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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 63/PUU-XX/2022 

“Konstitusionalitas Undang-Undang Tentang Provinsi Sulawesi Utara” 

I. PEMOHON 

Imanuel Mahole, S.H. Sebagai Pemohon 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Sulawesi Utara (UU 5/2022), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

III. TENGGANG WAKTU 

Pemohon tidak menjelaskan secara khusus terkait dengan waktu diundangkannya 

UU 5/2022 dan waktu pengajuan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. 

IV. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan 

kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap 

UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang 

menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) 

terhadap UUD 1945”; 

3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah 

Konstitus berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap 

kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam 

Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujan 

berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan 

oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 

4. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek pengujian formil yang 

dimohonkan oleh Pemohon yaitu Pembentukan UU 5/2022, tidak sesuai dengan 

pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 12/2011).  

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap 

UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The 

Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU 5/2022 

yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan 

yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang 

untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 5/2022 terhadap 

UUD 1945. 

V. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon 

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan WNI; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam 

undang-undang; 

c. badan hukum publik dan privat, atau; 

d. lembaga negara”. 

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 

Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam 

mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang 

dasar, yaitu: 

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon 

telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau 

khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-

Undang yang dimohonkan untuk diuji. 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 

3. Bahwa dalam hal ini Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan 

secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan 

UU 5/2022. Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta 
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mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 

inilah yang dilanggar oleh berlakunya UU 5/2022. 

4. Pemohon merupakan mahasiswa aktif di Program Studi Magister Hukum Bisnis 

dan Kenegeraan Konsentrasi Hukum Kenegaraan yang pada saat ini sementara 

belajar Mata Kuliah tentang Pengujian Perundang-Undangan. Pemohon juga 

bertempat tinggal di Desa Mala Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten 

Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang di mana Kabupaten yang didiami 

oleh Pemohon juga diatur oleh ketentuan undang-undang yaitu UU 5/2022. 

Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi sebagai 

mana telah dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011, menyatakan yaiu: 

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Pada Pasal 96 ayat (3) UU 

12/2011, menyatakan yaitu: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan 

atas substansi Rancangan Peraturan Perundang undangan.” 

5. Dengan melihat paling tidak 2 kerugian hak konstitusional Pemohon, telah 

memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007. 

VI. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Pengujian Formil UU 5/2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara: 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

1. Pasal 20A [sic!] 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang. [sic!] 

2. Pasal 28D ayat (1) 

(1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

3. Pasal 28C ayat (1) 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

4. Pasal 31 ayat (1) 

(1)  Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. 

VII. ALASAN PERMOHONAN  

1. Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan 

suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang 

dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 
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27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang-undang 

dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR. Artinya, Mahkamah hanya akan memeriksa 

persoalan mekanisme pembentukan UU 5/2022. 

2. Pemohon tekankan bahwa Pembentukan suatu undang-undang secara 

konstitusional tidak diatur secara jelas oleh UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A 

UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 

pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 12/2011. 

Artinya UUD 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional 

pembentukan peraturan perundang-undanga kepada UU 12/2011. Dengan 

demikian, semua pembentukan undang-undang harus tunduk terhadap UU 

12/2011 tanpa terkecuali yaitu UU 5/2022. 

3. Pengujian formil UU 5/2022 telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur 

pada Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata 

cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan 

pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil 

perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji/tolok ukur UUD 1945, juga 

menggunakan UU 12/2011. 

4. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah setiap Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai.Bahwa dengan melihat tujuan dibentuknya UU 5/2022 yang termuat dalam 

bagian Konsideran Menimbang point b, yaitu menyatakan: bahwa pembangunan 

Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu 

kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi 

Utara; 

5. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah 

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Bahwa adanya frasa sudah tidak lagi sesuai dengan 

perkembangan hukum menandakan bahwa kebutuhan yang hendak diatur hanya 

soal perkembangan hukum, bukan sebagai ketentuan yang hendak mencanangan 

pembangunan yang berkelanjutan serta akan mensejahterakan masyarakat 

Provinsi Sulawesi Utara. 

6. Bahwa 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. Bahwa dalam menerapkan 

partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan undang-undang, 

pertimbangan Mahkamah sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020, menyatakan yaitu: “Apabila diletakkan dalam lima tahapan 

pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di 

atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus 
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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.” 

7. 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, menyatakan 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 atau sistematika undang-undang;  

3) pengujian berkenaan dengan bentuk (format) wewenang lembaga yang 

mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 

4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya asas keterbukaan yang di dalamnya sudah 

meliputi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) maka 

telah membuat hak konstitusional Pemohon untuk ikut berpartisipasi sebagai 

Penduduk di Sulawesi Utara telah dirugikan.  

9. Bahwa berlakunya UU 5/2022 belum memiliki kedudukan yang jelas. Adapun 

dokumen yang dapat Pemohon ajukan dalam membuktikan ketidakjelasan 

kedudukan UU 5/2022 yaitu meliputi: 

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

46/DPRRI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 

Undang-Undang Tahun 2020-2024 (Angka 4 Daftar Kumulatif Undang-Undang 

Kumulatif Terbuka). 

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

9/DPRRI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-

Undang Perubahan Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional 

Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (Angka 4 

Daftar Kumulatif Undang-Undang Kumulatif Terbuka). 

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/ 

DPRRI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-

Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan 

Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (Angka 4 Daftar 

Kumulatif Undang-Undang Kumulatif Terbuka). 

10. Bahwa pijakan hukum yang digunakan oleh Rancangan Undang-Undang tentang 

Provinsi Sulawesi Utara adalah Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif 

Terbuka perihal frasa Pembentukan Daerah Provinsi, yang menurut Pemohon 

merujuk kepada Revisi atau Perubahan Undang-Undang Provinsi bukan untuk 
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membentuk. Pembentuk Undang-Undang belum memperjelas makna 

‘pembentukan’. 

VIII. PETITUM 

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65), tidak 

memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mcngikat; 

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya.  

 

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo el bono). 

 


