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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.48 WIB
1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Putusan Perkara
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Bernomor 65, 73, 110, 95, 114, 115 yang itu semuanya tahun 2012.
Kemudian yang tahun 2013 Nomor 7 dan Nomor 21/PUU.D-XI/2013
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X

Saya ingin cek dulu. Pemohon Nomor 65 hadir?
2.

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU.D-XI/2012: ECOLINE
SITUMORANG
Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Pemohon Nomor 6 … 73, 73/PUU-XI/2012? Tidak hadir. Dicatat
tidak hadir. 95?

4.

PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU.D-XI/2012: MUHAMMAD
SHOLEH
Hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
95 hadir. 110?

6.

PEMOHON
PERKARA
MUHAMMAD SALEH

NOMOR

110/PUU.D-XI/2012:

H.

Hadir, Yang Mulia.
7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Hadir. Kemudian 114? 114 tidak hadir. 115?
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8.

PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU.D-XI/2012: ISMAIL
Hadir, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Hadir. Nomor 7?

10.

PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU.D-XI/2013: MUHAMMAD
ASRUN
Siap, Yang Mulia.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Hadir. Nomor 21?

12.

KUASA HUKUM
XI/2013:

PEMOHON

PERKARA

NOMOR

21/PHPU.D-

Hadir Yang Mulia, Kuasa Hukum.
13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Baik. Pemerintah?

14.

PEMERINTAH: MUALIMIN
Lengkap, Yang Mulia.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Pemerintah lengkap. DPR?

16.

DPR: ERNI KUSNIATI
Hadir dari biro hukum.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Ya, baik. Baik, Saudara. Karena persoalan teknis, ini … perkara ini
akan selesai sampai sore, maka akan diatur pembacaannya tidak
berurutan dari yang tadi tetapi yang secara yang praktis nanti dipilih oleh
Majelis, tetapi semua sudah siap cuma menyesuaikan dengan
penggalang waktu akan dimulai dari yang paling … mungkin nanti bisa
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berhenti pada saat waktunya istrahat salat Dzuhur dan makan siang.
Sesudah itu yang lain dan yang sudah bisa dibacakan nanti bisa … apa …
bisa sidang berikutnya bisa tidak usah ikut lagi siangnya.
Dimulai dari Perkara Nomor 7.
PUTUSAN
Nomor 7/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1.

Nama

:

Pekerjaan

:

Tempat Tanggal Lahir

:

Dr. Andi Muhammad Asrun
S.H., M.H.
Dosen/Advokat

Makassar, 19 November
1959
Alamat
: Jalan Setia Nomor 23,
Bidara Cina, Jakarta Timur
Nama
: Dr. Zainal Arifin Hoesein,
2.
S.H., M.H.
Pekerjaan
: Dosen
Tempat Tanggal Lahir
: Jombang, 3
September
1954
Alamat
: Jalan Mutiara 2 Blok H,
Nomor
12,
Perumahan
Mutia Baru, Rawalumbu,
Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;
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18.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para
Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 15
ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945);
[3.2] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal
berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk
mengajukan permohonan a quo.
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk
menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 15 ayat
(2) huruf d UU MK terhadap UUD 1945, yang merupakan salah
satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
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Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UndangUndang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan
terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor
006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal
51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud
dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
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e. adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
akan dipertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara
Indonesia yang menganggap memiliki hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, “setiap orang berhak

-

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”;
Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan, “setiap orang berhak
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal
15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan: “berusia paling

rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”. Ketentuan a quo

dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak
untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, karena para Pemohon
merasa terhalangi haknya yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal
23 UU MK, yaitu dapat menduduki jabatan hakim konstitusi untuk
dua kali masa jabatan, dan diberhentikan dengan hormat setelah
berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
Bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh
para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon,
serta mengingat pula bahwa para Pemohon merupakan warga
negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masingmasing berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan
Panitera Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon
berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim
konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya.
Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial
mengalami kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk
pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia lebih
dari 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
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[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
pokok
permohonan;
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah,
keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta buktibukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon,
sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:
[3.10] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah
pernah melakukan pengujian norma a quo dalam perkara Nomor
49/PUU-IX/2011 sehingga dalam hal ini berlaku Pasal 60 UU MK
yaitu “...terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Dalam perkara Nomor
49/PUU-IX/2011 yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas
oleh para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal
24C ayat (5) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo
yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), sehingga dapat disimpulkan
bahwa dasar pengujian konstitusionalitas kedua permohonan
tersebut berbeda;
Selain alasan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya mencermati
isu konstitusionalitas dari kedua perkara yang menguji Pasal 15
ayat (2) huruf d tersebut. Isu konstitusionalitas dalam perkara
Nomor 49/PUU-IX/2011 adalah batas usia paling rendah untuk
diajukan sebagai hakim konstitusi yaitu 47 (empat puluh tujuh)
tahun, yang menurut para Pemohon perkara Nomor 49/PUUIX/2011 seharusnya 40 (empat puluh) tahun sebagaimana
ditentukan dalam UU MK sebelum perubahan, sedangkan isu
konstitusionalitas pada permohonan a quo adalah batas usia
paling tinggi pada saat pengangkatan hakim konstitusi yang
ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam perkara a quo para
Pemohon para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak konstitusional secara
bersyarat yakni jika tidak dimaknai “berusia paling rendah 47
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(empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pengangkatan pertama”.
Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan para
Pemohon oleh karena selain berbeda mengenai isu
permohonannya sebagaimana disebutkan di atas juga berbeda
dasar pengujiannya yakni Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga
tidak ne bis in idem dengan permohonan perkara Nomor 49/PUUIX/2011;
[3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu,
Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD
1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki
semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan
kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang,
yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UndangUndang 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. Namun
demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi
permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan
problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan,
aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan
menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang
bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian
konstitusionalitas warga negara;
[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2)
huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan
merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung
mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk
mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a
quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa

jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal
23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi
diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70
(tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut,

maka secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70
(tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang
menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan
menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan
kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah
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berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat
diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan
demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi
sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi
terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK.
Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan
untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang
diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap
lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya,
hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman
selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk
kesinambungan;
[3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga
orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat
menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut
menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali
hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya;
Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada
usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak
dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal
ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK
yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali
untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik
pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang
selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas
usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang
bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh
institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan
ayat (2) UU MK;
Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan
hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut
belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia
lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat
diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk
mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun
70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan
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dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d
UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan
konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.
Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk
diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah
ditentukan oleh Pasal 22 UU MK;
Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan
dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau
tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan
kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari
65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh
puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah
melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa
jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau
diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon
hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal a quo;
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas,
maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia

paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk
ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47
(empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut
hukum.

19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5226), 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);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (conditionally unconstitutional) yaitu tidak konstitusional
sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh

tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
saat pengangkatan pertama”;

1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47

(empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pengangkatan pertama”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil
Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,
dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas,
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan
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Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku
Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil
Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,
dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili. Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua orang
Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim
Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).
Dipersilakan kepada Ibu Maria.
20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
1. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
[1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah
menetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) bahwa Pemohon adalah
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 dan privat;
d. lembaga negara.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional”
adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
Di dalam perkembangannya, sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007,
bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan
selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap
telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
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c.

[2]

kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak
akan terjadi lagi.
Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan
Mahkamah yang telah menjadi yurisprudensi dalam
menetapkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah maka perorangan
warga negara Indonesia yang dapat menjadi Pemohon haruslah
memenuhi kelima syarat-syarat tersebut di atas.
Terkait dengan permohonan pengujian terhadap norma dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang diregistrasi dengan
Nomor 7/PUU-XI/2013, saya mengajukan pendapat sebagai
berikut:
a. Pemohon I, Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH adalah
perorangan warga negara Indonesia, yang sesuai dengan
identitas dalam permohonan a quo lahir di Makassar,
tanggal 19 November 1959, sehingga saat ini masih berusia
54 (lima puluh empat) tahun. Pemohon I saat ini
berprofesi sebagai Dosen/Advokat dan tidak sedang
menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi, sehingga
Pemohon I tidak mungkin dapat dipilih kembali untuk satu
kali masa jabatan berikutnya (lima tahun) sebagai hakim
konstitusi. Seandainya pun Pemohon I pada tahun 2013 ini
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung,
atau Presiden untuk menjadi Hakim Konstitusi selama lima
tahun (2013 – 2018) maka pada saat berakhirnya masa
jabatan pertama tersebut Pemohon I baru berusia 59 (lima
puluh sembilan) tahun. Dengan demikian Pasal 15 ayat (2)
huruf d UU MK tidak mungkin berlaku bagi Pemohon I
untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya karena
kelima syarat sebagai kedudukan hukum (legal standing)
tidak dapat dipenuhi.
b. Pemohon II, Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH adalah
perorangan warga negara Indonesia, yang sesuai dengan
identitas tertulis dalam permohonan a quo lahir di
Jombang, 3 September 1954, sehingga saat ini masih
berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun. Pemohon II saat
ini berprofesi sebagai Dosen dan tidak sedang menduduki
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[3]

jabatan sebagai Hakim Konstitusi, sehingga Pemohon II
tidak mungkin dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya (lima tahun) sebagai Hakim Konstitusi.
Seandainya pun Pemohon II pada tahun 2013 ini dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, atau
Presiden untuk menjadi Hakim Konstitusi selama lima tahun
(2013 – 2018) maka pada saat berakhirnya masa jabatan
pertama tersebut Pemohon II baru berusia 64 (enam puluh
empat) tahun. Dengan demikian Pasal 15 ayat (2) huruf d
UU MK tidak mungkin berlaku bagi Pemohon II untuk
pengangkatan masa jabatan berikutnya karena kelima
syarat kedudukan hukum (legal standing) tidak dapat
dipenuhi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat
bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memenuhi
kelima syarat sebagai Pemohon dan tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf
d Undang-Undang a quo, sehingga permohonan para Pemohon
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvangkelijk

verklaard).

21.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO
2. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Harjono
Bahwa dalam kasus a quo kerugian para Pemohon hanyalah
kerugian yang berandai-andai saja. Asas yang terdapat dalam hukum
bahwa upaya hukum diberikan kepada mereka yang berkepentingan,
tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada upaya hukum. Hal
demikan menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 yang diikuti oleh putusan yang lain untuk menentukan
apakah Pemohon mempunyai legal standing. Dalam permohonan
para Pemohon dinyatakan bahwa para Pemohon potensial untuk satu
waktu yang akan datang diangkat menjadi hakim MK. Pertanyaannya
kapankah akan diangkat, belum jelas dan belum tentu juga bahwa
para Pemohon akan pernah menjadi hakim MK. Belum lama ini DPR
mengumumkan pendaftaran untuk mengisi lowongan satu hakim MK,
karena terdapat seorang hakim yang habis masa jabatan pada April
2013, namun ternyata para Pemohon tidak ikut mendaftarkan
sebagai calon. Kalau toh para Pemohon mendaftarkan sebagai calon,
maka salah satu dari para Pemohon harus lulus seleksi dan terpilih
dahulu untuk menjadi hakim, dan baru kalau para Pemohon terpilih
maka secara potensial para Pemohon dirugikan oleh ketentuan pasal
yang dimohonkan dan itu pun kalau setelah masa jabatan lima tahun
berakhir para Pemohon usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima)
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tahun. Dengan adanya kenyataan tersebut menurut saya syarat
pemberian legal standing sebagaimana dianut oleh Mahkamah sejak
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tidak terpenuhi. Dibandingkan
dengan kemungkinan yang dasarnya adalah pengandaian bahwa
para Pemohon akan terhalang oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK
karena tidak dapat dipilih menjadi hakim untuk masa jabatan kedua,
yang lebih urgent dan di depan mata adalah kemungkinan para
Pemohon untuk mendaftar sebagai hakim MK masa jabatan pertama,
ternyata tidak dihalangi oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK.
Seandainya pun para Pemohon mendaftar sebagai hakim MK untuk
pertama kali dan permohonan para Pemohon dikabulkan, yang
artinya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak berlaku bagi
calon yang sebelumnya pernah menjadi hakim MK, maka para
Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim
tersebut untuk dapat lolos seleksi. Pertanyaannya, apakah para
Pemohon sebagai pendaftar pemula akan mendapatkan keuntungan
dalam proses yang demikian, tentu jawabnya adalah tidak. Para
Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim,
dan ternyata dalam praktik di DPR, calon yang pernah menjadi
hakim tidak perlu lagi menjalani fit and proper test lagi, bukankah ini
jelas-jelas merugikan para Pemohon sebagai pendaftar pemula. Oleh
karena itu suatu hal yang sangat ajaib kalau para Pemohon justru
memohon pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak dikenakan
kepada calon yang sebelumnya pernah menjadi hakim, karena
dengan mengabulkan permohonan para Pemohon justru merugikan
para Pemohon sendiri. Pertanyaannya untuk kepentingan siapa
sebetulnya permohonan ini diajukan. Hal yang penting juga adalah
bagaimana kemudian para Pemohon dirugikan oleh adanya Pasal 15
ayat (2) huruf d UU MK, yang ternyata justru sebaliknya yaitu
sebagai seorang yang baru untuk pertama, kemungkinan ikut seleksi
mendaftar sebagai hakim MK diuntungkan dengan adanya pasal
yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian tersebut tidak hanya sebatas
kepada para Pemohon tetapi juga kepada calon-calon hakim MK
yang lain, yang saat mendaftar telah berusia 65 (enam puluh lima)
tahun, dan bahkan kerugian para Pemohon masih harus ditunda
sampai para Pemohon berusia 65 (enam puluh lima) tahun, itu pun
kalau para Pemohon benar-benar bermaksud untuk mendaftar
sebagai calon. Dengan demikian jelas bahwa para Pemohon hanya
berandai-andai dalam mengajukan permohonan ini dan putusan
pengabulan permohonan justru nyata-nyata sangat merugikan
banyak calon hakim MK yang telah berumur 65 (enam puluh lima)
tahun yang sebetulnya memiliki kualitas cukup memadai harus
bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim MK sebelumnya.
Kalau para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 15
ayat (2) huruf d UU MK yang dikenakan juga kepada calon hakim
15

yang pernah menjabat hakim MK tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu "setiap orang berhak atas. ...dan

kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum" menurut saya dengan mengabulkan permohonan para

Pemohon, calon hakim baru yang haknya dijamin oleh pasal yang
sama dalam UUD 1945 justru telah dirugikan karena tidak
mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu calon hakim tersebut
umurnya tidak boleh lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi
bagi calon yang pernah menjadi hakim boleh lebih 65 (enam puluh
lima) tahun, hal tersebut bersifat diskriminatif;
Para Pemohon mendalilkan bahwa ada diskrimasi antara
hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi karena
meskipun batas usia pensiun sama sampai 70 (tujuh puluh) tahun,
namun hakim MK masa jabatannya lima tahun yang dapat dipilih
kembali untuk satu kali masa jabatan, sedangkan hakim MA sejak
diangkat sampai pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Persoalannya
adalah apakah para Pemohon dirugikan oleh ketentuan yang
berbeda tersebut. Karena para Pemohon bukan hakim MK, secara
nyata dan tidak berandai-andai para Pemohon tidak dirugikan oleh
ketentuan tersebut, sehingga tidak ada hak konstitusional para
Pemohon yang dirugikan. Para Pemohon dalam dalilnya menyatakan
ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK mendiskriminasi para
Pemohon, quod non, dengan hakim MA. Persoalannya mengapa para
Pemohon hanya mempermasalahkan pasal tersebut saja, dan tidak
mempersoalkan bahwa hakim MK diangkat untuk masa jabatan lima
tahun saja padahal hakim MA diangkat sekali sampai umur 70 (tujuh
puluh) tahun. Pasal yang dipersoalkan para Pemohon ada karena
hakim MK diangkat untuk masa jabatan lima tahun, pasal ini tidak
akan ada kalau hakim MK diangkat untuk menduduki jabatan sampai
umur 70 (tujuh puluh) tahun. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur
hakim, baik hakim MA, maupun hakim MK tidak mengatur masa
jabatan hakim. Undang-Undang lah yang mengaturnya dan aturanya
berbeda, bukankah Undang-Undang yang mengatur berbeda
tersebut jelas-jelas mendiskriminasikan, bukankah seharusnya para
Pemohon justru mempersoalkan mengapa hakim MK masa
jabatannya didiskriminasikan dengan hakim MA. Pasal 15 ayat (2)
huruf d UU MK adalah pasal yang sama dari Undang-Undang yang
mengatur tentang masa jabatan hakim MK. Kalau pada putusan ini
MK dapat mengubah maksud pasal tersebut, dan pasal tersebut ada
karena sistem pengangkatan hakim MK atas dasar periodisasi, dan
periodisasi jelas-jelas mendiskriminasi antara hakim MK dan hakim
MA yang tidak ada dasarnya dalam UUD 1945, oleh karenanya
bertentangan dengan UUD 1945, mengapa Mahkamah tidak
menyatakan sekaligus bahwa cara pengangkatan hakim MK yang
berdasar periodisasi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan
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tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan ultra
petita yang sudah sering dilakukan oleh MK;
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK memang
diperuntukkan bagi calon hakim MK. Siapa sebetulnya calon hakim
MK tersebut. Calon hakim MK adalah siapa saja yang akan mengisi
kekosongan jabatan hakim MK, tidak penting dari manapun asalnya
sejauh memenuhi persyaratan, termasuk yang masih menjabat
sebagai hakim yang akan mengisi kekosongan jabatan hakim yang
akan ada;
Bagaimana halnya kalau seseorang tersebut kebetulan masih
menjabat hakim MK. Untuk mengisi kekosongan hakim yang ada
pada saat ia masih menjadi hakim tentulah tidak bisa, artinya
seorang yang sama tidak bisa diangkat secara ganda pada saat yang
sama. Seorang hakim yang masih mempunyai sisa masa jabatan dan
terjadi kekosongan hakim MK pada kurun yang sama, tidak bisa
diangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Artinya, kemungkinan yang
terjadi adalah seorang yang menjabat hakim setelah masa
jabatannya berakhir akan dipilih kembali untuk jabatan kedua, bukan
meneruskan jabatannya. Masa jabatan pertama berakhir dan
kemudian dipilih kembali, bukan masa jabatan pertama
diperpanjang. Dua pengertian yang berbeda. Seorang untuk menjadi
hakim masa jabatan kedua harus mendapatkan surat pengangkatan
sebagaimana surat pengangkatan pertamanya dan bukan surat
perpanjangan dan harus juga melakukan sumpah lagi;
Dengan demikian meskipun seorang hakim masih dalam masa
jabatannya belum berakhir dan kemudian akan mengisi jabatan yang
akan kosong, statusnya adalah calon untuk hakim yang akan datang.
Apabila kata calon dibatasi hanya berlaku untuk mereka yang tidak
sebagai hakim MK tentu menimbulkan persoalan yaitu adanya
perlakuan yang berbeda antara calon yang berasal dari hakim MK
dan calon yang berasal dari bukan hakim MK. Perbedaan perlakuan
tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi atas dasar status
seseorang yang melanggar hak konstitusi seseorang;
Perkara a quo sangat berkaitan dengan kepentingan hakim
MK secara pribadi, yaitu untuk dapat dipilih masa jabatan kedua, dan
tidak berkaitan dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Asas
hukum menyatakan bahwa hakim tidak akan memutus sengketa
yang di dalamnya ada kepentingan pribadi dan tentunya bukan
kepentingan kelembagaan yang berhubungan dengan sistem negara
hukum. Oleh karenanya dengan dasar uraian di atas seharusnya
Mahkamah menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal
standing, dan hakim menolak memeriksa pokok perkara, dan
menghargai pembuat Undang-Undang;
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Kasus ini memang menguji sifat negarawan hakim MK
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, karena
menyangkut kepentingan pribadi hakim dan bukan kelembagaan MK.
22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Baik, demikian Putusan Nomor 7 dengan 2 (dissenting opinion).
Kemudian sekarang Putusan Nomor 114.
PUTUSAN
Nomor 114/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
[1.2]

Nama
Pekerjaan
Alamat

:
:
:

Dr. H. Idrus, M. Kes
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Jalan Ahmad Yani, Nomor 10, Lubuksikaping,
Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangaan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan Pemohon;
23.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan
Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 244
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,
selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27
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ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
dan
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional
Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar;
[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu
Pasal 244 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang
dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD
1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
e. adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara
Republik Indonesia yang pada pokoknya mendalilkan mempunyai
hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum”, yang menurut Pemohon hak

konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal
244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana

yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain
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daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas”, dengan alasan-alasan

yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa frasa, “kecuali terhadap putusan hukum” (sic),
seharusnya “kecuali terhadap putusan bebas”, dalam Pasal
244 KUHAP tidak memberikan larangan yang tegas bagi
penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehingga
menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh
kepastian hukum yang adil.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan
Pemohon dari segala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3). Namun terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum
mengajukan
kasasi
ke
Mahkamah
Agung
dengan
mendasarkan kepada Pasal 244 KUHAP. Terhadap pengajuan
kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dengan
mendasarkan kepada Pasal 244 KUHAP tersebut, Pemohon
yang telah mendapatkan kepastian hukum, yaitu telah
dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dawakaan
penuntut umum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,
menjadi hilang;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas,
menurut Mahkamah, Pemohon memenuhui kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak
konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan
dengan berlakunya Pasal 244 KUHAP. Oleh karena itu, Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
pokok
permohonan;
Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah
memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP yang
menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan

pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Menurut Pemohon Pasal
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244 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat
(1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum

2. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1):

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

Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa rumusan pasal 244 KUHAP yang menyatakan,

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, bersifat

multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan
merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh
UUD 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Pemohon
telah berkeyakinan memperoleh putusan bebas dari
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang bersifat final, namun
penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi dengan
mendasarkan kepada pasal a quo yang menurut penuntut
umum, kata “bebas” dalam Pasal a quo dibagi dalam dua
kategori yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni”.
Putusan yang membebaskan Pemohon tersebut menurut
penuntut umum termasuk dalam kategori bebas tidak murni,
sehingga penuntut umum berhak mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP
tersebut.
2. Bahwa apabila frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
Pasal 244 KUHAP dihilangkan, maka akan memberikan
kepastian hukum yang adil, baik bagi terdakwa maupun
penuntut umum karena keduanya secara pasti dapat
mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan
pengadilan, baik putusan pengadilan itu berupa putusan
yang memidana terdakwa, membebaskan secara murni atau
tidak murni, semuanya diperbolehkan mengajukan upaya
hukum kasasi;
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Pendapat Mahkamah
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon,
mendengarkan keterangan Pemerintah dan membaca keterangan
tertulis Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
[3.12] Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik
keseluruhan pasal tersebut atau hanya frasa, “kecuali terhadap
putusan bebas”, telah empat kali dimohonkan pengujian, dan
telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan yang menyatakan
permohonan (para) Pemohon tidak dapat diterima;
[3.12.1]

Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 17/PUUVIII/2010, tanggal 25 Juli 2011, Mahkamah pada
paragraf
[3.12],
halaman
51,
antara
lain,
mempertimbangkan, “Dalil-dalil Pemohon dalam

permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian
konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat
daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh
berlakunya norma Undang-Undang a quo. Oleh karena
itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian
konstitusional Pemohon dengan berlakunya UndangUndang a quo”;

[3.12.2]

Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 56/PUUIX/2011, tanggal 15 Maret 2012, pada paragraf [3.3],
halaman 57, antara lain mempertimbangkan, “... Pasal

24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu
kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai
bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke
Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan
dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut
oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib
menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3)
huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal,
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dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah
diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan
sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek
pengujian Undang-Undang.”
[3.12.3] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor
85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, pada paragraf
[3.3.1],
halaman
46-47,
antara
lain
mempertimbangkan, “... terhadap petitum permohonan

Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “...
kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244
KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah
sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor
56/PUU-IX/2011
tanggal
15
Maret
2012
mempertimbangkan antara lain bahwa, “Mahkamah
berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi
objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang
yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut
dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang
bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas,
“materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK].
Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah
dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945
bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang.
Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara
sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai
dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk
Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional
oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan
yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut
bertentangan dengan UUD 1945”. Semua pertimbangan
dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian
konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dalam Putusan
Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis
mutandis menjadi pertimbangan dalam putusan a quo,
sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili
permohonan a quo;”
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[3.12.4]

Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 71/PUUX/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang dimohonkan
oleh Pemohon yang sama dalam permohonan a quo,
pada paragraf [3.6], antara lain mempertimbangkan,

“...menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik
antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan
petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di
satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP
tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon
mendalilkan Pasal 244 KUHAP bermakna, masingmasing dengan konsekuensi sebagaimana telah
diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita
tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil
tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi
Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping
atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan
hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan
antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan
antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka
menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur
(obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu
mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon, dan pokok permohonan;”

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 244
KUHAP baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam pasal
tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya,
maka pokok permohonan pengujian konstitusionalitas dalam
permohonan a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut:
[3.13.1]

Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan
tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah
pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan
peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai
pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan
peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa Mahkamah
Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat
kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan
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peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun
demikian, pembentuk undang-undang telah membatasi
kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain
dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan, “Terdakwa

atau penuntut umum berhak untuk minta banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali
terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara
cepat”, dan Pasal 244 yang menegaskan, “ Terhadap
putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian
untuk memohon pemeriksaan banding terhadap
putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas,
lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan
putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244
KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi
terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut
sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa
terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah
Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan
bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di
bawahnya sama sekali ditiadakan;

[3.13.2]

Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas
putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama
ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan
bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan
permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan
tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah
Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal
244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh
dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan
terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena
terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal
tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya
hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung
dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan
kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh
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pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk
menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu
menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP
khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”;
[3.13.3]

Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU
MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan
tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada
sebelumnya berkaitan dengan penerapan Pasal 244
KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa
Mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan
pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung
yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini
berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat
status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung
yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda
dengan keputusan tata usaha negara yang
menggunakan klausula, “Apabila kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”, yang

berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat
diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan
pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan
pengadilan yang berwenang;
[3.13.4]

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan,

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam penegakan

hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa
yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah
itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu,
putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung kemudian
dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan
bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa
bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah
Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di
bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam
putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi
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tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap
ditegakkan;
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan
menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan
Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak
beralasan menurut hukum;
24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
AMAR PUTUSAN,
Mengadili,
Menyatakan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,
Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria
Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar
Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida
Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful
Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa
dihadiri Pemohon/kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim
Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);
Dipersilakan.
25.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO
Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah ini Hakim
Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).
Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 244 KUHAP
yang menyatakan:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdawa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”
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Dari pasal a quo yang menjadi persoalan hukum adalah frasa
"kecuali terhadap putusan bebas".
Keberadaan pasal a quo tidak dapat dipisahkan dengan pasalpasal lain dalam KUHAP bahkan dari sistem KUHAP secara komprehensif.
UU Nomor 8 Tahun 1981 menggantikan Het Herziene Inlandsch
Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR,
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN.
Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang oleh UU KUHAP konsideran
menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidak
sesuai dengan cita cita hukum nasional".
Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain
dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan ayat (1): “jika pengadilan

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam ayat
(2) dinyatakan bahwa: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan
yang didakwakan kepada terdawa terbukti, ,tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari
segala tuntutan hukum”.

Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua
hal tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam
persidangan yang tidak dapat membuktian bahwa terdakwa telah
melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam
persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan
tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut
menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (a question of fact),
sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (a question of law).
Perbedaan sedemikian adalah tepat dan wajar. Persoalan fakta
sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu
keyakinan hakim menjadi penting,
sedangkan
masalah hukum
menyangkut pendapat hakim terhadap peristiwa yang terjadi.
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah
terbukti dari pemeriksaaan persidangan adanya fakta hukum hubungan
antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang didakwakan.
Kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum
demikian maka seharusnya dan sewajarnya terdakwa dibebaskan. Siapa
yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara
seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah hakim
yang memeriksa pembuktian di persidangan bukannya pihak lain.
Kepada mereka (terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan
persidangan yang terpaksa hak asasinya dikurangi karena statusnya
terdakwa yang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak
didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka
(terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka
haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. Jika
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haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya
persidangan yang telah dijalaninya, padahal persidangan tersebut sah
secara hukum, sehingga putusannya harus dihormati. Terdakwa dalam
persidangan berhadapan dengan institusi baik penuntut umum maupun
hakim bukan berhadapan dengan perorangannya. Perlindungan yang
demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikan pengecualian pengajuan kasasi terhadap
putusan bebas sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan
perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah
dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan
pengadilan yang sah.
KUHAP mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi
seseorang yang telah diputus bebas. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa
terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, demikian halnya
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Perlindungan terhadap
seseorang yang telah diputus bebas tidak saja dengan cara melarang
pengajuan banding pada putusan bebas, bahkan terdakwa berhak untuk
menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 68 juncto Pasal
95 jika terdakwa diadili ternyata keliru mengenai orangnya. Seorang
terdakwa diadili keliru mengenai orangnya sewajarnya kalau kemudian
harus diputus bebas dan bahkan hukum mrmberi hak untuk menuntut
ganti rugi. Demikian lah KUHAP melindungi hak asasi seseorang. Kasasi
bukanlah cara Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim pada peradilan
yang dibawahnya. Kasasi adalah upaya hukum biasa. Sebagai upaya
hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak
yang memerlukan. Kepada terdakwa yang telah diputus bebas oleh
pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus
mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak
dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru
dengan cara perkaranya tidak dapat dikasasi, dengan cara demikian ada
arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. Putusan bebas
bukanlah belas kasihan hakim terhadap terdakwa, tetapi hak dari
terdakwa kalau ternyata memang penuntut umum tidak dapat
membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri terdakwa
dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum
oleh KUHAP telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan terdakwa
bahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak terdakwa tersebut, oleh
karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu
sampai pembuktian di depan persidangan terbuti tidak ditemukan
keterlibatan terdakwa, maka tedakwa harus menikmati kebebasannya
kembali sebagai orang yang tidak bersalah.Hal demikian sangat logis
sekali. Putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat
hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan
hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk
makna atau pengertian negara hukum. Apakah mungkin sebuah putusan
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pengadilan diambil dalam proses yang tidak sah oleh karenanya putusan
tersebut cacat hukum. Mungkin sekali dan KUHAP telah melindungi
pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang demikian dengan
membuka kemungkinan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mengajukan
kasasi sebagai upaya hukum, sekali lagi kasasi diberikan kepada pihakpihak dan bukan sarana Mahkamah Agung untuk mengawasi peradilan di
bawahnya. Karena upaya hukum kasasi dimaksudkan sebagai upaya
hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam proses peradilan
maka hanya pihak saja yang diberi hak tersebut. Kapan terjadi proses
peradilan yang cacat hukum. Kalau dihubungkan dengan kasasi proses
tersebut terjadi apabila pengadilan telah: (a) menerapkan peraturan
hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara salah atau bahkan tidak
meterapkan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan, (b) mengadili
dengan cara yang tidak benar menurut undang-undang, (c) pengadilan
telah melampaui kewenangannya ( vide Pasal 253 KUHAP).
Pertanyaan pokoknya apakah perlindungan terdakwa yang diatur
secara logis dan komprehensif demikian tersebut bertentangan dengan
konstitusi, yang salah satu perlindungan tersebut adalah Pasal 244
KUHAP. Pasal yang mana dalam konstitusi yang telah dilanggar oleh
ketentuan tersebut. Terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum
termasuk harus tetap dianggap tak bersalah, haknya untuk diadili
dengan proses due process of law dan proses peradilan yang tidak cacat
hukum. Sekali terdakwa diadili dengan proses yang benar maka hak-hak
terdakwa harus dijaga berdasarkan keputusan tersebut sebab kalau tidak
maka tidak ada makna proses peradilan yang telah dialaminya dan tidak
ada kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi
terdakwa sendiri.
Dengan dihilangkannya frasa "kecuali putusan bebas" Pasal 244
KUHAP maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang
implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal
penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik
bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang
bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian
undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah
praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak
jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar
tersebut dan tidak sebaliknya.
26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
Baik, putusan sudah selesai, putusan-putusan berikutnya nanti
akan dilanjutkan sesudah bresak. Ini waktunya sebentar lagi solat
Dzuhur dan makan siang dan sidang akan dibuka kembali nanti pada

32

pukul 14.00 di ruang ini untuk dua vonis yang tadi, naskahnya bisa
diambil sekarang juga di ruangan ini sesudah sidang ditutup.
Sidang ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DI SKORS PUKUL 11.53 WIB
SKORS DICABUT PUKUL 14.25 WIB
KETUK PALU 3X

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk
dinyatakan dibuka kembali.
Baik, kita akan langsung membacakan.

pengucapan

putusan

PUTUSAN
Nomor 115/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:
[1.2] Nama
Warga Negara
Pekerjaan
Alamat

: Dr. Ismail, S.Ag, M.Ag
: Indonesia
: Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi/Dosen pada STAIN Bukittinggi
: Simabur Jorong Cingkariang Nagari
Cingkariang, Kecamatan Banuhampu,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Oktober
2012, memberi kuasa kepada 1) M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.,
2) A. Wirawan Adnan, S.H., 3) Farah Dwinita, S.H., 4) Iwan
Priyatno, S.H., 5) Iim Abdul Halim, S.H., 6) Rinni Ariany, S.H.,
M.H., dan 7) Nirsam MN Makarau, SH., MH., kesemuanya adalah
advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sholeh, Adnan
& Associates (SAA) beralamat di Graha Pratama lantai 18, Jalan
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MT. Haryono Kav 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak
bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;
27.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon
adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa “kecuali
terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut
KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
[3.2] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan
a quo;
permohonan
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas frasa “kecuali terhadap
putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP terhadap UUD 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UndangUndang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih
dahulu:
a. kedudukannya
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
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a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
e. adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara
Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam 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 Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan
akibat berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
Pasal 244 KUHAP dengan alasan sebagai berikut:
1. Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244
KUHAP berisi rumusan kata-kata yang tidak tegas sehingga
mengakibatkan
Pemohon
kehilangan
jaminan
untuk
memperoleh “kepastian hukum yang adil”. Norma yang
terkandung pada frasa tersebut “tidak memberikan larangan
yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh
mengajukan permohonan kasasi, sehingga menempatkan
Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum
yang adil. Artinya, atas dasar rumusan kata-kata seperti itu
tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah penuntut
umum boleh atau tidak boleh mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung.
2. Secara spesifik dan aktual Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 16 Mei 2012
dengan registrasi perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yang
menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan padanya, sehingga Pengadilan Negeri Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah
membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Penuntut
Umum. Atas dasar fakta ini yang semula Pemohon
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memperoleh kepastian bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP
penuntut umum tidak boleh mengajukan kasasi menjadi
dirugikan ketika dengan dasar pasal yang sama penuntut
umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada
tanggal 8 Juni 2012.
3. Jika sejak semula dapat dipastikan bahwa atas dasar Pasal
244 KUHAP penuntut umum memang boleh kasasi maka
Pemohon tidak akan merasa rugi. Dengan demikian, jika frasa
“kecuali terhadap putusan bebas” dihilangkan dari Pasal 244
KUHAP maka Pasal 244 KUHAP menjadi bersifat pasti, jika
menjadi “pasti” maka hak konstitusional Pemohon yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi karena Pemohon
akan merasa adil sebab memang dipahami sebagai kepastian
yang merupakan hak penuntut umum untuk boleh kasasi;
[3.8] Menimbang
bahwa
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan hak-hak konstitusional Pemohon yang
dirugikan oleh berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”
dalam Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:
[3.8.1] Mengenai dalil Pemohon bahwa frasa “kecuali terhadap
putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut
Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon yang
dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon secara
spesifik dan aktual dirugikan oleh berlakunya frasa
“kecuali terhadap putusan bebas”
dalam Pasal 244
KUHAP yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon
maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak
akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “kecuali
terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP;
[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian
Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
pengujian frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
Pasal 244 KUHAP kepada Mahkamah;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
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(legal standing) untuk
Mahkamah
selanjutnya
permohonan;

mengajukan permohonan a quo,
akan
mempertimbangkan
pokok

Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.10] Menimbang bahwa permohonan a quo, baik mengenai frasa
“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dasar pengujiannya,
maupun petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sama persis
dengan permohonan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diputus oleh
Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.40 WIB;
[3.11] Menimbang bahwa dengan demikian semua pertimbangan dan
amar putusan dalam putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-X/2012,
tanggal 28 Maret 2013 mutatis mutandis menjadi pertimbangan
dan putusan pula dalam permohonan a quo;
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK maka
permohonan a quo harus dinyatakan ne bis in idem;
28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon ne bis in idem;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), 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);

38

AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,
Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal
dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga
belas, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi
yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad
Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil
Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing
sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau
yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
PUTUSAN
Nomor 110/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama
: Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai ------------------------------------------------- Pemohon 1;
2. Nama
: Dr. Drs. Habiburrahman, M.Hum.
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
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Sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 2;
3. Nama
: Dr. Imam Subechi, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 3;
4. Nama
: Imron Anwari, S.H., Spn., M.H.
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 4;
5. Nama
: Suhadi, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Agung
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai------------------------------------------------ Pemohon 5;
6. Nama
: H. Kadar Slamet, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengawas
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 6;
7. Nama
: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Tinggi
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 7;
8. Nama
: Drs. Abdul Goni, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama
Alamat
: Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat
Sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 8;
9. Nama
: Mien Trisnawati, S.H., M.H.
Pekerjaan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro
Alamat
: Jalan Sutan Sjahrir Metro, Lampung
Sebagai-------------------------------------------------- Pemohon 9;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Oktober
2012
dan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
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056/PP.IKAHI/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa
kepada 1) Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., beralamat di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, Jalan Laksamana RE Martadinata Nomor 4,
Jakarta Utara; 2) Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., beralamat di
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jalan Abdulrahman
Saleh Nomor 89, Semarang; dan 3) Rr. Andy Nurvita, S.H.,
beralamat di Pengadilan Negeri Salatiga, Jalan Veteran Nomor 4,
Ledok Kota Salatiga, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan Pihak Terkait, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI);
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon, dan Pemerintah.
29.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332, selanjutnya disebut UU 11/2012) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah)
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan
kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
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Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji
Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 terhadap UUD
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UndangUndang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih
dahulu:
a. kedudukannya
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
42

berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
e. adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan
warga negara Indonesia menganggap Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU 11/2012 merugikan hak konstitusional para
Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang
menyatakan:
Pasal 1 ayat (3):

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 24 ayat (1):

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.
Pasal 28D ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum;
Pasal 28I ayat (2):

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu.
Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa kriminalisasi hakim, pejabat pengadilan, dalam
ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012
lebih ditekankan pada penilaian emosional (the emosionally
laden value judgment approach) pembentuk Undang-Undang.
Penilaian emosional ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan
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tidak disertai pertimbangan apakah seimbang/sesuai antara
upaya kriminalisasi dengan tujuan yang ingin dicapai.
Kebijakan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang lebih
berorientasi pada perlindungan pelaku (anak). Seharusnya
pembentuk Undang-Undang menganut ide keseimbangan,
dimana perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada
pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada hakim dan
penegak hukum lainnya (Penyidik dan Penuntut Umum) ketika
menjalankan tugas dan wewenangnya, tanpa harus ada
intervensi berupa kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran
terhadap hukum pidana formal saat ingin menegakkan hukum
pidana.
2. Bahwa politik kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan
sebagai suatu tindak pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal
100, dan Pasal 101 UU 11/2012 tidak lagi diorientasikan pada
kebijakan (policy oriented approach) maupun pada nilai (value
judgement approach). Ketentuan tersebut tidak memuat asasasas
kriminalisasi,
dan
tujuan
dari
pemidanaan/keberadaan/fungsi hukum pidana, sehingga
rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas
keadilan secara proporsional bagi hakim, oleh karenanya
rumusan dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa upaya kriminalisasi ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU 11/2012 merupakan bentuk kelebihan
kriminalisasi, karena pasal-pasal tersebut pada prinsipnya
tidak memenuhi syarat/kriteria kriminalisasi, karena lebih
bersifat administrasi. Penggunaan hukum pidana dalam
mengkriminalisasi hakim, dan pejabat pengadilan merupakan
kesesatan/kekeliruan pembentuk Undang-Undang, karena
kriminalisasi tersebut digunakan secara sembarangan tanpa
tujuan yang jelas. Dalam kerangka yang lebih luas,
keberadaan dari pemidanaan itu akan menimbulkan dampak
negatif bagi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
4. Bahwa upaya kriminalisasi ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU 11/2012 merupakan bentuk pelampauan batas
dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal
law), karena penggunaan hukum pidana dalam ketentuan
tersebut sudah melewati batas kewenangannya. Hukum
pidana seharusnya digunakan untuk mengurusi perihal
kejahatan/pelanggaran
yang
memang
patut
dipidana/dideritakan pelakunya, namun ketentuan Pasal 96,
Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 justru turut
mengkriminalisasikan pula perihal pelanggaran terhadap
prosedur hukum acara.
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Dalam praktik peradilan, pengawasan terhadap pelanggaran
prosedur hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial, karena pelanggaran tersebut dikategorisasikan
sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah
sanksi administratif.
5. Bahwa kriminalisasi hakim dapat dipandang sebagai upaya
untuk membatasi kekuasaan hakim dalam menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang ditentukan
oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 angka (1) dan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan
pidana bagi hakim pada dasarnya dapat berdampak pada
pengurangan
derajat
independensi
hakim
dalam
melaksanakan tugas justisialnya, sehingga apabila dilihat dari
konteks hubungan antar lembaga negara berdasarkan sistem
checks and balances, keputusan pembentuk Undang-Undang
tersebut bertentangan dengan konsep pembagian kekuasaan
dalam negara hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
6. Bahwa para pembentuk Undang-Undang seharusnya tidak
berpikir miopik (sempit) ketika menetapkan ketentuan
kriminalisasi bagi hakim, karena secara konstitusional hakim
diwajibkan untuk bersikap independen dan parsial dalam
sistem peradilan yang bebas dan tidak berpihak (fair trial).
Memperbaiki hukum acara dan hukum materiil SPPA oleh
pembentuk Undang-Undang, akan lebih meningkatkan fungsi
peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada
anak, daripada harus mengkriminalisasi hakim.
7. Bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU
11/2012, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi
melanggar prinsip ”Kekuasaan kehakiman yang merdeka (di
bidang hukum pidana)”, dalam hal ini independensi hakim
dalam negara hukum Indonesia yang tidak bersifat
diskriminatif melaksanakan SPPA. Dengan perumusan pasal
yang demikian maka pasal-pasal a quo tidak proporsional dan
berlebihan dan dengan sendirinya bertentangan dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon sebagai bagian dari penegak
hukum dalam SPPA yang di dalamnya terdapat penyidik, penuntut
umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA merupakan satu
kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat
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dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem,
hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan
penyidik dan penuntut umum dalam perkara pidana anak yang
memiliki kewajiban yang sama terkait dengan mewujudkan
keadilan bagi anak, terutama dalam hal diversi;
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal
standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para
Pemohon, menurut Mahkamah:
 Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (2) serta para Pemohon menganggap hak konstitusional
tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
 Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan
maka
kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat,
para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
pokok
permohonan;
30.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU
11/2012, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya tersebut pada pokoknya merupakan
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ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap subjek
hukum dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu (i) penyidik,
penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak
mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara; (ii) hakim, baik hakim pada tingkat
pertama, hakim pada tingkat banding, maupun hakim pada
tingkat kasasi, yang dengan sengaja belum memberikan putusan
dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka
waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya
telah berakhir; dan (iii) pejabat pengadilan yang dengan sengaja
tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak
memberikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka
waktu 5 (lima) hari;
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah,
keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, keterangan ahli para
Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para
Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai pokok permohonan a quo,
Mahkamah perlu
mengemukakan terlebih dahulu mengenai anak dan hak-hak
konstitusionalnya serta hakikat SPPA sebagai berikut:
1. adanya tahap penyelidikan dan pembimbingan setelah
menjalani pidana, namun di dalamnya sebenarnya terdapat
tahap-tahap lain, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan,
tahap pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Oleh karena
itu maka dalam perspektif prosesnya SPPA melibatkan banyak
subjek hukum sebagai satu kesatuan sistem yang unsurunsurnya bertali-temali satu sama lain (juvenile justice
system), seperti penyidik dan penuntut umum yang juga
sebagai pejabat khusus dalam proses SPPA;
2. Terkait dengan rumusan pengertian yang dalam proses
penyelenggaraannya melibatkan banyak pejabat khusus Anak
adalah generasi penerus dalam keberlangsungan hidup
manusia, termasuk keberlangsungan bangsa dan negara
Indonesia. Berdasarkan posisi yang strategis demikian, Pasal
28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan adanya hak dan
perlindungan terhadap hak konstitusional bagi anak yang
selengkapnya menyatakan, “Setiap anak berhak atas
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kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

3. Sesuai dengan sebutannya, anak bukanlah manusia kecil,
melainkan manusia yang masih dalam proses bertumbuhkembang. Anak, dengan demikian masih sangat memerlukan
orang lain, terutama orang tua dan masyarakatnya, untuk
mengawal dalam tumbuh-kembangnya agar menjadi seorang
manusia dewasa yang siap bertanggung jawab sendiri
terhadap hak dan kewajibannya dalam lalu lintas pergaulan
hidupnya di dalam masyarakat, bangsa dan negara;
4. Belum matangnya kejiwaan anak untuk bertanggung jawab
sebagai seorang manusia, karena ia masih dalam proses
bertumbuh-kembang, mengharuskan adanya pandangan yang
tepat ketika anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran
hukum, sehingga dengan pandangan yang demikian itu
diharapkan adanya sikap dan perlakuan yang tepat pula
sesuai dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu, sesuai
dengan latar belakang pembentukan UU 11/2012, supaya
anak dapat bertumbuh-kembang secara sehat dan wajar maka
anak haruslah mendapatkan perlindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian
orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak [vide Penjelasan
Umum alinea kedua]. Anak harus mendapat perlindungan dari
hal-hal demikian oleh karena anak sangat lemah
ketahanannya dari faktor yang memengaruhinya, sehingga
sangat berisiko mudah melakukan perbuatan menyimpang
dan melanggar hukum;
5. Sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang a
quo maka SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012
dirumuskan pengertian SPPA, “... adalah keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan
setelah menjalani pidana”. Meskipun dalam rumusan

pengertian tersebut hanya menyebutkan untuk SPPA tersebut
maka dalam Penjelasan Umum alinea kelima dinyatakan,
“Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan

Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
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dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun,
Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan
peradilan umum”;

6. Berdasarkan posisi strategis dan sekaligus rentannya anak
terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal serta hakikat SPPA
sebagaimana diuraikan di atas maka SPPA meskipun
merupakan sistem peradilan, namun di dalamnya terdapat 2
(dua) hal substantif dan mendasar yang membedakan dari
penyelenggaraan peradilan pada umumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang substansi
prosesnya meliputi pemeriksaan dan penjatuhan putusan.
Adapun dua hal substantif dan mendasar yang membedakan
dari sistem peradilan pada umumnya atau dengan perkataan
lain, yang menjadikan kekhususan dari SPPA tersebut adalah:
a. Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang
berhadapan dengan hukum [vide Penjelasan Umum alinea
keempat];
b. Ditentukannya keadilan restoratif dan diversi untuk
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan,
tetapi mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan
[vide Penjelasan Umum alinea ketujuh];
Kedua hal tersebut bertujuan demi kesejahteraan anak
sebagai generasi penerus dalam berlangsungnya kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara di masa mendatang;
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka
permasalahannya adalah, apakah ketentuan ancaman pidana
kepada hakim dan pejabat pengadilan sebagai pejabat khusus
dalam penyelenggaraan SPPA dalam Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU 11/2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan
bagaimana pula dengan pejabat khusus yang lain dalam pasal
tersebut, yaitu penyidik dan penuntut umum anak dalam SPPA;
[3.15] Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan pengertian SPPA
dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012 maka SPPA merupakan
sebuah proses penyelesaian perkara yang di dalamnya terdapat
penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus
SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian
di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai
satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat
terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan
penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara
49

pidana anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD
1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan,
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”. Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk

mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan
tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh
dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim
atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif
dan imparsial dalam memeriksa dan mengadili;
[3.16] Menimbang bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain
mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana
diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial
memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada
pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai
pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan
kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan
konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan
negara demokrasi berdasarkan hukum [vide Alinea IV Pembukaan
UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945];
[3.17] Menimbang bahwa ketentuan konstitusional sebagaimana
dipertimbangkan di atas mewajibkan pembentuk Undang-Undang
untuk merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang
dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi
terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan
keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di
lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus
sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat
pengadilan, penyidik, dan penuntut umum
sebagaimana
dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana
dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak
yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena yang
dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan
posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya
lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. Dengan
pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan
kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka keadilan
restoratif;
[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU
11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat
khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat
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pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah,
bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional
mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi
pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik
anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan
peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan
kriminalisasi
terhadap
pelanggaran
administratif
dalam
penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif
terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA.
Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak
perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam
penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal
demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan
SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka
keadilan restoratif;
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil
permohanan para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas
Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 terhadap UUD 1945
beralasan menurut hukum;
31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut
hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim,
Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan
Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB, oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida
Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi
Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan para Pihak Terkait.
Berikutnya Nomor 65.
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PUTUSAN
Nomor 65/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang
diwakili oleh:
a. Nama
:
drg. Ugan Gandar
Warga Negara
:
Indonesia;
Jabatan
:
Presiden Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB)
Alamat
:
Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta
10110
b. Nama
:
Noviandri
Warga Negara
:
Indonesia;
Jabatan
:
Sekretaris
Jenderal
Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB);
Alamat
:
Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta
10110
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon I
2.

Konfederasi Serikat Pekerja
hal ini diwakili oleh:
Nama
:
Warga Negara
:
Jabatan
:

Migas Indonesia (KSPMI) dalam

Faisal Yusra
Indonesia;
Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja
Migas
Indonesia
(KSPMI)
Alamat
:
Jl. Perwira 2-4 (R-139) Jakarta
10110
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------Pemohon II
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni
2012, keduanya memberi kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H.,
Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Henry
David Oliver Sitorus, S.H., Muhammad Zaimul Umam, S.H., M.H.,
Arif Suherman., S.H., Tumaber Manulang, S.H., Jenses E.
Sihaloho., S.H., Anton Febrianto, S.H., M. Taufiqul Mujib., S.H.,
Riwan Darmawan, S.H., Priadi, S.H., dan Dhona El Furqon, S.H.I
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yaitu advokat yang tergabung dalam Indonesian Human Rights
Committee For Social Justice (IHCS) yang berdomisili di Jalan
Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas
nama
pemberi
kuasa;
selanjutnya
disebut
sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;
32.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah
memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1
angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10,
Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU
Migas), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk
mengajukan permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
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Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah
satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk
menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka
23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44,
Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh
karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UndangUndang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih
dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
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[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
e. adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut
pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum
(legal standing) para Pemohon dalam permohonan
a quo
sebagai berikut:
[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I yaitu Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FRSPPB) yang mendalilkan sebagai lembaga,
badan atau organisasi perkumpulan pekerja di lingkungan
perusahaan Pertamina yang dalam kegiatannya salah satunya
bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi
perusahaan, dalam hal ini PT. Pertamina. Pemohon II yaitu
Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) yang
mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi yang salah
satu tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga kelangsungan
usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat Indonesia yang adil
dan makmur. Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan
UU Migas telah merugikan usaha minyak dan gas bumi akibat
keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
yang mengakibatkan usaha pertambangan menjadi sangat
birokratis sehingga membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha
minyak dan gas bumi yang pada akhirnya berujung pada tidak
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tercapainya amanat konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut
Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian
hak-hak konstitusional akibat berlakunya UU Migas karena
implementasi dari pasal-pasal a quo berpengaruh terhadap
pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi. Dengan demikian para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan;
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca
dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan
Pemerintah, keterangan ahli dari para Pemohon, serta memeriksa
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang
bahwa
pada
pokoknya
para
Pemohon
mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1
angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10,
Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU Migas, berdasarkan
dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan beberapa isu
konstitusionalitas
yang
harus
dipertimbangkan,
yaitu
konstitusionalitas:
1. Kontrak Kerja Sama pada Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU
Migas, khususnya pada frasa “kontrak kerjasama lain” pada
Pasal 1 angka 19 UU Migas;
2. Keberadaan BP Migas sebagai Badan Pelaksana Minyak dan
Gas Bumi serta BPH Migas sebagai Badan Pengatur Minyak
dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 44
dan Pasal 46 UU Migas);
3. Pengaturan badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan
Kegiatan Usaha Hilir sektor minyak dan gas bumi [Pasal 9 ayat
(1) UU Migas];
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4. Pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan
gas bumi (Pasal 10 UU Migas);
5. Jangka waktu berlakunya kontrak pada aturan peralihan
(Pasal 63 huruf c UU Migas);
[3.11.1] Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas
pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal
1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan
Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44),
konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat
menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir
sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta
konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu
dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10),
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang

juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang
menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat,

-

pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali”;
Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan,
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan jika materi muatan dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan
Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang
menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di

atas, permohonan pengujian UU terhadap
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama
dengan perkara yang pernah diputus oleh
Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali
dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang
menjadi alasan permohonan yang bersangkutan
berbeda”;

Bahwa pada esensinya, dalil-dalil Pemohon mengenai
pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal
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1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan
Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44),
konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat
menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir
sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta
konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu
dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10) telah
dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada
Putusan
Mahkamah
Nomor
36/PUU-X/2012,
bertanggal 13 November 2012;
Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus
mengenai isu-isu konstitusional di atas Mahkamah
tidak
menemukan
adanya
syarat-syarat
konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasanalasan permohonan para Pemohon telah pula
dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/PUUX/2012 bertanggal 13 November 2012, sehingga
permohonan para Pemohon khusus mengenai
konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9,
dan Pasal 10 UU Migas adalah ne bis in idem;
Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, khusus
mengenai konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas
dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas,
berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUUX/2012, bertanggal 13 November 2012, normanorma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat
dijadikan objek Pengujian Undang-Undang. Dengan
demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan
permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas
Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas;
[3.11.2] Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah hanya
akan
mempertimbangkan
permohonan
para
Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka
24 dan Pasal 46 UU Migas. Para Pemohon
mendalilkan keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Badan Pengatur
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas telah
menyebabkan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil
tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan
sebagai berikut:
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BPH Migas adalah badan hukum milik negara yang
secara khusus berdasarkan Undang-Undang dibentuk
oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan
terhadap
penyediaan
dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
pada Kegiatan Usaha Hilir [vide Pasal 1 angka 24 UU
Migas]. BPH Migas mewakili pemerintah untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan dalam hal
menjamin
ketersediaan
dan
kelancaran
pendistribusian
Bahan
Bakar
Minyak
yang
merupakan komoditas vital dan menguasai hajat
hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan mengatur agar
pemanfaatan kegiatan usaha Pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan
umum terbuka bagi semua pemakai [vide Pasal 8 UU
Migas];
BPH Migas berfungsi melakukan pengaturan agar
ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan
Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat
terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan
Gas Bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan
fungsi tersebut BPH Migas bertugas melakukan
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;
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
[vide Pasal 46 dan Pasal 47 UU Migas]
Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan
usaha hilir dilakukan dengan izin usaha dan
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan
usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan
usaha hilir diselenggarakan segera setelah titik
penyerahan (penjualan, delivery point) kegiatan
hulu.
Bahwa selain BPH Migas, UU Migas juga membentuk
BP Migas yang pada pokoknya berfungsi untuk
melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha
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hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak
dan gas bumi milik negara dapat memberikan
manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Putusan
Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13
November 2012, Mahkamah telah menyatakan pasalpasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi BP
Migas yang diatur oleh UU Migas bertentangan
dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan
pertimbangan antara lain,
“....model hubungan

antara BP Migas sebagai representasi negara dengan
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam
pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan
negara atas sumber daya alam Migas yang
bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 ...
Menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut
Undang-Undang a quo, bertentangan dengan
konstitusi yang menghendaki penguasaan negara
yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi
rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan
negara pada peringkat pertama yaitu melakukan
pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang
membawa kuntungan lebih besar bagi rakyat.
Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung
oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh
negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD
1945.”
Bahwa salah satu perbedaan yang paling mendasar
antara BPH Migas dan BP Migas terdapat pada
wilayah kewenangan masing-masing badan. BP
Migas berfungsi mengawasi pelaksanaan Kontrak
Kerja Sama kegiatan usaha hulu, sedangkan BPH
Migas
berfungsi
mengatur
dan
mengawasi
pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin
usaha. Berdasarkan Pasal 5 UU Migas kegiatan usaha
hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan
Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Menurut
Mahkamah, konstitusionalitas BP Migas yang
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor
36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 tidak
dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas
BPH Migas, karena terdapat perbedaan yang
mendasar antara kedua badan tersebut. Pengawasan
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yang dilakukan oleh BP Migas sangat terkait dengan
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan
gas bumi, sehingga berdampak secara langsung
terhadap penguasaan negara pada peringkat
pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya alam Migas untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi BPH Migas
adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan
Migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir
melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,
sehat, dan transparan.
Tugas dan fungsi BPH Migas juga dengan jelas
dijabarkan dalam UU Migas serta peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Hal demikian
tercerminkan juga di dalam Keputusan Presiden
Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa, Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Dari pengaturanpengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang
tindih fungsi dan kewenangan antara BPH Migas
dengan BP Migas atau badan lain yang dibentuk oleh
pemerintah, sehingga dalil Pemohon bahwa
keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian
hukum adalah tidak beralasan.
[3.11.3] Menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas
jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam
Pasal 63 huruf c UU Migas, Pemohon mendalilkan
bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak-kontrak
yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka
hak menguasai negara untuk melindungi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi.
Menurut Mahkamah, Pasal 63 merupakan salah satu
pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah
kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum
yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas.
Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa
ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian
negara dan membahayakan cadangan kekayaan
alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat
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timbul karena ketentuan syarat dan/ atau
pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud,
bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c UndangUndang a quo. Dengan perkataan lain, dalil para
Pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma,
bukan merupakan isu konstitusionalitas norma;
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
untuk sebagian ne bis in idem, untuk sebagian tidak terdapat
objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan
menurut hukum;
33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan para Pemohon untuk sebagian ne bis in idem, untuk
sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang
lain 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 dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1
angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
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Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva,
Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan
Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB, oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil
Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria
Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
PUTUSAN
Nomor 73/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
[1.2] Nama
Pekerjaan
Alamat

: Drs. Obednego Depparinding, M.H.
: Bupati Mamasa yang diberhentikan
: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Kabupaten
Mamasa

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli
2012 memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, SH., MH dan
Jonathan,W.S, SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor
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Jonathan WS, SH dan Rekan, beralamat di Perum PDK Lambang
Sari Blok G Nomor 6 Tambun Selatan Bekasi, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
34.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN
Pendapat Mahkamah
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama
permohonan
Pemohon,
membaca
keterangan
Pemerintah dan DPR, mendengar keterangan saksi, serta
memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon,
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
[3.15] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan
negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam
menyelenggarakan negara dan pemerintahan harus sejalan
dengan prinsip-prinsip negara hukum yang salah satunya harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum
yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara konstitusional diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat
(1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang”, selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945 menyatakan, “Gubernur, bupati, dan walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis”. Adapun mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan
Undang-Undang sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (7) UUD
1945 yang menyatakan, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan

pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”;

[3.15.1] Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 18
UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional
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tentang keberadaan pemerintahan daerah, yang
kemudian sebagai landasan operasionalnya dibentuklah
UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang di
dalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
[3.15.2] Bahwa dalam Undang-Undang a quo diatur pula tentang
ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala
daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak
pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan ketentuan mengenai
rehabilitasi
serta
pengaktifan
kembali
kepala
daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan
sementara apabila dinyatakan terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal
33 ayat (1) UU 32/2004, hal mana sesuai dengan prinsip
negara hukum yang dianut konstitusi;
[3.15.3] Bahwa ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap
pejabat negara/pejabat publik yang diduga melakukan
tindak pidana merupakan pengaturan yang tepat dan
proporsional, demi menjaga citra positif baik terhadap
lembaga negara/pemerintah maupun pejabat publik,
sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak
terganggu dengan status tersangka/terdakwa seorang
kepala daerah/wakil kepala daerah;
[3.15.4] Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara
kepala daerah dan/atau wakil kepada daerah, Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005
halaman 39 dan 40, berpendapat bahwa pemberhentian
sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)
UU 32/2004 adalah merupakan realisasi dari prinsip
persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam Putusan tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan antara lain, “Bahwa

tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat
publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang
didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk
mendukung bekerjanya due process of law guna
mencegah pejabat yang bersangkutan melalui
jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau
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tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau
sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh
jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya
hukum yang bersifat ewuh pakewuh.
“Dengan demikian, pemberhentian sementara justru
merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di
hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27
ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab,
dengan adanya pemberhentian sementara terhadap
seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap
orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun
yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka
terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama,
dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak
boleh
menghambat
atau
menghalangi
proses
pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa
melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan
tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa
melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang
wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan
pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang
dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi
tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality
before the law) harus ada langkah hukum untuk
meniadakan hambatan tersebut.
“Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan
administratif berupa pemberhentian sementara seorang
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru
merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi
obstruction of justice tersebut”;
[3.15.5] Bahwa karena sifat pemberhentian yang sementara,
maka untuk kepastian hukum terhadap status
pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala
daerah tersebut, dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat
(2) dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 telah diatur hal-hal
sebagai berikut :
a. Pemberhentian
sementara
akan
menjadi
pemberhentian tetap jika kepala daerah/wakil kepala
daerah
dinyatakan terbukti bersalah melakukan
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tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya
apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
[3.15.6] Bahwa
ketentuan
pengaktifan
kembali
kepala
daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 memang hanya ditujukan
untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang
diberhentikan sementara karena status putusan yang
menghukumnya belum memperoleh kekuatan hukum
tetap dan tidak ditujukan untuk kepala daerah/wakil
kepala daerah yang diberhentikan tetap karena status
putusan yang menghukumnya telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Alasannya, pasal a quo jelas
merujuk Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UU
32/2004 yang mengatur pemberhentian sementara
kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketentuan pasal a
quo dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
mengenai
status
pemberhentian
karena
sifat
sementaranya, sedangkan untuk pemberhentian yang
bersifat tetap dari aspek yuridis telah terdapat kepastian
hukum disebabkan yang bersangkutan memang telah
diberhentikan tetap sebagai kepala daerah/wakil kepala
daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut hukum,
putusan kasasi langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap meskipun yang bersangkutan mengajukan upaya
hukum luar biasa melalui peninjauan kembali dan upaya
hukum yang dimaksud tidak menghalangi eksekusi
terhadap putusan kasasi atau putusan lain yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
[3.15.7] Bahwa meskipun dalam UU 32/2004 tidak mengatur
mengenai pengaktifan kembali kepala daerah/wakil
kepala daerah yang diberhentikan tetap karena
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian
dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
peninjauan kembali, hal tersebut tidak serta merta
menjadikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004
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menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan
perkataan lain, tidak atau belum diaturnya hal tertentu
yang sama sekali tidak terkait dengan pasal yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tidak berarti
dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pasal a
quo bertentangan dengan UUD 1945;
[3.16] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan
pemberhentian tetap kepala daerah/wakil kepala daerah sebelum
dikeluarkannya
putusan
Peninjauan
kembali
telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas,
maka dalil-dalil Pemohon mengenai hal yang sama menjadi tidak
perlu dipertimbangkan kembali;
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
maka dalil Pemohon bahwa Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004
bertentangan dengan UUD 1945, tidak terbukti dan tidak
beralasan menurut hukum;
35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
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AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku
Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil
Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim,
dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh delapan
Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil
Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi
SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang
mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri
Pemohon/kuasanya.
PUTUSAN
NOMOR 95/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama
: Aris Winarto
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
Alamat
: Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten
Pacitan
2. Nama
: Achmad Hawanto
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Malang
Alamat
: Jalan Kokrosono Desa Pelem, Kecamatan
Bungkal, Kabupaten Ponorogo
3. Nama
: Heryono
70

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang
Alamat
: Dusun Rapas, Kelurahan Lesong Laok,
Kecamatan Batumarmar Pamekasan
4. Nama
: Mulyadi
Pekerjaan : Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
Alamat
: Dusun Jambu RT 02/RW 01, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan
5. Nama
: Angga Damayanto
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
Alamat
: Jalan Batu Bulan RT 08 RW 08 Kecamatan
Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat
6.Nama
: M. Khoirur Rosyid
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
Alamat
: Dusun Sarangan Kecamatan Kanor, Kabupaten
Bojonegoro
7. Nama
: Siswanto
Pekerjaan : Mahasiswa STAI Raden Rahmat Malang
Alamat
: Dusun Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan
Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten
Malang
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 September
2012, memberi kuasa kepada; 1). Muhammad Sholeh, S.H; 2).
Imam Syafii, S.H; 3). Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H; 4).
Ahmad Sahid, S.H; 5). Adi Darmanto, S.H; Advokat pada kantor
hukum “Sholeh & Partners”, beralamat di Jalan Genteng
Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya;
Selanjutnya disebut ------------------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemerintah;
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36.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.11] Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon
adalah supaya frasa, “pendidikan sarjana atau program diploma
empat” dalam Pasal 9 UU 14/2005 dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat
(2) UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat kecuali kalau dimaknai sebagai, seorang guru harus
mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma
empat kependidikan” yang berarti selain sarjana kependidikan
atau program diploma empat kependidikan, tidak boleh menjadi
guru;
[3.12] Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang oleh para
Pemohon dijadikan salah satu dasar pengujian dalam permohonan
a quo menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara
berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah di
LPTK, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi guru;
[3.13] Menimbang, bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang juga
sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo menentukan,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”. Kata setiap orang menunjukkan bahwa perlakuan yang

sama di hadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka
yang tamatan LPTK. Setiap orang boleh diangkat menjadi guru,
atau pekerjaan apa saja demi kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal
itu berarti bahwa selain persamaan hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga perlakuan yang
sama di hadapan hukum;

[3.14] Menimbang, bahwa sebagai dasar pengujian ketiga dalam
permohonan a quo adalah 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”.
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[3.15] Menimbang dari frasa, “Tiap-tiap warga negara”, frasa, “Setiap
orang”, dan frasa, “Setiap orang” yang terdapat pada awal Pasal
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD
1945, yang menjadi dasar pengujian konstitusional permohonan
para Pemohon, memang merupakan jaminan persamaan
kedudukan di hadapan hukum dan larangan membeda-bedakan
orang, asal syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dipenuhi oleh seseorang. Namun demikian,
secara khusus, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan
pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat
dari program afirmatif bagi warga negara tertentu yang
mengalami ketertinggalan dalam menikmati hak-hak konstitusional
pada umumnya. Program afirmatif tersebut dimaksudkan supaya
yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar
dengan warga negara yang lain, sehingga mempunyai
kesempatan yang sama. Dengan demikian, maka menjadikan
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian oleh para
Pemohon yang keadaannya tidak sebagaimana dimaksud dalam
pasal tersebut, menurut Mahkamah, tidak relevan;
[3.16] Menimbang, bahwa untuk dapat diangkat menjadi guru, UU
14/2005 telah menentukan beberapa syarat yang tercantum
dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 yang menyatakan:
 Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

 Pasal 10
(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

 Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan
yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi
pendidik
dilaksanakan
secara
objektif,
transparan, dan akuntabel;
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(4) Ketentuan

lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Mahkamah, seseorang yang bukan lulusan LPTK tidak
secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi
syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian,
posisi antara lulusan LPTK dan non-LPTK telah ekuivalen terkait
dengan syarat-syarat tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan
yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi;
[3.17] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para Pemohon
tidak beralasan hukum;
37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5076);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
KETUK PALU 1X
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad
Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan
Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria
Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria
Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;
Terakhir.
PUTUSAN
Nomor 21/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2013, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama
Pekerjaan
Alamat
2. Nama
Pekerjaan
Alamat

: H. Surunuddin Dangga
: Wiraswasta;
: Jalan Soeprapto Nomor 200, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
: Hj. Dra. Siti Amina Rasak Porosi
: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
: Jalan Oheo Nomor 399, Kelurahan Pumaaha,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2013, Nomor Urut 8;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret
2013, memberi kuasa kepada: 1). Kores Tambunan S.H; 2). Dr.
Drs. M. Rosdi. BA., S.H., M.H; 3). Taufan Hunneman, S.H; 4).
Henri Gani Purba, S.H; 5). Syahrul Arubusman, S.H; 6). Sudirman,
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S.H; 7). Mangasi Harianja, S.H; Advokat pada kantor hukum
“Kores Tambunan & Partners”, beralamat di Jalan Cikini Raya
Nomor 91-E Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau
sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon;
Terhadap:
[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berkedudukan di
Jalan Jalan Inolobunggadue Kompleks Perkantoran – Unaaha
Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Maret 2013
Nomor 37/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013, memberi kuasa
kepada: 1). Afirudin Mathara, S.H., M.H; 2). H. Suleman Zubair,
S.H; 3). Masri Said, S.,H; Advokat pada kantor hukum “Afirudin
Mathara Law Firm”, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 84
Kendari, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Termohon;
[1.4] 1. Nama
: Kery Saiful Konggoasa
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Konawe
Alamat
: Di Desa Benua RT 001, RW 001, Kelurahan
Benua, Kecamatan Amonggedo Konawe,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
2. Nama
: Parinringi, S.E., M.Si
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat
: Jalan Rusa Nomor 32 RT 002, RW 002,
Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2013 Nomor Urut 6;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
89/SK/GIA/III/2013 bertanggal 15 Maret 2013 memberi kuasa
kepada 1). Andi Syafrani, S.H., MCCL; 2). Giofedi, S.H., M.H; 3).
Rivaldi, S.H; 4). Irfan Zidny, S.H., S.AG., M.Si; dan Yupen Hadi,
S.H; Advokat pada kantor “Gia and Partners Law Firm”, beralamat
di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin Nomor 43,
Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;
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Selanjutnya disebut sebagai -------------------------

Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
38.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR
Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi
[3.14] Menimbang
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
pokok
permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang
diajukan Termohon;
[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, (i)
mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon
kabur dan tidak jelas;
Terhadap eksepsi Termohon yang terkait dengan kewenangan
Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.4]
sampai dengan paragraf [3.6] berlaku secara mutatis mutandis.
Adapun eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur
dan tidak jelas menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah
menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan
bersama-sama dengan pokok permohonan;
Dalam Pokok Permohonan
[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan
para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca
kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil
penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor
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36/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Konawe Tahun 2013, bertanggal 2 Maret 2013, adalah
hasil penghitungan suara dari suatu proses pemilu yang
bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), oleh karena itu suara yang
diperoleh oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon
bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat
yang murni tetapi karena tekanan/intimidasi dan penyalahgunaan
kekuasaan serta berkuasanya kekuatan uang, dan/atau setidaktidaknya merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak
pelanggaran dan tindakan kecurangan secara masif, sistematis,
dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan
kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:
[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Kabupaten
Konawe yang merupakan ayah mertua Wakil Bupati dari Pasangan
Calon Nomor Urut 6 “BerKesan” atas nama Parinringi, S.E., M.Si
dimasukkan dalam struktur pemenangan sehingga mendapat
pengaruh terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Konawe;
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti
surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P30, namun tidak mengajukan saksi;
Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan
menyatakan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang
perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu Kabupaten Konawe mengenai
adanya pelanggaran berupa keterlibatan Bupati Konawe dalam
setiap tahapan in casu tahapan kampanye yang secara signifikan
telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama
Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi;
Termohon tidak mengajukan alat bukti;
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah
dan mengemukakan sebagai berikut:
 Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan asumsi
belaka, karena tidak ada hubungan antara perolehan suara
yang didapat oleh Pihak Terkait dengan hubungan keluarga
antara calon Wakil Bupati “BerKesan” Parinringi, S.E., M.Si
dengan Bupati Konawe Dr. Lukman Abunawas, S.H., M.Si.
Lagi pula hubungan keluarga tersebut tidak serta merta
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jajaran PNS
Kabupaten Konawe untuk menjatuhkan pilihan kepada Pihak
Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 yang
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terbukti masih harus dilaksanakannya Pemilukada Putaran
Kedua;
 Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013, terdapat
beberapa calon yang memiliki latar belakang birokrasi dan
menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan Daerah yang
karenanya pula patut diduga memiliki kemampuan yang sama
untuk dapat menggunakan posisi dan kedudukan demi
memenangkan dirinya sebagai Calon dalam Pemilukada,
yakni:
1. H. Irawan Laliasa, SE., M.Si. (Nomor Urut 1) adalah
Pejabat yang menduduki posisi sebagai Sekretaris
Daerah (Sekda);
2. Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si. (Nomor Urut 1)
menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Kabupaten Konawe;
3. Drs. H. Masmuddin, M.Si. (Nomor Urut 2) adalah Wakil
Bupati Kabupaten Konawe;
4. Drs. H. Mustakim, M.Si (Nomor Urut 2) adalah Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Konawe;
 Bahwa masuknya Dr. Lukman Abunawas, SE., M.Si. dalam
jajaran Juru Kampanye Tim Pasangan “BerKesan” tidak
menyalahi peraturan perundang-undangan;
Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;
Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau
tulisan Pemohon menurut Mahkamah bahwa keikutsertaan Dr.
Lukman Abunawas, SE., M.Si. selaku Bupati Konawe dalam
struktur Tim Sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6
bukanlah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dibatalkannya
hasil Pemilukada. Lagipula, keikutsertaan Dr. Lukman Abunawas,
SE., M.Si tersebut tidak serta merta dapat menentukan
perolehan suara pasangan calon a quo. Dalam melakukan
peranannya selaku juru kampanye yang dilakukan pada masa
cuti, adalah tindakan yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan
Anggaran Pembangunan Daerah untuk bantuan desa yang
diberikan kepada kepala desa untuk dibagikan kepada masyarakat
dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
(Pasangan “BerKesan”), yang dibuktikan dengan adanya Surat
Perintah Pencairan Dana dan rekening koran masing-masing desa
yang menerima dana tersebut;
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Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti
surat atau tertulis yaitu bertanda bukti P-15 dan bukti P-16, bukti
P-16a, bukti 16c dan saksi yang bernama Rudin Latunggala, dan
Suharto;
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah
dan mengemukakan:
 Bahwa perencanaan penggunaan APBD haruslah melalui
mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tersebut terdiri dari berbagai Partai Politik yang dalam
Pemilukada mengajukan calon yang berbeda-beda dan
dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang jelas
diatur di dalam perundang-undangan;
 Bahwa Anggaran Dana Desa (ADD) adalah program
pemerintah yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa 10% dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan
bagi Anggaran Dana Desa (ADD). Program ini, telah
berlangsung di Kabupaten Konawe semenjak tahun 2011 yang
karenanya Program Anggaran Dana Desa ini tidak ada
kaitannya sama sekali dengan Pemilukada yang sedang
berlangsung;
 Pihak Terkait bukanlah pasangan petahana (incumbent) yang
memiliki kapasitas untuk menggunakan dana tersebut untuk
kepentingan politik Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah
memberikan perintah atau arahan kepada siapapun untuk
memanfaatkan
dana
pemerintah
tersebut
karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
masuk dalam ranah hukum pidana;
Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksisaksi yang bernama M. Yamin, Mido, Amrin, dan Jusman;
Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan
dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi
Pihak Terkait, menurut Mahkamah bantuan desa tersebut oleh
Pemda adalah kebijakan yang sah menurut hukum sepanjang
dilakukan menurut APBD yang telah disetujui oleh DPRD. Lagipula
tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan
seberapa peranan langsung penggunaan APBD dan/atau ADD
untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pasangan Calon
Nomor Urut 6. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan
tidak beralasan menurut hukum;
[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dengan
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memanfaatkan pencetakan buku tulis yang berlogokan Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dan Pemerintah
Kabupaten Konawe serta foto keluarga Bupati Dr. H. Lukman
Abunawas, S.E., M.Si dengan bertuliskan angka 6 sesuai dengan
Nomor Urut “Pasangan BerKesan” untuk dibagikan kepada siswasiswi SMU se-Kabupaten Konawe khususnya kelas 12 (dua belas)
yang sudah memiliki hak suara untuk memilih;
Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-9 dan bukti P13, serta saksi Saifullah;
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah
dan mengemukakan:
 Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya pencetakan buku
tersebut jauh sebelum adanya pengambilan nomor urut
peserta Pemilukada. Pencantuman Nomor 6 dalam buku
tersebut, sepengetahuan Pihak Terkait, dimaksudkan untuk
mengingatkan masyarakat pendidikan pada 6 Pilar Misi
Kemendikbud yakni: 1. Meningkatkan ketersediaan pelayanan
pendidikan dan kebudayaan. 2. Memperluas keterjangkuan
pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 3. Meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 4.
Mewujudkan kesetaraan
dalam memperoleh pelayanan
pendidikan
dan
kebudayaan.
5.
Menjamin
kepastian/keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan
dan kebudayaan. 6. Melestarikan dan memperkokoh bahasa
dan kebudayaan Indonesia;
 Bahwa pencantuman nomor 6 tersebut dengan Nomor Urut
Pihak Terkait yang baru diundi belakangan secara terbuka
dalam Rapat Pleno Termohon adalah pandangan yang asumtif
dan dipaksakan untuk mengaitkan dua hal yang terjadi dalam
situasi dan waktu yang berbeda;
 Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, kesamaan
nomor 6 dalam buku tersebut dengan nomor urut Pihak
Terkait adalah sebuah kebetulan belaka yang dipaksakan oleh
Pemohon untuk dikait-kaitkan;
 Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui untuk apa
dan bagaimana distribusi buku tersebut kepada para siswa
dan kemudian mengaitkannya dengan perolehan suara Pihak
Terkait dalam Pemilukada Putaran Pertama. Oleh karenanya,
Pihak Terkait berharap kepada Pemohon untuk dapat
membuktikan keterkaitan antara keberadaan buku tersebut
dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam Putaran
Pertama;
Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan
para saksi Reka Apriliani, Febri Yanti, dan Ahmad Tanga;
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Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat
atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon,
keterangan saksi Pihak Terkait menurut Mahkamah terbukti telah
ada pembagian buku tulis kepada siswa Kelas 12 SMAN 1
Wawotobi kepada sejumlah kurang lebih 268 orang, namun
seandainyapun tidak ada pembagian buku tersebut, belum dapat
dipastikan para siswa tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut
6, demikian pula sebaliknya tidak dapat dibuktikan sejauh mana
pengaruh pembagian buku tersebut telah mempengaruhi secara
signifikan perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi jumlah suara
para siswa tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan
suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu dalil
Pemohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum;
[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Sulawesi
Tenggara atas nama Nur Alam, S.E yang juga sebagai Ketua
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi
Tenggara yang memberikan kemudahan untuk ijin cuti incumbent
Bupati Kabupaten Konawe serta dapat mengkoordinasi BupatiBupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang
diusulkan atau dicalonkan oleh PAN Sulawesi Tenggara untuk ikut
sebagai juru kampanye;
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti
surat atau tertulis yaitu bertanda bukti P-24, namun tidak
mengajukan saksi;
Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan
mengemukakan sebagai berikut:
 Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Konawe Tahun 2013, Termohon tidak pernah menerima
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu
Kabupaten Konawe mengenai adanya pelanggaran berupa
keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam setiap tahapan
in casu tahapan kampanye yang secara signifikan telah
menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful
Konggoasa dan Parinringi, S.E., M.Si.
Termohon tidak mengajukan alat bukti;
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah
dan mengemukakan Pemohon mengada-ngada telah mendalilkan
yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara merupakan suatu hal
yang melanggar konstitusi tanpa menyebutkan pasal yang
dilanggar.
Pemohon
dalam
dalil
ini
menunjukkan
ketidakpahamannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam
Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya
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bahwa Kewajiban Gubernur untuk memberikan ijin cuti kepada
setiap Walikota/Bupati yang ingin berkampanye dan telah
mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat
bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti PT-5;
Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat
atau tulisan dari Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah
bahwa pemberian cuti selaku juru kampanye telah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam
beberapa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (vide
bukti PT-5), oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak
beralasan hukum.
[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor
Urut 6 melakukan money politic kepada masyarakat atau bentuk
intimidasi kepada aparatur pemerintahan (PNS) jika tidak ikut
berpihak kepada pasangan calon “Pasangan BerKesan”.
Untuk membuktikan bantahannya, Permohon mengajukan alat
bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-51, dan bukti P-52,
dan saksi-saksi yang bernama Rudin Latunggala, Arsad, Rasid N,
Rasdin;
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantah
dan mengemukakan sebagai berikut:
 Bahwa Pihak Terkait menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil tersebut karena bersifat sumir dan general. Pemohon
tidak menjelaskan mengenai kapan dan siapa yang melakukan
money politic kepada masyarakat atau intimidasi kepada
aparatur pemerintah (PNS);
 Tidak ditemukan adanya pelanggaran money politic ataupun
intimidasi yang dilaporkan maupun yang ditemukan langsung
oleh Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Konawe 2013 Putaran Pertama sehingga dalil Pemohon tidak
diketahui pada saat proses pelaksanaan Pemilukada hingga
proses penetapan rekapitulasi suara putaran pertama, dan
baru disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi;
Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi
Amrin;
Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan
dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, dan keterangan saksi
Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan
dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa benar telah terjadi
money politic, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan
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tidak beralasan hukum. Lagipula kalau ada money politic –quad
non- hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan
terhadap peringkat perolehan suara.
[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan
bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi
secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan
mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui
perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan
menurut hukum;
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif
yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan
suara masing-masing pasangan calon, baik selisih perolehan suara
antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dengan Pihak
Terkait sebanyak 18.383 (delapan belas ribu tiga ratus delapan
puluh tiga) suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan;
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
[4.5] Dalil permohonan Pemohon 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 dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
84

Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 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);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun
dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.49 WIB, oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan
Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria
Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;
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Demikian, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB
Jakarta, 28 Maret 2013
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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