatan 2019-2024, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang 
Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan 
Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa 
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jabatan 2019-2024 atas nama Pemohon, dan Surat DPRD Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set- DPRD yang ditujukan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur 
tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan 
Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur 
sisa masa jabatan 2019-2024. Surat-surat DPRD Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada 
Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2021 tentang Usul 
Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD 
Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 tersebut 
yang juga telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri pada 3 
Februari 2021. Oleh karenanya menurut Pemohon, norma dalam 
Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. 

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (4) 
UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi 
yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon 
selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “diresmikan dengan keputusan 

Menteri” terdapat indikasi ruang ketidakpastian hukum seolah-
olah Mendagri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat 
tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan hak 
istimewa Partai Golkar in casu berdasarkan Surat Persetujuan Ketua 
Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/
VI/2021 tentang Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi 
Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa 
masa jabatan 2019-2024 yang telah melalui rangkaian proses 
konstitusional Keputusan Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD 
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Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2019-2024 
untuk dapat atau tidak dilanjutkan proses peresmiannya;

2. Bahwa menurut Pemohon, partai politik diakui negara sebagai 
entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan, 
dalam arti partai politik memiliki otonomi tersendiri melahirkan 
suatu bentuk instrumen hukum yang mampu menjamin terwujudnya 
partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel sebagai 
badan hukum yang berdiri di atas landasan sebuah kekuasaan 
tertinggi di internalnya yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang 
bersangkutan [vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011];

3. Bahwa menurut Pemohon, secara filosofis dan yuridis keberadaan 
ketentuan Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa 
“diresmikan dengan keputusan Menteri” saling berkaitan dan 
saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 111 ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2014 dan UUD 1945 khususnya 
ketentuan Pasal 28D ayat (1) sesuai dengan hakikat fundamental 
prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai 
politik sepanjang keberadaan suatu partai politik dimaksud telah 
memperoleh legitimasi kursi DPRD provinsi terbanyak dalam 
Pemilihan Umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 
1945.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut Pemohon Pasal 
112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan 
keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat 
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai 
“keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat 
Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti 
proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik 
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi 
hasil dari perolehan suara Pemilu dalam menentukan pimpinan 
DPRD provinsi”.
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[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dal i l -dal i l 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan 
dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian 
Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan 
Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada 
urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan 
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon 
kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 
UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, 
pokok permohonan Pemohon adalah mengenai frasa “diresmikan 
dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 
yang menyebabkan Pemohon belum ditetapkan atau bahkan dapat 
terjadi Pemohon tidak ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi 
Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian antarwaktu pimpinan 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Oleh 
karena itu, menurut Pemohon pasal a quo harus dinyatakan berlaku 
secara bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila 
dimaknai sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan 
Pemohon. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon 
penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu tata 
tertib pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD. Pasal 132 
ayat (1) dan Pasal 186 ayat (1) UU 23/2014 mengatur tata tertib 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang di antaranya memuat 
ketentuan tentang pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 
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12/2018). Pasal 36 ayat (2) PP 12/2018 mengatur pimpinan DPRD 
berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: 
a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; 
c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan 
DPRD. Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 diatur 
pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal: 
a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan 
keputusan badan kehormatan; atau b. partai politik yang bersangkutan 
mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa 
Mahkamah bermaksud menilia legalitas PP tersebut, berdasarkan 
ketentuan tersebut maka pemberhentian sebagai pimpinan DPRD 
selain melalui mekanisme penilaian etik oleh badan kehormatan, dapat 
juga melalui mekanisme internal partai politik dari pimpinan DPRD 
yang diberhentikan. Dengan kata lain, partai politik juga memiliki 
hak untuk memberhentikan anggota yang ditugaskan atau ditunjuk 
sebagai pimpinan DPRD. 

Namun demikian, adakalanya keputusan pemberhentian dan 
penggantian sebagai pimpinan DPRD, yang bersangkutan berkeberatan 
atau menolak untuk diberhentikan atau digantikan. Terhadap hal 
tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 
2/2011) mengkategorikan hal tersebut sebagai perselisihan partai politik. 
Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 menjelaskan yang dimaksud 
dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain keberatan 
terhadap keputusan partai politik. Menurut Pasal 32 ayat (2) dan ayat 
(4) UU 2/2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan secara 
internal melalui mahkamah partai politik dalam jangka waktu paling 
lambat 60 (enam puluh) hari. Dalam hal penyelesaian perselisihan 
tidak tercapai maka proses berikutnya dilakukan melalu pengadilan 
negeri yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari 
sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. 
Putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan kasasi yang harus 
diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari 
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sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung [vide 
Pasal 33 UU 2/2011]. Dengan demikian, dalam hal terdapat proses 
hukum berkenaan dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan 
DPRD maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan 
proses politik melalui rapat paripurna DPRD. 

Dalam kaitannya dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan 
DPRD, hal demikian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang logis 
dan berbasis evaluasi kinerja bukan berdasarkan like and dislike karena 
meskipun pimpinan DPRD berdasarkan penugasan atau penunjukan 
dari partai politik namun pada hakikatnya penugasan atau penunjukan 
tersebut mengandung makna bahwa yang ditugaskan atau ditunjuk 
sebagai pimpinan DPRD untuk kepentingan publik, sehingga tidak lagi 
sepenuhnya milik partai politik. Artinya, meskipun pemberhentian dan 
penggantian pimpinan DPRD merupakan hak partai politik, akan tetapi 
tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak memengaruhi 
fungsi dan tugas DPRD secara kelembagaan.   

[3.10.2] Bahwa secara formil pemberhentian pimpinan DPRD 
dilakukan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan 
DPRD [vide Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) PP 12/2018]. Terhadap 
keputusan tersebut, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan kepada 
Menteri melalui gubernur untuk pemberhentian pimpinan DPRD 
provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan kepada 
Gubernur melalui bupati/walikota untuk pemberhentian pimpinan 
DPRD kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
ditetapkan dalam rapat paripurna. Demikian juga penyampaian dari 
gubernur kepada menteri dan bupati/walikota kepada gubernur paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD 
provinsi atau keputusan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 38 ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. Mengenai penggantian pimpinan 
DPRD juga ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya 
pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon 
pengganti kepada menteri melalui gubernur bagi penggantian pimpinan 
DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi 
penggantian pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 39 ayat (2) 
sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. 
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Sementara itu, persoalan penggantian pimpinan DPRD menurut 
Pemohon terhambat dengan berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 
dikarenakan adanya frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” 
menimbulkan ketidakpastian hukum seolah-olah Mendagri masih 
dapat mempertimbangkan kembali keputusan pemberhentian dan 
penggantian pimpinan DPRD. 

[3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon 
penting bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “diresmikan 
dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 
merupakan frasa yang lazim dipergunakan untuk keabsahan setiap 
keputusan dan/atau tindakan yang harus ditetapkan atau diresmikan 
oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang [vide Pasal 8 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan]. Dalam konteks perkara a quo, Mendagri memiliki 
wewenang untuk meresmikan pimpinan DPRD provinsi berdasarkan 
keputusan rapat paripurna DPRD provinsi. Penggunaan frasa demikian 
juga tercantum dalam berbagai ketentuan, seperti keangotaan DPRD 
provinsi yang juga diresmikan dengan keputusan Menteri [vide Pasal 
102 ayat (2) UU 23/2014] serta keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan 
pimpinan DPRD kabupaten/kota yang diresmikan dengan keputusan 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat [vide Pasal 155 ayat (2) dan 
Pasal 165 ayat (4) UU 23/2014]. Dalam mekanisme ketatanegaraan, hal 
demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan lembaga negara 
lainnya. Misalnya pengangkatan hakim konstitusi, hakim konstitusi 
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga harus diresmikan 
dengan keputusan Presiden [vide Pasal 71 huruf n Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah].
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Lebih lanjut, pada hakikatnya dalam menetapkan pemberhentian 
maupun penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD 
yang dijadikan dasar Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan 
pemberhentian atau penggantian adalah berdasarkan atas keputusan 
partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, 
dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan baik berdasarkan keputusan 
badan kehormatan maupun keputusan partai politik [vide Pasal 36 
ayat (3) PP 12/2018], pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal 
dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. 
Artinya, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 tersebut, hak 
partai politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DPRD 
namun juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk 
diumumkan dalam rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan 
keputusan DPRD [vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PP 12/2018]. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam konteks 
pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka Mendagri 
menindaklanjuti hasil paripurna pemberhentian ataupun penggantian 
pimpinan DPRD, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak 
menindaklanjuti proses administrasi pemberhentian dan penggantian 
pimpinan DPRD sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

[3.10.4] Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian pimpinan 
DPRD [vide bukti P-9a] tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Dengan kondisi tersebut, justru dapat menimbulkan 
pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice 
denied). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah 
frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) 
UU 23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif 
sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena 
itu, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu 
dan demi kepastian hukum maka pemaknaan demikian mengharuskan 
tindakan administratif a quo harus segera dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena petitum Pemohon 
memohon Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan 
dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai “keputusan 
meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan 
bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif 
terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan 
perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara 
pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi”, sementara itu, 
Mahkamah berpendapat frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” 
dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan asas 
kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara 
administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah 
terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, 
dengan demikian, meskipun pada dasarnya baik petitum Pemohon 
maupun pendapat Mahkamah terdapat kesamaan dalam hal frasa 
dimaksud harus dimaknai inkonstitusional secara bersyarat, namun 
demikian Mahkamah memiliki perbedaan dalam merumuskan syarat 
inkonstitusionalitasnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah 
beralasan menurut hukum untuk sebagian.



INKONSTITUSIONALITAS KETENTUAN 
PERALIHAN MENGENAI MASA JABATAN  
KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH 

KONSTITUSI
(2022)

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (UU 7/2020) telah diuji secara materiil dan diputus dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, bertanggal 
20 Juni 2020. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Pasal 87 huruf 
a UU 7/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, dalam pertimbangan 
hukumnya MK menyatakan agar tidak menimbulkan persoalan/
dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah 
sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat 
Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling 
lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Sementara dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 menurut MK tidak beralasan menurut hukum. 
Pasal a quo telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun 
dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan/
atau alasan berbeda (concurring opinion) dari beberapa hakim konstitusi 
yang selanjutnya akan dimuat dalam naskah landmark decision ini.

Kata Kunci: 
syarat jabatan hakim MK, masa jabatan ketua MK, masa jabatan hakim 
MK, periodisasi hakim MK.
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Duduk Perkara 

Bahwa Pemohon adalah Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. yang 
mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan 
pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon beranggapan 
Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang pada pokoknya mengatur mengenai 
hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
MK tetap menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua sampai dengan masa 
jabatannya berakhir, khususnya frasa “sampai dengan masa jabatannya 
berakhir berdasarkan undang-undang ini”, bersifat multitafsir. Karena 
frasa dimaksud dapat ditafsirkan sebagai berakhirnya masa jabatan 
hakim konstitusi atau berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
MK. Andaikata penafsiran yang diambil adalah berakhirnya masa 
jabatan sebagai hakim konstitusi, hal demikian akan menghalangi hak 
Pemohon untuk menduduki jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Sementara jika penafsiran kedua yang diambil, 
hal demikian mengandaikan adanya pejabat baru yang diangkat. 

Selain itu, Pemohon juga menganggap hak konstitusionalnya dirugikan 
oleh berlakunya norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 karena ketentuan 
tersebut tidak memberikan kepastian dalam mengatur hakim konstitusi 
yang tidak memenuhi syarat batas usia sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 15 namun dianggap memenuhi syarat sehingga hakim yang 
bersangkutan akan terus menjabat sepanjang keseluruhan masa tugasnya 
tidak melebihi 15 (lima belas) tahun atau tidak melebihi usia 70 (tujuh 
puluh) tahun. Ketentuan Pasal 87 huruf b ini berkaitan erat dengan 
syarat batas usia bagi jabatan hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU 
7/2020 yang telah mengubah persyaratan usia hakim konstitusi dalam 
ketentuan sebelumnya paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun 
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, diubah menjadi paling 
rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berhenti apabila telah berusia 
70 (tujuh puluh) tahun.
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PERTIMBANGAN HUKUM:

Pokok Permohonan 

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 
Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan 
dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil 
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): 

1.  bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 
telah tegas menyatakan “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk 
masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”, 
namun ketentuan mengenai keharusan “dipilih dari dan oleh 
anggota hakim konstitusi” disimpangi oleh ketentuan Pasal 87 
huruf a UU 7/2020 karena ditentukan dengan cara lain sehingga 
menimbulkan pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut. 

2.   bahwa menurut Pemohon, frasa dalam ketentuan Pasal 87 
huruf a UU 7/2020 yang menyatakan “sampai dengan masa 
jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, 
telah menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan dengan 
jabatannya sebagai hakim konstitusi atau jabatan sebagai ketua 
dan wakil ketua.  

3.  bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 UU 7/2020 telah mengatur 
syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi. Salah satu 
syarat tersebut adalah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) 
tahun. Namun, pada bagian Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020 ditentukan pula bahwa hakim konstitusi yang saat 
ini sedang menjabat dianggap memenuhi syarat usia terendah 
tersebut dan karenanya meneruskan jabatannya sebagai hakim 
konstitusi hingga batas maksimal usia 70 (tujuh puluh) tahun di 
mana keseluruhan masa tugas tersebut tidak melebihi 15 (lima 
belas) tahun;

4.   bahwa menurut Pemohon, dengan adanya pengaturan dalam Pasal 
87 huruf b UU 7/2020 berimplikasi pada hakim konstitusi yang 
sebenarnya belum memenuhi syarat usia 55 (lima puluh lima) 



274

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

tahun namun dianggap telah memenuhi syarat usia, sehingga tidak 
akan ada pemilihan ulang untuk menggantikan hakim konstitusi 
bersangkutan sehingga pada akhirnya menutup kesempatan bagi 
Pemohon untuk mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi;

5.  bahwa menurut Pemohon, rumusan norma Pasal 87 huruf b UU 
a quo merupakan bentuk penyelundupan norma hukum secara 
samar dan terselubung. Perumusan demikian melanggar ketentuan 
Lampiran II angka 135 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 
12/2011) sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 
ayat (3) UUD 1945;

6.  bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
a. Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua 
atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut 
apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah 
diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-
Undang ini”;

b.  Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang 
menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, 
sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020, selengkapnya berbunyi: 
“Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-
Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila 
telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan 
mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun 
selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima 
belas) tahun”;

[3.8]  Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan Pemohon, yaitu 
Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 masing-masing 
mengatur mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
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Konstitusi serta mengatur mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi. 
Sebagaimana halnya dengan pertimbangan hukum mengenai kedudukan 
hukum di atas, maka dalam pokok permohonan ini Mahkamah akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu isu konstitusionalitas Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020 mengenai jabatan Hakim Konstitusi, baru kemudian 
mempertimbangkan isu konstitusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020 
mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai 
dengan bukti P-6, serta mengajukan seorang Ahli bernama Prof. Dr. I 
Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang telah disumpah dan didengar 
keterangannya dalam persidangan tanggal 15 September 2021;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan 
keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, 
serta keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021;

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan 
secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta keterangan 
tertulis bertanggal 5 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan 
Mahkamah pada 4 Agustus 2021 dan 1 September 2021;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 
mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya 
akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terlebih dahulu 
Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hakim pada Mahkamah 
Konstitusi boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan jabatannya.

Bahwa dalam praktik berhukum, terutama dalam konteks hakim yang 
dihadapkan pada perkara terkait dirinya, dikenal asas nemo judex 
idoneus in propria causa atau nemo debet esse iudex in (propria) 
sua causa. Asas tersebut dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi 
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seseorang untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut 
kepentingan dirinya. Terkait dengan asas tersebut, Mahkamah dalam 
beberapa putusan terdahulu telah berpendapat mengenai penerapan asas 
nemo judex idoneus in propria causa sebagaimana antara lain ditegaskan 
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/
PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

“c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara 
Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal 
demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia 
peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim 
tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. 
Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus 
mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: 
(i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; 
(ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan 
yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada  atau 
tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan 
kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan 
semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri 
atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang 
menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini 
tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah 
memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan 
salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon 
pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; 

d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di 
Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang 
yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh 
konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, 
Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya 
mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga 
prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan 
proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 
menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang 
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 
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dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, 
dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan 
kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, 
dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo 
sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap 
menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna 
menegakkan konstitusi”.

Pentingnya asas dimaksud adalah untuk menjaga imparsialitas 
hakim atau ketidakberpihakan hakim kepada salah satu pihak 
dalam perkara. Namun, dengan mengingat keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan 
mengadili konstitusionalitas norma yang putusannya bersifat final atau 
dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal konstitusi, maka kewajiban 
Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk menyelesaikan 
persoalan konstitusionalitas undang-undang haruslah diutamakan 
dibandingkan dengan hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun 
norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitas a quo berkenaan dengan diri hakim konstitusi, begitu 
pula dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang berkaitan dengan 
jabatan ketua dan wakil ketua, namun karena pertimbangan hukum 
di atas Mahkamah tetap harus menguji konstitusionalitas norma pasal 
yang dimohonkan Pemohon tersebut;

[3.14] Menimbang bahwa norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang menentukan, 
“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang 
ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang 
ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) 
tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima 
belas) tahun”. Menurut Mahkamah ketentuan norma tersebut secara 
gramatikal dan sistematis telah jelas, yaitu undang-undang a quo 
mengecualikan semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat 
dari keberlakuan pasal-pasal yang mengatur mengenai pengangkatan 
dan pemberhentian hakim konstitusi, terutama ketentuan Pasal 15 UU 
7/2020;
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Dengan kata lain undang-undang a quo memberikan status hukum 
kepada semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat 
sebagai seseorang yang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai 
hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU a quo, dan karenanya yang 
bersangkutan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai tercapai 
batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, atau ketika belum mencapai 
usia 70 (tujuh tahun) tetapi rentang masa kerjanya sebagai hakim 
konstitusi telah mencapai 15 (lima belas) tahun;

Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan 
kostitusionalitas syarat pengangkatan hakim konstitusi maupun masa 
kerja atau usia pensiun yang diatur dalam Bab IV Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Hakim Konstitusi yang berisi Pasal 15, Pasal 17, Pasal 
18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 
26, dan Pasal 27, namun mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 
87 huruf b dalam UU 7/2020 yang dalam fungsinya sebagai Ketentuan 
Peralihan menurut Pemohon telah mengesampingkan keberlakuan   
Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia paling rendah 55 (lima 
puluh lima) tahun;

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan penentuan usia tersebut, 
penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut 
merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana 
ditegaskan misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 68 yang menyatakan: 

“….
Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur 
dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian 
secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut 
oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan 
tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan 
kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum 
tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan 
atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan 
kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain 
itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 
27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, 
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tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan  
bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki 
semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan 
kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-
waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut 
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang 
yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan 
dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang 
ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum”.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas yang 
diajukan Pemohon meskipun permohonan Pemohon adalah mengenai 
norma   Pasal 87 huruf b UU 7/2020 namun hal demikian bermuara 
pada adanya pengaturan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) 
tahun yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. 
Ketentuan Pasal 15 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, 
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(UU 8/2022) yang mensyaratkan calon hakim konstitusi berusia paling 
rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam 
puluh lima) tahun;

Ketentuan ini pun juga merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya 
yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang menentukan syarat 
usia calon hakim konstitusi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) 
tahun pada saat pengangkatan. Demikian juga halnya mengenai usia 
paling tinggi hakim konstitusi telah diubah, dari semula 67 (enam 
puluh tujuh) tahun menurut UU 24/2003 kemudian diubah menjadi 
70 (tujuh puluh) tahun;

[3.16] Menimbang bahwa perubahan pengaturan mengenai usia hakim 
konstitusi berkaitan erat dengan pengaturan kedudukan Mahkamah 
Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang setara dengan 
Mahkamah Agung yakni keduanya sama-sama sebagai pemegang 
kekuasaan kehakiman, maka konstruksi perubahan ketentuan mengenai 
usia paling tinggi tersebut merupakan bentuk penyetaraan dalam ranah 
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kekuasaan kehakiman. Penyetaraan dalam arti bahwa dalam Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(UU 3/2009) telah ditentukan terlebih dahulu bahwa, “Ketua, Wakil 
Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan 
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah 
Agung karena: … b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;”.  

Termasuk bagian dari penyetaraan tersebut adalah ditiadakannya 
periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang selama ini diatur 
selayaknya jabatan politik yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Peniadaan 
periodisasi ini secara doktriner merupakan salah satu elemen penting 
dalam menjaga independensi dan imparsialitas hakim dalam konteks 
negara hukum yang demokratis konstitusional;

[3.17] Menimbang bahwa isu utama yang dimohonkan Pemohon 
adalah konstitusionalitas Ketentuan Peralihan berupa Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020, maka Mahkamah perlu memberikan pertimbangan 
hukum mengenai keberadaan Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-
undang. Konsep mengenai ketentuan peralihan merupakan ranah ilmu 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam 
suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai 
“jembatan” antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama 
dengan keberlakuan norma (undang-undang) yang baru, atau norma 
pengganti. Dengan demikian, ketentuan peralihan memuat penyesuaian 
atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat 
peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan 
perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar dan 
tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77).

Sebagai bagian dari teknik pembentukan peraturan perundang-
undangan, dalam sistem hukum Indonesia terdapat undang-undang yang 
secara khusus mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta Lampirannya. Di 
dalam UU a quo dinyatakan bahwa “Ketentuan Peralihan” merupakan 
materi muatan dari batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan. 
Norma ketentuan peralihan bersifat opsional atau pilihan, yang boleh 
dirumuskan manakala terdapat keperluan, dan sebaliknya tidak perlu 
dirumuskan jika memang tidak diperlukan.

Dalam lampiran UU 12/2011, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang 
berjudul “Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 
127 ditentukan tujuan dari adanya Ketentuan Peralihan adalah: 

a.  menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b.  menjamin kepastian hukum;

c.  memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d.  mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, persoalannya adalah apakah 
benar bahwa pengaturan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” antara keberlakuan norma lama dengan norma baru yang 
tidak menimbulkan permasalahan hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan pengujian 
norma di atas, Mahkamah selalu menegaskan pengujian norma secara 
konseptual tidak sama dengan pengujian kasus konkret. Namun 
demikian pada beberapa perkara memang diperlukan tinjauan terhadap 
kasus konkret/faktual tertentu yang dimaksudkan sekadar untuk 
memperjelas atau membuat terang maksud/isi suatu norma yang sedang 
dimohonkan pengujian.

Dalam perkara a quo Mahkamah menganggap penting untuk 
menjelaskan/menegaskan bahwa hakim konstitusi yang saat ini 
sedang menjabat adalah hakim yang diangkat karena telah memenuhi 
persyaratan sebagai hakim berdasarkan undang-undang terdahulu 
sebelum diubah oleh Pasal 15 UU 7/2020. Persyaratan sebagai hakim 
konstitusi sebelumnya diatur dalam UU 24/2003 yang telah diubah 
dengan UU 8/2011.
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Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia 
dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk 
undang-undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 
(empat puluh tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh 
lima) tahun. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak 
dilarang dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan 
hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan 
hal yang terlarang. Justru peniadaan periodisasi demikian membawa 
implikasi positif berupa penguatan baik dari segi independensi maupun 
imparsialitas hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 
wewenangnya. Namun, di sisi lain adanya perubahan aturan demikian 
memang tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak bagi 
para pihak yang terkait pengisian jabatan hakim konstitusi. Oleh karena 
itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan baik tanpa 
merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, 
maka diperlukan suatu ketentuan peralihan.

Dalam perkara a quo penafsiran atas ketentuan peralihan berupa        
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks 
pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terkait usia jabatan. Dalam 
kaitan ini, Mahkamah dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 adalah sebagai norma “jembatan/penghubung” 
dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 yang 
mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa dari 
sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep 
baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan 
anutan konsep baru adalah non-periodisasi jabatan hakim. Perubahan 
konsep mendasar demikian pada akhirnya membawa implikasi bagi 
hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat;

[3.19]  Menimbang bahwa selain diperlukannya suatu norma 
“jembatan” bagi perubahan konsep hukum yang sedang diterapkan, 
Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan perihal posisi atau derajat 
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kehendak pembentuk undang-undang. Kehendak pembentuk undang-
undang, menurut Mahkamah berada pada posisi lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan kehendak DPR, Presiden, maupun Mahkamah 
Agung secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Tentu saja posisi lebih 
tinggi demikian dalam konteks yang harus selaras dengan ide dasar 
konstitusionalisme di mana UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi 
sumber hukum tertinggi atau dasar hukum utama bagi semua kebijakan 
hukum di Indonesia;

Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, ketiga lembaga 
tersebut di atas yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, diberi 
amanat untuk mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan 
cara memilih/mengajukan masing-masing sebanyak tiga orang hakim 
konstitusi. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 
1945 yang mengatur, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 
orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang 
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Artinya, 
masing-masing tiga lembaga negara dimaksud mempunyai hak untuk 
menyeleksi dan mengajukan tiga hakim konstitusi pilihan lembaga 
masing-masing. Di sini terlihat proses pemilihan hakim konstitusi 
merupakan hak masing-masing tiga lembaga negara untuk mengatur 
mekanisme proses pengajuan tiga orang anggota hakim konstitusi. 
Hal demikian terlihat secara eksplisit dalam istilah dan/atau frasa 
yang dipergunakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020. 
Namun penting Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 
1945 sesungguhnya tidak membedakan tata cara pengajuan hakim 
konstitusi, walaupun dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 
7/2020 yang mengatur salah satu syarat bagi calon hakim konstitusi 
menentukan calon hakim “yang berasal dari lingkungan” Mahkamah 
Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung. 
Dengan digunakannya frasa “yang berasal dari lingkungan” dalam 
norma a quo, seolah-olah bermakna bahwa calon hakim konstitusi 
yang diajukan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari kalangan 
internal Mahkamah Agung. 
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Terlepas dari ketentuan Pasal a quo yang tidak dimohonkan 
pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah, namun menurut 
Mahkamah esensi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 
harus tetap mengejawantahkan esensi pokok Pasal 24 ayat (3) UUD 
1945 yang rumusan pengaturannya menggunakan frasa “yang diajukan 
masing-masing”. Karena, pada prinsipnya tata cara seleksi, pemilihan 
dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga (DPR, Presiden dan 
Mahkamah Agung) diatur oleh ketiga lembaga masing-masing tersebut 
[vide Pasal 20 ayat (1) UU 7/2020]. Namun demikian, undang-undang 
telah memberikan rambu-rambu bahwa untuk proses pencalonan hakim 
konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif [vide Pasal 
19 UU 24/2003], sedangkan untuk proses pemilihan hakim konstitusi 
oleh ketiga lembaga tersebut dilaksanakan seleksinya secara objektif, 
akuntabel, transparan, dan terbuka [vide Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020]. 
Artinya, ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi terikat 
sepenuhnya pada prinsip-prinsip pencalonan dan pemilihan atau seleksi 
hakim konstitusi yang telah ditentukan tersebut;

[3.20]  Menimbang bahwa kewenangan ketiga lembaga negara tersebut 
untuk mengajukan hakim konstitusi merupakan amanat UUD 1945 
yang kemudian ditegaskan oleh UU MK. Konstruksi hukum demikian 
harus dimaknai bahwa prosedur pemilihan hakim konstitusi yang 
dilakukan oleh ketiga lembaga negara a quo tidak boleh melampaui atau 
mengubah prosedur yang diberikan oleh UU MK apalagi melampaui 
prosedur yang digariskan oleh UUD 1945;

Dapat dikatakan pula bahwa meskipun ketiga lembaga negara a quo 
mempunyai hak dan kewenangan untuk menyusun prosedur seleksi/
rekrutmen tertentu sesuai penafsiran masing-masing atas UU MK, 
namun ketika UU MK diubah oleh pembentuk undang-undang maka 
ketiga lembaga tersebut harus mengikuti perubahan dimaksud. Hal 
demikian tidak lain karena posisi/kedudukan kehendak pembentuk 
undang-undang (yaitu DPR bersama Presiden) harus diletakkan lebih 
tinggi dibandingkan kehendak DPR, Presiden, atau pun MA ketika 
masing-masing berdiri sendiri dalam konteks pengusulan hakim 
konstitusi;
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[3.21] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah 
menemukan fakta hukum mengenai kehendak/keinginan pembentuk 
undang-undang terkait Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Pembentuk 
undang-undang menghendaki agar “mempertahankan eksistensi hakim 
Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap 
memenuhi syarat menurut undang-undang ini” (vide Keterangan Tertulis 
Presiden dalam Perkara Nomor 90-96-100/PUU-XVIII/2020), yang 
dapat dimaknai sebagai kehendak perpanjangan jabatan para hakim 
yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus melalui seleksi ulang atau 
tindakan hukum lain sejenis;

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya 
cacat kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b 
juncto Pasal 15 UU 7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan a 
quo melanggar UUD 1945. Adanya interpretasi berbeda sebagaimana 
didalilkan Pemohon karena seolah-olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia 
minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga hakim 
konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada saat 
UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. 
Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-
undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) 
tahun pada saat UU 7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk 
undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena 
secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia 
berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang 
bersangkutan diangkat;

Bahkan secara sistematis hakim yang belum berusia 55 tahun dimaksud 
juga diberi pembatasan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu 
“hanya” menjabat maksimal 15 (lima belas) tahun. Padahal Pasal 23 
ayat (1) huruf c UU 7/2020 mengatur usia pensiun hakim konstitusi 
atau berhentinya dari jabatan adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Seandainya 
pembentuk UU 7/2020 mempunyai intensi untuk menguntungkan hakim 
konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat 
UU 7/2020 berlaku, tentunya hal demikian akan dapat lebih diterima 
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secara nalar jika tidak ada pembatasan masa jabatan selama 15 (lima 
belas) tahun sehingga hakim bersangkutan dapat menjabat sebagai 
hakim selama lebih dari 15 (lima belas) tahun;

[3.22] Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat 
sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam 
pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 
7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan 
peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras 
dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan 
tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung 
kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim 
konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum 
untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian 
berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan 
hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang 
dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah 
Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa 
jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-
masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung);

[3.23]  Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan 
Mahkamah adalah mengenai ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
dengan makna yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.21] 
dan Paragraf [3.22] tersebut, apakah secara potensial maupun aktual 
telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat pada 
umumnya untuk mengajukan diri menjadi hakim konstitusi;

Menurut Mahkamah, asumsi kerugian konstitusionalitas yang dibangun 
Pemohon dalam perkara a quo pada dasarnya sebangun dengan asumsi 
kerugian konstitusionalitas atas batasan usia, baik batasan usia pada 
jabatan tertentu atau batasan usia lainnya. Beberapa di antara batasan 
usia demikian telah diajukan sebagai perkara konstitusionalitas di 
Mahkamah dan telah diputus, sebagaimana telah dipertimbangkan 
dalam Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di atas. Dalam 
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berbagai putusannya sampai saat ini Mahkamah masih tetap pada 
pendiriannya bahwa penentuan batasan usia merupakan kebijakan 
hukum terbuka dari pembentuk undang-undang selama pilihan demikian 
merupakan pilihan terbaik dalam arti memilih kebijakan hukum yang 
dampaknya paling ringan bagi seluruh pihak terdampak berdasarkan 
prinsip maximum minimorum;

Dalam kasus adanya ketentuan yang mengakibatkan berubahnya syarat 
terkait usia, hal demikian memang dapat dilihat sebagai kerugian bagi 
Pemohon dan masyarakat pada umumnya. Namun kerugian yang 
demikian bersifat relatif, dalam arti berapapun batasan usia yang dipilih, 
pembatasan usia akan menghalangi orang-orang tertentu yang usianya 
di luar batasan tersebut. Kerugian relatif yang demikian menurut 
Mahkamah tidak dapat dijadikan satu-satunya argumen bahwa suatu 
kebijakan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 87 huruf b 
UU 7/2020 telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh 
karenanya, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa se lan jutnya  Mahkamah akan 
mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian 
konstitusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020. Sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya, ketentuan a quo adalah aturan peralihan 
yang mengatur mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Selengkapnya Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, 
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini”;

Menurut Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena 
ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan atau tidak selaras 
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Dalam hal ini, Pasal 87 
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huruf a UU 7/2020 mengatur, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan 
masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;”. 
Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 mengatur, “Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim 
konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”;

[3.26] Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat 
(3) juncto Pasal 87 huruf a UU 7/2020, secara sistematis Mahkamah 
memahami bahwa UU 7/2020 mengubah periodisasi masa jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada era UU 24/2003 satu 
periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
adalah selama 3 (tiga) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 24/2003]; 
kemudian satu periode masa jabatan diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011]; dan terakhir diubah 
menjadi satu periode adalah 5 (lima) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 
7/2020];

Perubahan periodisasi menjadi 5 (lima) tahun demikian dirumuskan 
menjadi substansi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berlaku sejak 
tanggal UU a quo diundangkan. Pemberlakuan aturan baru tersebut 
menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masih berlaku/
berlangsungnya jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi yang jabatan demikian diemban/diperoleh berdasarkan UU 
8/2011;

Permasalahan tersebut dijawab pembentuk undang-undang dengan 
mengkonstruksi ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua 
yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan UU 8/2011 
dan masih menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua pada saat UU 
7/2020 mulai diberlakukan, maka yang bersangkutan tetap menjabat 
“sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini”.
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Namun menurut Mahkamah ketentuan demikian memunculkan 
kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa 
jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang disebutkan UU 7/2020 ternyata 
dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai 
Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa 
jabatan” mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah 
menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan 
dengan UUD 1945.

Selain karena persoalan ambiguitas di atas, ketentuan Pasal 87 huruf 
a UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 
1945 yang telah dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh 
karenanya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan dari dan oleh hakim 
konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi pokok amanat 
Pasal 24C ayat (4) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan 
menurut hukum atau dengan kata lain Pasal 87 huruf a UU 7/2020 
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini 
selesai diucapkan. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/
dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah 
sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat 
Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling 
lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang 
mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut 
hukum, sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 87 huruf a 
UU 7/2020 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;
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[3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan 
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus 
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan        
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf 
a UU 7/2020 beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
 DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat 
berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) 
perihal pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, yaitu:

A. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi 
Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap 
Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK) yang menyatakan, “Hakim 
konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini” dan Pasal 87 huruf b UU 
7/2020 yang menyatakan,”Hakim konstitusi yang sedang menjabat 
pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat 
menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai 
usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak 
melebihi 15 (Iima belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945. 
Terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK), Hakim Konstitusi 
Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki 
alasan berbeda (concurring opinion), sedangkan terhadap Pasal 87 huruf 
b UU 7/2020 Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi 
Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);



292

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

[6.2] Menimbang bahwa dalam konteks ilmu perundang-undangan 
Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK termasuk ke dalam rumpun Bab 
VII tentang Ketentuan Peralihan. Pada dasarnya fungsi dari ketentuan 
peralihan adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak-pihak 
yang dirugikan dengan adanya perubahan pada suatu undang-undang. 
Rumusan dalam Ketentuan Peralihan dibuat dengan maksud agar 
segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan, 
atau sedang dilakukan, dan belum selesai prosesnya yang didasarkan 
pada UU lama tidak dirugikan dengan berlakunya UU baru, melainkan 
harus diatur secara adil dan proporsional sehingga tidak merugikan, 
bahkan harus menguntungkan para pihak yang terdampak sebagai 
konsekuensi adanya UU baru.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional para pihak 
yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan pada suatu undang-
undang. Begitu pula Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK yang 
didesain untuk menjamin suatu kepastian hukum yang adil bagi Ketua/
Wakil Ketua dan hakim konstitusi yang saat ini menjabat, sehingga 
baik Ketua, Wakil Ketua, maupun hakim konstitusi tidak dirugikan 
dan bahkan dapat diuntungkan dengan berlakunya ketentuan baru 
yang termuat dalam UU MK.

Alasan Berbeda (Concurring Opinion)

[6.3] Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK memuat 
perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat 
hingga berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan UU 
a quo, sehingga tidak merugikan bahkan menguntungkan bagi Ketua/
Wakil Ketua yang saat ini menjabat karena masa jabatannya langsung 
diperpanjang oleh UU a quo. Akan tetapi ternyata norma Pasal 87 
huruf a UU MK yang menyatakan,” “Hakim konstitusi yang saat ini 
menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap 
menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai 
dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang 
ini” bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (4) 
UUD 1945 yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”.



293

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara otomatis berlaku sesuai 
dengan norma UU a quo, sebab norma konstitusi mengatur dengan 
jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan 
UU a quo. Perpanjangan langsung oleh UU a quo pada masa jabatan 
Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran 
dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa 
jabatannya berakhir setelah adanya UU a quo, dapat melanjutkan masa 
jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang 
telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

[6.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK yang 
menyatakan, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat 
Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut 
Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 
(tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 
15 (Iima belas) tahun.” Ketentuan ini memuat norma bahwa apabila 
ada hakim konstitusi yang terdampak dan menjadi tidak memenuhi 
syarat karena UU a quo, baik karena faktor usia maupun karena masa 
jabatannya berakhir, dianggap memenuhi syarat dan tetap menjabat 
sebagai hakim konstitusi hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun asalkan 
masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini 
bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (3) 
yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang 
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Sebab, Pasal 87 
huruf b a quo telah menegasikan peran dan kewenangan dari ketiga 
lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), dan Presiden dalam menentukan hakim konstitusi.

Oleh karena itu, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan 
ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak 
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memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga 
pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim 
konstitusi sebagaimana ketentuan a quo. Ketika lembaga pengusul 
melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga 
pengusul dapat mengambil sikap untuk: (1) Hakim yang bersangkutan 
dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU a quo; 
atau (2) Menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut 
karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan UU a quo. Namun 
pada dasarnya, prinsip yang dianut oleh Ketentuan Peralihan adalah 
upaya untuk melindungi pihak yang terdampak sebagai akibat adanya 
perubahan regulasi agar tidak dirugikan. Hal ini berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the 
supreme law of the land).

[6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada 
Paragraf [6.4] di atas, khusus untuk permohonan Pemohon terhadap 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 (UU MK) haruslah dinyatakan 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim 
konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini 
dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun 
selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) 
tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni 
Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden”.

B. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

[6.6] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo 
merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam 
seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD NRI 
Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/
PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020). Uraian 
pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas 
Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, 
yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap 
norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo.
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1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan

[6.7] Menimbang bahwa dalam Lampiran II angka 127 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan 
dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur 
secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; 
b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak 
yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan 
prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat 
diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/
atau kesewenang-wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari 
perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi 
ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk 
memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas hukum, siapapun 
dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip 
“kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945. 

[6.8] Menimbang bahwa sekedar perbandingan, dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 
norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini 
mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai 
Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai 
Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa 
jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;” dan “b). hakim konstitusi 
yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi”. Model pengaturan norma ketentuan peralihan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan 
pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam 
Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu 
koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide Pasal 28D ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan 
peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang 
pasti, baku, dan standar. 

[6.9] Menimbang bahwa berdasarkan materi kentuan peralihan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, 
dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari 
potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi 
dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap 
dapat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lama secara 
sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan 
Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan 
(mendapat privilige) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh 
karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-
undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk 
memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari 
perubahan peraturan perundang-undangan sehingga umumnya dibuat 
dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari 
perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti 
dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama 
secara sementara (transisional). 

[6.10] Menimbang bahwa pihak yang terdampak dari perubahan 
Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal 
itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi 
ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada 
esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat 
dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas 
hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran 
yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan 
perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan 
peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru 
“diuntungkan” atau mendapat privilege tertentu.
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2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma a quo

[6.11] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo 
sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a 
quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat 
pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat 
menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai 
usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak 
melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 

[6.12] Menimbang bahwa jika didasarkan pada pedoman Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran 
II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan 
peralihan dalam Undang-Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) 
saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, 
sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang 
benderang memberi keuntungan (privilege) tertentu bagi pihak yang 
terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-
alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan 
tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan 
dalam peraturan perundang-undangan.  

[6.13] Menimbang bahwa eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 
huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua 
pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 
Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga 
menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk 
Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu 
dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi 
independensi dan imparsialiatias kekuasaan kehakiman, in casu 
Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang casu quo menjadi 
sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan 
(privilege) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar 
Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai adressat personal 
(propia) melalui keberlakuan norma a quo. 
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[6.14] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya berpendapat norma a 
quo sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara 
sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang 
disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif 
kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya 
keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, 
khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud 
memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk 
melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan 
atau penggantian Undang-Undang.

3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma a quo

[6.15] Menimbang bahwa sebagaimana yang beberapa kali saya 
ungkapkan dalam dinamika persidangan, eksistensi Pasal 87 huruf 
b Undang-Undang a quo menjadi salah satu bukti nyata dan terang-
benderang yang menyebabkan sebagian besar Hakim Konstitusi yang 
ada saat ini menjadi sangat diuji kualitas kenegarawanannya. Dengan 
berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo khususnya secara 
personal terhadap sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, 
teramat sulit bagi Mahkamah untuk dapat terhindar dari bias subjektif 
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 87 
huruf b Undang-Undang a quo yang dimohonkan oleh semua Pemohon 
dalam seluruh perkara pengujian (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 
Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020). 

[6.16] Menimbang bahwa saya berbeda pendapat dengan pertimbangan 
Mahkamah bahwa: “… Undang-Undang a quo mengecualikan semua 
hakim konstitusi … memberikan status hukum kepada semua Hakim 
Konstitusi…”, sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita 
bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat 
pengangakatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi 
syarat, baik menurut Undang-Undang yang lama maupun Undang-
Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan 
pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “… Pasal 87 huruf b adalah 
sebagai norma ‘jembatan/penghubung’ dalam rangka memberlakukan 
ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo…”, sebab Pasal 87 huruf b 
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Undang-Undang a quo dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai 
suatu norma materi pokok yang secara nyata memberi keuntungan 
(privilege) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, 
alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya 
dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan 
Perundang-undangan (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang 
ada saat ini) sekedar “tidak dirugikan”.

[6.17] Menimbang bahwa hal tersebut di atas secara eksplisit 
mendapat afirmasi dalam alat bukti berupa keterangan tertulis 
Presiden untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 
96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa: “…Pembentuk Undang-Undang menghendaki agar 
mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat 
untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini”. 
Namun, saya tidak mendapatkan afirmasi mengenai hal ini dalam 
bentuk keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya kehendak Presiden yang terafirmasi secara tertulis 
tersebut, tetapi sama sekali tidak terdapat afirmasi Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai hal itu secara tertulis, saya berpendapat bahwa 
tidak terdapat bukti tertulis yang cukup apalagi sempurna untuk 
membuktikan bahwa afirmasi itu merupakan suatu intensi kolektif dari 
Pembentuk Undang-Undang. Jika pun memang afirmasi itu diterima 
sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik untuk keberlangsungan 
supremasi konstitusi maka saya justru berpendapat sebaliknya, bahwa 
kehendak (intensi) tersebut justru sangat berpotensi besar mereduksi 
dan bahkan menegasikan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan 
kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

[6.18] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya pun berbeda 
pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu 
untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga 
yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini 
berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan 
hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem 
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ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 2). tindakan 
hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan 
Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi 
konstitusi, dan negara hukum (rule of law); dan 3). tidak kah tindakan 
hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman 
dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar 
merupakan reprensentasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (in casu: 
Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?

[6.19] Menimbang bahwa saya juga berpendapat dengan dinyatakannya 
Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat, pihak 
yang terkena dampak (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang 
ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya 
sekedar “tidak mendapat keuntungan (privilege) yang tidak semestinya”. 
Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (privilege) yang tidak 
semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim 
Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya 
senantiasa perlu memikirikan gambaran dan nasib generasi yang akan 
datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat.

[6.20] Menimbang bahwa terhadap seluruh perkara pengujian Undang-
Undang a quo (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya 
keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum 
kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang 
saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa 
berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini 
juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam 
narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak 
mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat 
mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat 
ingsun) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya 
Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, secara nyata dan 
begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip 
konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya prinsip negara 
hukum (rule of law) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 
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1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan 
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan sikap dan pendapat 
berbeda (dissenting opinion) ini saya lakukan semata-mata dan tidak 
lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada 
kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan 
keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

[6.21] Menimbang bahwa dalam dinamika persidangan sangat 
dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali 
dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, 
menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di 
antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit 
maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (wait 
and see) serta penuh harap dan pamrih (full of stake) terhadap pilihan 
sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. 
Posner pada buku How Judges Think, tendensi semacam ini secara 
proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene 
juga manusia biasa secara alamiah merupakan homo economicus 
(makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan 
narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam 
ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum 
dan konstitusi, sebab independensi dan imparsialitas Hakim seharusnya 
juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam 
semangat dan prinsip kolegialitas (collegiality).

[6.22] Menimbang bahwa oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang 
seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan perailihan 
yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf 
b Undang-Undang a quo. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan 
permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang 
meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 
87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh 
karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan 
yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak 
cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan 
sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (privilege)” bagi 
sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar 
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“tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar 
dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-
undangan. 

[6.23] Menimbang bahwa dengan demikian, saya berpendapat 
Mahkamah seharusnya MENGABULKAN permohonan Pemohon 
dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

C. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra

[6.24] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya 
Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring 
opinion) terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Dalam hal ini, dengan 
segala gradasinya, sebagian publik atau masyarakat menganggap 
norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan kepada 
beberapa orang hakim konstitusi yang pengisian jabatannya dilakukan 
berdasarkan undang-undang sebelumnya. Dalam batas penalaran yang 
wajar, anggapan demikian menjadi sesuatu yang bisa diperhadapkan 
dengan asas umum ketika terjadi masa transisi atau peralihan peraturan 
perundang-undangan lama kepada peraturan perundang-undangan 
baru, yaitu “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak 
yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan 
tersebut”. 

[6.25] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, diperlukan 
penjelasan lebih elaboratif, bagaimana jikalau pemberlakuan ketentuan 
perubahan atau transisional tersebut secara faktual tidak merugikan, 
tetapi sebaliknya, dianggap menguntungkan bagi pihak yang terdampak? 
Terdapat beberapa alasan atau cara dalam memandang pemberlakuan 
demikian.

Pertama, secara sederhana, perumusan peraturan atau norma yang 
dianggap menguntungkan tersebut tentunya dapat dinilai telah 
memenuhi asas “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan 
pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-
undangan” tersebut. Dalam pengertian yang lebih longgar dan umum, 
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pemberlakuan demikian juga termaktub dalam asas hukum lex favor 
reo (a more favourable clause), yaitu dalam hal terdapat perubahan 
peraturan perundang-undangan dapat digunakan peraturan perundang-
undangan yang menguntungkan pihak yang terkena dampak perubahan 
dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, secara doktriner asas lex favor 
reo (a more favourable clause) merupakan asas hukum umum yang 
mengandung makna: jika terjadi perubahan perundang-undangan, 
diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang terdampak 
dari perubahan aturan tersebut.

Kedua, sepanjang formulasi peraturan atau norma transisional tersebut 
murni merupakan bahagian dari pertimbangan pembentuk undang-
undang sebagai upaya mencapai politik hukum perubahan undang-
undang dimaksud dan bukan merupakan “pesanan” atau “kehendak” 
dari mereka yang terdampak, hal demikian tentu dapat dibenarkan. 
Terlebih lagi, dalam sistem dan proses pembentukan undang-undang di 
Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945, pihak 
yang terdampak dalam pemberlakuan ketentuan transisional (in casu 
Pasal 87 huruf b) tersebut bukanlah merupakan bagian dari lembaga 
negara yang terlibat atau ikut membahas undang-undang. Merujuk 
bentangan empirik yang ada, sejak awal pembentukannya, Mahkamah 
Konstitusi, terlebih lagi hakim konstitusi, memang menghindari untuk 
terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk dalam 
proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, secara konstitusional, perihal usia, masa jabatan, dan periodisasi 
masa jabatan hakim konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 
1945. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan ketua dan wakil ketua 
Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit 
menyatakan posisi tersebut dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 
Artinya, jika suatu undang-undang mengatur pengisian ketua dan 
wakil ketua menentukan lain, hal demikian tentunya menimbulkan 
persoalan konstitusional yang serius. 

Keempat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan “rumpun jabatan” hakim 
konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan 
periodisasi masa jabatan menjadi kewenangan pembentuk pembentuk 



304

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022

undang-undang (open legal policy) untuk menentukannya. Hal demikian 
diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip open legal 
policy, termasuk prinsip rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi 
kewenangan pembentuk undang-undang maka pemberlakuannya 
pun menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, jika 
Mahkamah menilai pemberlakuan dalam norma transisional dimaksud, 
sama saja Mahkamah Konstitusi menilai kembali substansi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

[6.26] Menimbang bahwa sebagian publik memandang pemberlakuan 
perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru akan 
mengurangi independensi dan kemandirian hakim konstitusi dalam 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pandangan demikian 
tidaklah benar. Hakim Konstitusi, khususnya saya, tetap akan memegang 
teguh integritas dan profesionalitas dalam menangani perkara-perkara 
konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah. Ihwal ini dapat 
dinilai setidaknya sejak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini 
diundangkan hingga dijatuhkannya Putusan a quo pada hari ini. Oleh 
karena itu, publik dapat ikut terus memantau dan menilai bagaimana 
sikap, tindakan, dan perilaku dari masing-masing hakim konstitusi 
selama masa jabatannya, khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara.

[6.27] Menimbang bahwa oleh karena sebagian publik atau masyarakat 
menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan 
keuntungan terhadap sebagian hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi 
perlu menemukan titik setimbang antara hakim yang dianggap 
diuntungan tersebut dengan tiga lembaga (Presiden, DPR, dan 
Mahkamah Agung) yang diberikan wewenang untuk mengajukan 
hakim konstitusi. Dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan 
Putusan a quo bahwa diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi 
kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang 
menjabat. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan a quo, 
konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui 
Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan 
masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada 
lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).
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D. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi 
Suhartoyo

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XVIII/2020, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat 
dan/atau alasan hukum yang berbeda dengan uraian pertimbangan 
hukum sebagai berikut:

Dalam pengujian materil Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020

[6.28] Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang 
saya kemukakan dalam putusan pengujian formil sebelumnya, dalam 
pengujian materiil saya berpendapat pembuktian tentang kedudukan 
hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan 
harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada 
bagian materi atau subtansi norma-norma yang dilakukan perubahan 
dan kemudian dilakukan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pemohon 
Nomor 96/PUU-VIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma 
Pasal 87 huruf b dan huruf a UU 7/2020, adalah berkaitan dengan 
jabatan Hakim Mahkamah Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun 
substansi ini pun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-
hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah 
Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangangkatan, 
masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua 
termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya 
hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam 
mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, 
substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru 
hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang 
dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi.

[6.29] Menimbang bahwa oleh karena itu tidak dapat dipisahkan 
antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi 
undang-undangnya sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih 
berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena 
materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh 
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Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka 
perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan 
yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-
persoalan yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya atas 
norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif 
pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang-undang 
karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah 
Konstiusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka 
dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan 
“hak privilege”- nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam 
melakukan perubahan undang-undang a quo, karena hanya substansi 
undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan 
melalui sistem kumulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). 
Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan 
undang-undang a quo terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak 
sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut 
seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk 
dilakukan koreksi (legislative review). Sedangkan apabila ada bagian 
substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, 
kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang a quo, 
maka jika dianggap ada persoalan konstitsionalitasnya dapat diajukan 
pengujian di Mahkamah Konstitusi.

[6.30] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan 
hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil 
ini pun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan 
permohonan pengujian formil dalam putusan sebelumnya, terlepas 
Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana 
pendapat para Hakim Konsitusi yang lainnya, pada bagian pokok 
permohonan saya berkesimpulan permohonan-permohonan Pemohon a 
quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah 
Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

[6.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan 
yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 
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Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020, saya menyatakan 
berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya 
(dissenting opinion), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah 
Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, yaitu Pasal 
87 huruf b UU 7/2020, saya menyatakan sependapat pada bagian 
amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya 
memiliki pendapat yang berbeda (concurring opinion).

E. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

[6.32] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo berkaitan 
dengan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

[6.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil 
norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya setuju dengan pendapat 
mayoritas hakim konstitusi. Namun, khusus terhadap ketentuan 
yang terdapat pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020, yang menyatakan: 
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini;” saya mempunyai alasan 
yang berbeda sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 merupakan bagian 
dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang berdasarkan 
Lampiran II huruf C.4 butir 127 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(UU PPP) telah menegaskan bahwa ketentuan peralihan memuat 
penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum 
yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang 
bertujuan untuk:
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena 

dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat 
sementara.

Dengan demikian, ketentuan peralihan (overgangsbepalingen) 
diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), 
menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid), dan memberikan 
perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi pihak-pihak yang 
terkena dampak perubahan regulasi serta bersifat transisional 
dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 
Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/
PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya 
mengingatkan bahwa ketentuan peralihan yang memuat 
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah 
ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku 
dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat 
berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Bahwa sebagai konsekuensi perubahan masa jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perlu adanya kepastian hukum 
sehingga harus dituangkan dalam ketentuan peralihan. Terkait 
hal ini pernah diatur dalam ketentuan peralihan norma Pasal 87 
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (UU 8/2011). Namun ketentuan peralihan dalam Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 berbeda dengan norma Pasal 87 huruf a 
UU 8/2011.
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Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menyatakan: “Hakim konstitusi 
yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa 
jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang 
ini.” Sedangkan norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 
menyatakan, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa apabila dicermati norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 
tersebut khususnya frasa “berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” lebih 
memberikan kepastian hukum karena norma Pasal 87 huruf a UU 
8/2011 merujuk dasar hukum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi dipilih berdasarkan undang-undang yang 
lama, in casu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Adapun masa jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 24/2003 
adalah 3 (tiga) tahun, sementara masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 8/2011 adalah 2 
(dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan norma Pasal 87 huruf 
a UU 7/2020 khususnya frasa “berdasarkan ketentuan undang-
undang ini” menimbulkan multitafsir karena setidaknya dapat 
ditafsirkan sebagai berikut. Pertama, Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim 
konstitusi berdasarkan UU 8/2011 dianggap tetap menjabat untuk 
masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai UU 7/2020, yakni dihitung 
sejak diundangkan pada 29 Oktober 2020. Kedua, Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat 
berdasarkan UU 8/2011 akan menjabat selama 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan sejak dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi 
berdasarkan UU 8/2011.
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4. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 
menimbulkan pertanyaan, apakah Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menjabat, masa 
jabatannya akan secara otomatis berlaku untuk masa jabatan 5 
(lima) tahun? Ataukah ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun 
tersebut baru akan berlaku pada masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua yang baru dipilih berdasarkan UU 7/2020? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, saya mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut:
a. Mengingat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, 
maka menjadi penting untuk mengetahui dan memahami 
makna original intent dari ketentuan yang menyatakan Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
anggota hakim konstitusi. Berdasarkan risalah perubahan 
UUD 1945 yang memuat perdebatan pada Panitia Ad Hoc 
I BP MPR (vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 
Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman, 2010), maka 
setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka terkait dengan 
mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi, yaitu:
1) Pendapat yang disampaikan oleh Soetjipto dari Fraksi 

Utusan Golongan. Kala itu ia mengusulkan rumusan 
perubahan Pasal 25 UUD 1945. Pada Pasal 25 ayat (3), 
ia mengusulkan: “Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat 
oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh dan antara 
para hakim konstitusi”. (hlm. 134-135);

2) Pendapat yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna 
dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan: “…Ketua 
Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan 
memperhatikan pertimbangan DPR…” (hlm. 136).

Merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 
1945 tersebut, diketahui bahwa tidak ada pembahasan khusus 
mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dalam Panitia Ad Hoc I BP MPR.
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b. Pendapat yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, Prof. Dr. I 
Gde Pantja Astawa, yang di antaranya menyatakan bahwa 
ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak konsisten dengan 
Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) UU 7/2020 juncto Pasal 15 
ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020. 
Menurutnya, dengan mendasarkan diri pada prinsip bahwa 
hukum itu adalah sebuah sistem, maka undang–undang 
sebagai hukum tertulis adalah juga sebuah sistem. Dengan 
demikian, maka seharusnya semua norma pasal–pasal yang 
ada dalam sebuah undang–undang harus saling berhubungan 
dan tidak saling menegasi satu dengan yang lain, sehingga 
akan menjadi satu kesatuan norma. Dalam konteks ini, Pasal 
4 ayat (3) UU 7/2020 secara jelas dan tegas menyatakan, 
“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari 
dan oleh anggota hakim konstitusi  untuk  masa  jabatan 
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan 
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Lebih lanjut, 
Ahli Pemohon menyampaikan perlunya untuk mencermati 
kata “dipilih” dan frasa “tanggal pengangkatan” sebab jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih 
dari dan oleh anggota hakim konstitusi adalah dimulai 
dari tanggal pengangkatannya. Oleh karena masa jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 5 
(lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, maka 
pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat 
diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
yang baru.

Atas dasar itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa 
jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi sampai diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan ketentuan UU 
7/2020. Inilah ratio legis dan logika hukum yang terkandung 
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Namun, 
rumusan norma yang terkandung pada Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 justru menentukan lain, yakni “Hakim konstitusi yang 
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saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya 
berakhir berdasarkan ketentuan undang–undang ini;” sehingga 
hal ini secara terang telah menimbulkan pertentangan dan 
inkonsistensi dengan norma Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020.

c. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah setara 
atau sederajat dengan hakim konstitusi lainnya yang dipilih 
dan ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang 
ditentukan dalam UUD 1945. Pada umumnya seseorang yang 
terpilih menduduki jabatan tersebut adalah yang dipandang 
terbaik di antara sesama hakim konstitusi yang sama-sama 
memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan oleh 
Konstitusi (equality among the equals). Jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya hanyalah 
“primus interpares”, yakni sekedar didahulukan dari para 
hakim konstitusi yang lain. Didahulukan selangkah dan 
ditinggikan seranting. Oleh karena itu, perlu ada kesempatan 
yang sama bagi hakim konstitusi untuk menjadi primus 
interpares. Adanya kesempatan yang sama tersebut pada 
hakikatnya bersesuaian dengan prinsip dasar yang selama 
ini dijunjung oleh Mahkamah, yakni memperlakukan sama 
terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda 
terhadap hal yang berbeda.

5. Bahwa terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
UU 7/2020 yang berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk 
masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”, baru 
akan berlaku apabila Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU 
a quo.

6. Bahwa terkait dengan pemangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi saat ini, agar tidak menimbulkan multitafsir, 
maka frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan 
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ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020, 
harus dimaknai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
yang sedang menjabat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 
untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun 
sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan peralihan yaitu Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 maka secara otomatis jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini diperpanjang untuk 
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga total masa 
jabatan yang bersangkutan adalah 5 (lima) tahun.

[6.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, 
permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 khususnya frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini” beralasan menurut hukum 
untuk sebagian sepanjang tidak dimaknai masa jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan Pasal 4 
ayat (3) UU 8/2011 tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir yang 
secara akumulasi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

F. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman

[6.35] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar 
Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 
87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 huruf a UU 7/2020:
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua 
atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa 
jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” 

Pasal 87 huruf b UU 7/2020:
“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-
Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut 
Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 
70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak 
melebihi 15 (Iima belas) tahun.”
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Terhadap dua ketentuan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 
87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, akan dipertimbangkan 
terlebih dahulu permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 87 
huruf b UU 7/2020, sesuai dengan urutan dan sistematika permohonan 
yang diajukan oleh Pemohon.  

[6.36] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 huruf b UU 
7/2020, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan 
ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, 
sepanjang tidak dimaknai, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat 
harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang 
sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan 
jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 
ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 
Terhadap permohonan a quo, Pemohon mengajukan dua alas/dasar 
pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 
1945.

[6.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, seharusnya 
Mahkamah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan kepada 
setidaknya dua hal, yaitu: 1) penerapan prinsip atau kaedah 
pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik; dan 2) 
penerapan prinsip kepastian hukum yang adil, sekaligus prinsip 
kesamaan di hadapan hukum terhadap pemberlakuan sebuah norma.

Bahwa norma di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-
undangan, adalah suatu sistem yang saling melengkapi satu sama lain. 
Tidak boleh di dalam pembentukan sebuah undang-undang ada norma 
yang justru menegasikan norma lainnya. Jika hal tersebut terjadi, 
maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan pembentukan peraturan 
perundang-undangan tersebut keluar atau tidak sesuai dengan kaedah 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Demikian 
pula halnya terhadap kedudukan ketentuan peralihan suatu undang-
undang, ia tidak memiliki fungsi untuk menegasikan suatu norma di 
dalam ketentuan pokok UU dimaksud, melainkan hanya untuk menjaga 
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proses transisional keberlakuan suatu UU, agar dapat berjalan sesuai 
dengan kebutuhan dan kesinambungan, dari keberlakuan UU yang 
lama terhadap UU yang baru. 

Oleh karena itu, fungsi bagian ketentuan peralihan di dalam 
pembentukan suatu UU, sebagaimana dimuat dalam Butir 127 Lampiran 
UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, adalah:

a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. Menjamin kepastian hukum;

c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  

Dengan demikian telah jelas, bahwa ketentuan peralihan, tidak boleh 
menegasikan ketentuan pokok yang telah mengatur dengan jelas dan 
rinci, mengenai keberlakuan suatu rumusan norma. 

[6.38] Menimbang bahwa selain itu penerapan prinsip kepastian hukum 
yang adil sekaligus prinsip kesamaan di hadapan hukum, terhadap 
pemberlakuan sebuah norma, harus diterapkan secara bersama dan 
sekaligus dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Jika ketentuan 
peralihan di dalam UU a quo tetap diberlakukan, maka jelas terjadi 
contradictio interminis, atau pertentangan di antara norma-norma di 
dalam suatu UU, yang berdampak kepada terjadinya ketidakpastian 
hukum (legal uncertainty). Di samping itu, bisa membawa dampak 
negatif lain yaitu menciptakan kerugian konstitusional warga negara 
termasuk Pemohon.

Dalam konteks ini syarat minimal usia 55 tahun bagi Hakim Konstitusi 
telah diatur secara jelas dan tegas (expressis verbis) di dalam ketentuan 
Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 
7/2020. Sehingga dengan demikian, ketentuan peralihan Pasal 87 
huruf b telah secara jelas dan nyata menegasikan ketentuan Pasal 15 
ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. 
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[6.39] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang 
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 
huruf b dalam UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak 
dimaknai, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 
55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada 
saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila 
telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri 
tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa 
tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”, beralasan menurut 
hukum, dan karenanya harus dikabulkan.

[6.40] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 
87 huruf a UU No. 7/2020 menyangkut masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi, karena jabatan dimaksud merupakan 
bagian dari hak memilih dan dipilih dari para Hakim Konstitusi, maka 
sudah selayaknya dan sewajarnya, jika persoalan tersebut dikembalikan 
kepada pemangku hak, yakni para Hakim Konstitusi. Meskipun dapat 
dipahami bahwa kehendak para pembentuk UU berkeinginan untuk 
menjaga proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi 
dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun keinginan tersebut 
harus tetap dikembalikan kepada pemangku hak. Sedangkan periode 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) UU 7/2020, dapat 
dilaksanakan setelah dilakukannya proses pemilihan Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang 
telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat 
(1) huruf c UU No. 7/2020. Dengan demikian proses transisional 
kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik 
dan lancar, tanpa mengurangi hak memilih dan dipilih yang dimiliki 
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni 9 hakim konstitusi yang telah 
memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada ketentuan peralihan 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 di atas.
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[6.41] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, 
maka permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 dapat dikabulkan secara bersyarat yakni sepanjang dimaknai 
bahwa, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan terpilihnya Ketua 
atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru oleh sembilan Hakim 
Konstitusi, yang telah memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 
ayat (1) huruf c UU No. 7/2020”.

***





Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177

Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id


	cover landmark.21
	hal i 
	bab 1 (001-026)
	bab 2 (027-062)
	bab 3 (063-084)
	bab 4 (085-094)
	bab 5 (095-110)
	bab 6 (111-170)
	bab 7 (171-244)
	bab 8 (245-260)
	bab 9 (261-270)
	bab 10 (271-318)
	cover3 belakang



