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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 56/PUU-XX/2022 

“Pengisian Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Unsur 
Komisi Yudisial” 

I. PEMOHON 

Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. 

Selanjutnya disebut Pemohon. 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I Angka 10 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 (UUD 1945). 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-

Undang adalah: 

1. Bahwa kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang 

terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945, dimana kewenangan Mahkamah itu kemudian dituangkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 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 (UU MK), khususnya 

Pasal 10 ayat (1) huruf a. 

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) 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, juga mengatur kewenangan 

Mahkamah dimaksud. 
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3. Bahwa Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang 

(PMK 2/2021) menegaskan kembali kewenangan Mahkamah untuk menguji 

undang-undang. 

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka 

Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap 

UUD 1945 dan permohonan pengujian materiil ini sepenuhnya merupakan 

kewenangan yuridis Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan pihak yang dapat mengajukan 

permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, 

yaitu “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara 

Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik 

atau privat; atau d. lembaga negara”. 

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut menyatakan: “Yang dimaksud 

dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

3. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan pedoman kerugian 

konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan 

oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut 

dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
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d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagi terjadi. 

4. Bahwa pengertian kualifikasi Pemohon dan syarat-syarat tentang adanya 

kerugian konstitusional juga diatur oleh Mahkamah dalam Pasal 4 PMK 2/2021. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang 

mengajukan permohonan pengujian materiil atas undang-undang terhadap 

UUD 1945 harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi dari pemohon 

dan adanya kerugian konstitusional. 

5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang 

berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 

27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020. Pemohon sebagai 

Advokat selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-hal 

yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya adanya 

fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi di samping akan menghambat pelaksanaan 

tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya 

inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

Mahkamah Konstitusi. 

6. Dengan demikian menurut hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan perkara a quo. 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. Pengujian Materiil UU MK 

1. Pasal 27A ayat (2) huruf b 

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: b. 1 (satu) orang 
anggota Komisi Yudisial; 

B. Norma UUD 1945 

1. Pasal 1 ayat (3)  

Negara Indonesia adalah negara hukum. 
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2. Pasal 28D ayat (1)  

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

VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa mengingat dalam permohonan ini materi yang diuji berkaitan dengan 

Mahkamah Konstitusi, maka perlu Pemohon sampaikan terlebih dahulu bahwa 

beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah secara tegas dan 

jelas menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk menguji 

konstitusionalitas undang-undang meskipun materi undang-undang yang 

diajukan pengujiannya bersinggungan atau bahkan berhubungan secara 

langsung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, di mana asas nemo 

judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen 

zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim 

dalam perkaranya sendiri, tidaklah dapat dipergunakan. Sebagaimana tertuang 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.  

2. Bahwa dengan demikian, demi hukum tidak ada alasan bagi Mahkamah 

Konstitusi untuk tidak mengambil putusannya dalam permohonan ini terkait 

dengan permasalahan konstitusionalitas yang timbul dengan berlakunya 

ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020.  

3. Bahwa materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak 

mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau 

keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan 

Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari 

Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial 

masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu 

sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.  

4. Bahwa pelibatan Komisi Yudisial secara konstitusional bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian, serta pendapat dari 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait 
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dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), diatur bahwa “Ketentuan 

mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi”, 

sehingga keanggotaan dari Majelis Kehormatan Konstitusi sepenuhnya 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi; 

b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 telah 

menyatakan bahwa materi muatan dalam beberapa pasal dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 

4/2004) yang memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi 

dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Agung atau Hakim Mahkamah 

Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pada “original intent” 

pembentukan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang memuat adanya 

lembaga Komisi Yudisial tidak dimaksudkan untuk memiliki kaitan atau 

hubungan dengan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan atau dalam 

Pasal 24C UUD 1945 sehingga kedua institusi itu merupakan lembaga yang 

terpisah. 

c. Selanjutnya UU 24/2003 diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2001), yang menyisipkan satu Bab di 

antara Bab IV dan Bab V, yaitu Bab IVA KODE ETIK DAN PEDOMAN 

PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI, di mana dalam Bab baru tersebut diatur dalam 

Pasal 27A ayat (2) pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

yang keanggotannya terdiri dari antara lain satu orang anggota Komisi 

Yudisial. 

d. Bahwa kemudian dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sabagai 
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undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU 4/2014 itu mengubah Bab 

IVA UU 8/2011 dengan memberikan peranan yang lebih besar lagi bagi 

Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi sehingga UU 4/2014 tersebut 

diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya 

melalui Putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014 membatalkan UU 4/2014 

karena bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya 

kekosongan hukum maka diperintahkan agar ketentuan dalam Bab IVA UU 

8/2011 untuk sementara dinyatakan berlaku. Dengan demikian, 

keberlakuan Bab IVA hanyalah bersifat sementara sampai dengan 

dibentuknya materi muatan yang sesuai dengan konstitusi dalam suatu 

undang-undang yang mengubah UU 24/2003. 

e. Bahwa UU 7/2020 yang diajukan uji materiilnya saat ini dibentuk dalam 

kerangka Putusan Mahkamah Konstitusi 1-2/PUU-XII/2014 tersebut, akan 

tetapi ternyata materi muatan dalam Pasal 27A ayat (2) masih belum 

mencerminkan konstitusi sebagaimana diputuskan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi sebab masih melibatkan Komisi Yudisial sebagai 

anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana secara 

konstitusional pelibatan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah 

Konstitusi tidaklah dapat dibenarkan. 

5. Bahwa terjadi “pembangkangan konstitusionalitas” dalam materi muatan Pasal 

27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 mengingat Komisi Yudisial diberi jatah untuk 

menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 

padahal Komisi Yudisial tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk dapat 

mengawasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi.  

6. Bahwa materi muatan yang diatur terkait dengan keanggotaan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU 7/2020 seharusnya 

memperhatikan dan mengikuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang 

telah diputuskan sebelumnya mengingat putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan 

keberlakuan suatu undang-undang.  
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7. Bahwa dengan demikian, materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 

haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

VII. PETITUM 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undnag 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

Atau,  

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka 

kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan sedil-adilnya (ex aequo 

et bono). 


