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PUTUSAN
NOMOR 13/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 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
[1.2] Nama
: Drs. Bahrullah Akbar, BSc., S.E., MBA.
Pekerjaan : Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Alamat
: Jalan Malaka II Gang 8 Nomor 2 RT 005/006, Kelurahan
Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3
Desember 2012 memberi kuasa kepada Drs. Arman Remy, MS., S.H.,
M.H., M.M., Nurlan HN., S.H., Irlan Superi, S.H., Siti Nur Intihani,
S.H., M.H., Damrah Mamang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum “Law Office Arman – Nurlan & Associates”
beralamat kantor di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok A5 Nomor
38 Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan
Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.
8. HAKIM ANGGOTA: HARJONO
Pendapat Mahkamah
[3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo
adalah
1. Apakah frasa “pengangkatan penggantian antarwaktu” dalam
Pasal 22 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
pengganti dalam Pasal 22 ayat (4) UU BPK yang hanya
melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikannya
bertentangan dengan UUD 1945?
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[3.15] Menimbang bahwa dari kedua isu tersebut, isu utama pengujian
konstitusionalitas dalam permohonan ini adalah mengenai masa
jabatan anggota BPK pengganti yang hanya melanjutkan masa
jabatan anggota BPK yang digantikannya yang didalilkan oleh
Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, isu
pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan Pemohon memiliki
kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas masa
jabatan anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
pengganti yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor
5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011 dan masa jabatan Hakim
Konstitusi pengganti yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan
Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011. Kedua
Putusan tersebut menegaskan, norma Undang-Undang yang
menentukan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti yang
hanya melanjutkan sisa masa jabatan Hakim Konstitusi yang
digantikannya maupun masa jabatan anggota Pimpinan KPK
pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota
Pimpinan KPK yang digantikannya adalah norma yang bertentangan
dengan konstitusi. Oleh karena adanya kesamaan substansi tersebut,
sebelum mempertimbangkan dan menilai dalil-dalil permohonan
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu merujuk dan mengutip kembali
beberapa pertimbangan dalam kedua putusan tersebut, sebagai
berikut:
1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011,
bertanggal 20 Juni 2011 mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250), Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan
anggota pimpinan KPK pengganti, yang hanya melanjutkan masa
jabatan anggota pimpinan yang digantikannya bertentangan
dengan prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan yang dijamin
oleh konstitusi. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain,
mempertimbangkan:
“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU
KPK, mekanisme pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang
berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme
pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat
secara bersamaan pada awal periode. Proses seleksi ini memakan
waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi karena paling tidak
melibatkan pembentukan panitia seleksi, proses pendaftaran yang
dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan proses
publikasi di media, dan setelah ditetapkan nama calon-calon
tesebut, proses seleksi dilanjutkan pada pengumuman kepada
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masyarakat untuk mendapatkan tanggapan yang seterusnya
diserahkan di DPR untuk dilakukan seleksi kembali oleh DPR melalui
mekanisme fit and proper test. Proses seleksi yang ketat dan
panjang tersebut dipandang perlu, mengingat begitu pentingnya
jabatan Pimpinan KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi
agenda pemberantasan korupsi di Indonesia”;
“Menimbang bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK
pengganti yang demikian apabila dilihat dari asas keadilan dalam
pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat maka
pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan
sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil
bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang
sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan
proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya
untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa
masa jabatan satu tahun. Menurut Mahkamah, keadilan
masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus
menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi
tidak lain dari keadilan bagi constituent yaitu keadilan bagi rakyat
yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan
masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan
prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan
negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip
demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi
partisipatoris. Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga,
menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai
anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak
tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi
anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih
yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan
anggota yang
digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota
pimpinan yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang
menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota
pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang
sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap
setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan [vide
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3)
UUD 1945];
“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK
pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota
pimpinan yang
digantikannya, hal itu melanggar prinsip
kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum.
Hukum lahir dan
diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses
seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2)
UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya
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yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang
Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan
yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya
dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan
dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan
maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses
seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti
dalam seleksi
lima anggota pimpinan yang diangkat secara
bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang
berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan
KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan
tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR
atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang
menyatakan, ”Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan” dan
Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, ”Masa jabatan anggota DPD
pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD
yang digantikannya”. Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan
prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat
(2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti
dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi
lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut
Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak
sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses
seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang
hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang
digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti
dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan
bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan
pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu
menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak
dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi
anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan
KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan
lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara
bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti.
Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak
memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat
selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum
yang dijamin konstitusi”;
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Pada bagian lain dari putusan tersebut Mahkamah juga
mempertimbangkan sebagai berikut:
“Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai
lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut
untuk
bekerja
secara
profesional,
independen,
dan
berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal
melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan
berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk
menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar
pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka
penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh
sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan
KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];”
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011,
bertanggal 18 Oktober 2011, mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
juga menegaskan bahwa norma yang menyatakan bahwa hakim
konstitusi pengganti yaitu hakim konstitusi yang menggantikan
hakim konstitusi yang berhenti sebelum berakhir 5 (lima) tahun
masa jabatannya hanya melanjutkan masa jabatan sisa hakim
konstitusi yang digantikannya adalah bertentangan dengan prinsip
keadilan dan kepastian hukum yang dikehendaki oleh konstitusi.
Dalam
putusan
tersebut,
antara
lain,
Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
“Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi
yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.”
Norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan bagi
seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya
melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.
Apabila pasal tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal
22 UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan
“Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”,
sehingga terjadi pertentangan internal (contradictio in terminis).
Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi tidak sama
dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses
seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang
hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang
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digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses seleksi
oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang
ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali
lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi
hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti
sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22
UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi
pengganti untuk menjabat selama lima tahun adalah melanggar
prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi;
Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen
yang oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan
wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara profesional,
independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim
konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim
konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan
kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta
menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti.
Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara
yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan,
terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang
dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari
putusan yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai
hakim konstitusi pun, sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan
adanya hakim yang menggantikan yang hanya melanjutkan sisa
masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa
jabatan hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun. Dengan
demikian, yang menjadi pertimbangan untuk masa jabatan hakim
konstitusi adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan
dalam proses dan putusanputusan Mahkamah yang sangat
terpengaruh oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait
dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim. Oleh sebab itu,
akan lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila masa jabatan
hakim konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan
menurut hukum”;
Pada bagian lain dari putusan tersebut, Mahkamah juga
mempertimbangkan bahwa:
“Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen
yang oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan
wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara
profesional, independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya
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hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim
konstitusi
yang
digantikannya
tidak
akan
menjamin
kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan
wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim
konstitusi yang mengganti. Selain itu, jabatan hakim konstitusi
berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya
faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses
maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan
dengan penilaian konsistensi dari putusan yang dihasilkan maka
masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun,
sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan demikian, yang
menjadi pertimbangan untuk masa jabatan hakim konstitusi
adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam
proses dan putusan-putusan Mahkamah yang sangat terpengaruh
oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait dengan
pendapat hukum dan kemandirian hakim.”
9. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA
[3.16]Menimbang bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan
ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu organ
negara yang dibentuk oleh konstitusi sebagai badan yang bebas dan
mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga perwakilan dan/atau
oleh badan sesuai dengan Undang-Undang [vide Pasal 23E ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945]. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah dan diresmikan oleh Presiden [vide Pasal 23F ayat (1) UUD
1945].
Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan BPK sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK
adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri seperti halnya
kedudukan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang oleh
UUD 1945 disebut sebagai kekuasaan yang merdeka, yaitu tidak
terafiliasi atau tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara yang
lain atau pun kekuatan partai politik dan perseorangan manapun;
[3.17] Menimbang bahwa dalam UUD 1945 terdapat lembaga lainnya yang
disebut bersifat mandiri, seperti Komisi Yudisial. Demikian pula dalam
tingkat Undang-Undang dikenal beberapa lembaga yang disebut
bersifat mandiri dan independen seperti Komisi Pemberantasan
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Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban. Lembaga-lembaga yang bersifat mandiri dan independen
tersebut, pada umumnya dalam menjalankan fungsi dan
kewenangannya tidak dapat dipengaruhi oleh institusi atau lembaga
lainnya. Masa jabatan anggotanya tidak terkait dengan hasil
pemilihan umum. Berbeda dengan Presiden, DPR, DPD, DPRD serta
Kepala Daerah yang merupakan lembaga yang merepresentasikan
kekuatan partai politik dan pejabatnya dipilih melalui pemilihan
umum yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Menurut
Mahkamah, lembaga yang bersifat mandiri dan independen tersebut
harus dinihilkan dari pengaruh institusi atau lembaga politik lainnya,
sehingga dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat
dilaksanakan secara maksimal. Sejalan dengan latar belakang
pemikiran tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, mengenai masa
jabatan Hakim Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan,
antara lain:
“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen yang oleh
UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang
tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara profesional,
independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim
konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim
konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan
kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta
menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti.
Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara
yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan,
terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang
dihasilkan”.
Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, mengenai masa jabatan
anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah telah
mempertimbangkan, antara lain:
“Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai
lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut
untuk
bekerja
secara
profesional,
independen,
dan
berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal
melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan
berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk
menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan
tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian
Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu,
9

akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila
terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat
untuk satu periode masa jabatan empat tahun”.
Menurut Mahkamah, demikian juga halnya dengan BPK,
sebagai lembaga negara yang mandiri yang dibentuk konstitusi,
haruslah mendapatkan jaminan konstitusional dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya secara efektif, independen dan
berkesinambungan. Anggota BPK tidak harus berhenti secara
bersamaan dalam satu waktu, karena hal itu tidak menjamin
efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan wewenang
BPK secara baik. Dengan demikian jika seorang Anggota BPK yang
berhenti sebelum berakhir periode jabatannya 5 (lima) tahun harus
diganti oleh Anggota BPK yang menduduki masa jabatan untuk 5
(lima) tahun pula, dan tidak hanya melanjutkan masa jabatan
anggota yang digantikannya. Seperti halnya Hakim Konstitusi pada
Mahkamah Konstitusi dan Pimpinan KPK yang tidak mengenal
penggantian
anggota
antar
waktu,
sebagaimana
telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah pada putusan tersebut di atas.
Dengan ketentuan seperti itu, pada akhirnya BPK dapat bekerja
secara berkesinambungan dengan penggantian anggota secara
bergilir;
[3.18] Menimbang bahwa baik syarat maupun mekanisme pengisian
jabatan anggota BPK pengganti maupun Anggota BPK bukan
pengganti adalah sama dan tidak ada perbedaan. Dalam Pasal 22
ayat (1) UU BPK, calon Anggota BPK pengganti harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU BPK.
Pasal 13 UU BPK menyatakan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota
BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga
negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral
dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling
rendah S 1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i.
paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat
telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di
lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap”.
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Pasal 14 UU BPK menyatakan, “(1) Anggota BPK dipilih oleh
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (2) Pertimbangan
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan
diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan
pertimbangan dari Pimpinan DPR; (3) Calon Anggota BPK
diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan
dari masyarakat; (4) DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK
terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus
menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1
(satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang
lama; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPR.”
Menurut Mahkamah oleh karena syarat dan mekanisme
pengisian jabatan antara Anggota BPK pengganti maupun Anggota
BPK bukan pengganti adalah sama, maka tidak adil jika keduanya
melaksanakan masa jabatan yang berbeda. Sebagaimana pendapat
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-IX/2011,
tanggal 20 Juni 2011 dan Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18
Oktober 2011, sebagaimana dikutip di atas, dilihat dari asas keadilan
dalam penyelenggaraan negara yaitu keadilan bagi masyarakat dan
asas kemanfaatan maka pengangkatan anggota pengganti yang
menduduki masa jabatan sisa adalah sesuatu yang dirasakan tidak
adil dan melanggar asas kemanfaatan. Anggota pengganti yang
terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang
digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota yang
terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan
masa jabatan secara penuh, padahal anggota pengganti menjalani
segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga
melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga
negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Ditinjau dari asas
kemanfaatan dan asas kepastian sebagai tujuan hukum, masa
jabatan anggota pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa
jabatan Anggota BPK yang digantikannya adalah bertentangan
dengan asas kemanfaatan karena proses seleksi dan pengisian
anggota pengganti yang sama dengan proses seleksi dan pengisian
Anggota BPK yang bukan pengganti memerlukan waktu, pikiran, dan
tenaga serta biaya yang cukup banyak, baik yang harus dikeluarkan
oleh negara maupun yang ditanggung oleh calon anggota. Seperti
halnya proses seleksi yang dialami oleh Pemohon sebagai Anggota
BPK pengganti, harus melalui proses yang panjang dan rumit, yaitu
melalui proses penjaringan calon, pengumuman di media masa,
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seleksi terhadap calon Anggota BPK di DPR dengan pertimbangan
DPD, sampai dengan penetapan dan peresmian oleh Presiden.
Dengan adanya proses seleksi yang panjang dan rumit, padahal
hanya untuk mengisi dan melanjutkan sisa masa jabatan Anggota
BPK yang digantikan adalah tidak adil. Proses pengisian penggantian
antarwaktu yang dilakukan pada penggantian Anggota DPR, Anggota
DPD, Anggota DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa
disamakan dengan ketentuan penggantian Anggota BPK, karena BPK
adalah lembaga negara mandiri yang anggotanya tidak dipilih melalui
pemilihan umum yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa
“penggantian antarwaktu”, harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945;
[3.19] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal
22 ayat (4) UU BPK yang mengatur tentang sisa masa jabatan
Anggota BPK pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan
Anggota BPK yang digantikannya, akan menimbulkan pertentangan
internal (contradictio in terminis) dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK
yang menyatakan, “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan”. Pertentangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum yang justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang
menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu untuk
memberi jaminan kepastian hukum yang adil, ketentuan Pasal 22
ayat (4) UU BPK adalah bertentangan UUD 1945 dan karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga masa jabatan
anggota BPK baik anggota yang diangkat secara bersamaan maupun
anggota pengganti yang dipilih untuk menggantikan anggota yang
berhenti dalam masa jabatannya mengemban jabatan selama satu
masa jabatan penuh yaitu 5 (lima) tahun;
[3.20] Menimbang bahwa oleh karena frasa “penggantian antarwaktu”
dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) UU BPK dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Pasal 22 ayat (5) UU
BPK yang menyatakan, “Penggantian Anggota BPK antarwaktu tidak
dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang akan diganti
kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”, harus pula dinilai dan
dipertimbangkan oleh Mahkamah walaupun tidak dimohonkan
pengujian oleh Pemohon. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 22
ayat (5) UU BPK merupakan ketentuan lebih lanjut dari norma yang
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terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) UU BPK
sehingga Pasal 22 ayat (5) UU BPK harus pula dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
[3.21]Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan
Mahkamah berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas
kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum
maka untuk kasus-kasus tertentu putusan Mahkamah dapat
diberlakukan surut (retroaktif) sebagaimana yang tertuang dalam
Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, tanggal
7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota
DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan
anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah
ditetapkan secara tidak tepat oleh KPU dan Putusan Mahkamah
Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang menjadi landasan
penetapan pimpinan pengganti KPK. Alasan yang mendasari
penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah
”telah” dan ”terus” berlangsungnya satu penerapan isi UndangUndang berdasar penafsiran yang tidak tepat sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya
harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian
konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak
ditetapkannya penafsiran yang tidak tepat tersebut, saat mana mulai
timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti
terlihat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, untuk menghindari
ketidakpastian hukum sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan
jabatan Anggota BPK pengganti, maka putusan ini berlaku bagi
Anggota BPK pengganti yang sudah diangkat dan sekarang
menduduki jabatan sebagai Anggota BPK, sehingga berhak
menduduki masa jabatan penuh yaitu selama 5 (lima) tahun sejak
diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota BPK dengan
keputusan Presiden;
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang
diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan
Pemohon beralasan menurut hukum;
10. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
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[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan 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 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 Pemohon untuk seluruhnya;
1.1.Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654) sepanjang frasa
“penggantian antarwaktu” bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2.Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654) sepanjang frasa
“penggantian antarwaktu” tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
1.3.Menyatakan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
1.4.Menyatakan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
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KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva,
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida
Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua
ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota,
Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar
Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah
atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Selanjutnya nomor, Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013.
PUTUSAN
NOMOR 24/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 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai
dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama

: Hj. Rachmawati Soekarnoputri,
S.H.
Tempat, Tanggal Lahir
: Jakarta, 27 September 1950
Alamat
: Jalan Cilandak V/10 RT 002/RW
003 Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan
Cilandak,
Jakarta
Selatan
Sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Universitas Bung Karno (UBK),
dalam hal ini diwakili oleh Rektor
Drs. Soenarto M.M., M.BA.
Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II;
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3. Nama

: Partai Pelopor, dalam hal ini
diwakili oleh Ketua Umum Eko
Suryo Santjojo, BA, S.H., M.H.,
dan
Sekretaris
Jenderal
Ir.
Ristiyanto.
Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon III;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Desember
2012, Surat Kuasa Nomor 009/Rek-UBK/Kuasa/XII/2012 bertanggal
21 Desember 2012, Surat Kuasa Nomor 45/REK-UBK/XII-12
bertanggal 25 Desember 2012, dan Surat Kuasa Nomor 17/SKDPP/PP/XII-12 bertanggal 25 Desember 2012, memberi kuasa
kepada Bambang Soeroso S.H., M.H., yang beralamat di Jalan
Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta Pusat 10320, bertindak untuk
mewakili pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;
11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 6 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan
Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai
dengan Tahun 2002, sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig
(final)” dan frasa “maupun telah selesai dilaksanakan” (selanjutnya
disebut Tap MPR Nomor I/MPR/2003), khususnya Nomor Urut 30
mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang
Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
(selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967), terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya
disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang
menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR,
Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena Pasal
tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus
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mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam
melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain,
Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau
risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang
diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,
tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena
permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas,
Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk
meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah
langsung memutus permohonan a quo;
[3.3] 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) Pemohon untuk mengajukan
permohonan a quo.
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.4]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana 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, 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;

[3.5] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah
pengujian Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan,
“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
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disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig
(final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”, yaitu,
sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan frasa
“maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya Nomor Urut 30
mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan
Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;
[3.6] Menimbang bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun
2003 setelah berlangsungnya proses reformasi dan telah
menghasilkan perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun
1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 mengakibatkan
adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Perubahan tersebut diantaranya adalah terjadinya penghapusan
maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan
kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan
lembaga negara. Di antara perubahan mendasar yang memiliki
pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah
perubahan fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu
kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar;
[3.7] Menimbang bahwa sebelum perubahan UUD 1945, MPR berwenang
untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar,
menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kewenangan untuk
menetapkan garis-garis besar haluan negara tersebut maka Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan MPR sejak tahun
1960 sampai dengan tahun 2002 menetapkan berbagai Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR (selanjutnya disebut Ketetapan
MPRS/MPR). Sesudah Perubahan UUD 1945, MPR berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar berdasarkan
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945; melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945;
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 3 ayat
(3) UUD 1945. Selain itu, MPR berwenang memilih Wakil Presiden
jika terjadi kekosongan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2)
UUD 1945; dan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
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[3.8] Menimbang bahwa dengan terjadinya perubahan wewenang MPR
tersebut maka MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil
Presiden, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat
(3) UUD 1945, dan tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis
besar daripada haluan negara, sehingga keberadaan Ketetapan
MPRS/MPR yang merupakan garis-garis besar haluan negara yang
selama ini dimandatkan kepada Presiden haruslah dilakukan
peninjauan dan evaluasi. Peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR
tersebut diperlukan untuk menentukan hal-hal yang berhubungan
dengan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang masih
ada serta menetapkan bagaimana keberadaan dari Ketetapan
MPRS/MPR tersebut sejak berubahnya kewenangan MPR, saat ini,
dan di masa yang akan datang. Untuk melakukan peninjauan
terhadap Ketetapan MPRS/MPR tersebut, MPR dalam perubahan UUD
1945 pada tahun 2002 menetapkan dalam Pasal I Aturan Tambahan,
yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”;
[3.9] Menimbang bahwa peninjauan kembali berdasarkan Pasal I Aturan
Tambahan UUD 1945 tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya
untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dari Ketetapan
MPRS/MPR yang selama ini ada (tahun 1960 sampai dengan tahun
2002). Berdasarkan amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945,
MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003, tanggal 7 Agustus
2003 telah menetapkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, yang terdiri
atas tujuh pasal dan mengelompokkan status hukum Ketetapan
MPRS/MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 ke dalam
enam kelompok. Salah satu kelompok dari Ketetapan MPRS/MPR
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para
Pemohon adalah, Ketetapan MPRS/MPR yang termasuk dalam Pasal
6 yang dinyatakan sebagai berikut: “Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di
bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,
baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah
selesai dilaksanakan”;
[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian
tentang konstitusionalitas Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003,
sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan frasa
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“maupun telah selesai dilaksanakan”, khususnya nomor urut 30
mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Mahkamah perlu
mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatur secara
limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu “menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 24C ayat (2)
UUD 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar”. Selain itu, Mahkamah juga perlu
mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis
dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan
perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan
Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor
XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
(selanjutnya disebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000), serta UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor
XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7
ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan
secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di
atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai
kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang
maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap
Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan
Mahkamah;
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang
lingkup kewenangan Mahkamah;
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang
mengadili permohonan para Pemohon maka kedudukan hukum
(legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan tidak
dipertimbangkan;
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12. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan para
Pemohon a quo;
[4.2] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan para
Pemohon tidak dipertimbangkan;
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 permohonan para 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, Maria Farida Indrati, M. Akil
Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Hamdan
Zoelva, 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 Selasa,
tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai
diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil
Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad
Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar,
Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili,
dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Selanjutnya Nomor 42/PUU-XI/2013.
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PUTUSAN
NOMOR 42/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 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama
Pekerjaan
Alamat

: Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad
: Mahasiswa/Wiraswasta
: Jalan Asem Raya RT.001/002 Nomor 4 Kelurahan
Grogol Jakarta Barat
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28
Februari 2013, memberikan kuasa kepada Ir. Tonin Tachta
Singarimbun, SH., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum
“LBH” P N P yang beralamat di Jalan Cipinang Jaya KK 48 – Jakarta
Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
atas nama pemberi kuasa;
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
13. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh
Pemohon adalah pengujian kontitusionalitas Pasal 1, Pasal 32 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359); Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Pasal
2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3),
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dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Pasal
2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD1945);
[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) Pemohon untuk mengajukan
permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan 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 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang 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), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang 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 Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai
pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar, in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu
mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
Bahwa Pemohon mendalilkan:
1. Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim patuh kepada nota
kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian
Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (MAHKUMJAKPOL)
tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta
Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) maka Pemohon
tidak akan dipidana penjara selama 3 bulan 15 hari untuk nilai
pencurian dibawah Rp. 897.000,- (delapan ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digolongkan tindak pidana
ringan, akan tetapi disamakan hukumannya dengan tindak pidana
berat;
2. Bahwa pada kasus yang menimpa Pemohon tersebut, Ketua
Pengadilan Negeri, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum
mengabaikan nota kesepakatan bersama sehingga menyebabkan
Pemohon dipidana dengan pidana berat;
3. Berdirinya Mahkamah Agung juga mengadili Peninjauan Kembali
adalah tidak konstitusional karena tidak menjadi bagian sistem
pengadilan di Indonesia karena yang disebutkan hanya kasasi
saja;
[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali
tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasalpasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya serta tidak
menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo
dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945.
Selain itu, dasar pengujian konstitusional pasal-pasal sebagaimana
tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan
yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara
posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga
tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma akan tetapi lebih
banyak menghubungkannya dengan kasus konkret;
[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 huruf a UU MK menyatakan,
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a.
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan ketentuan tersebut,
menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan
tujuannya, apakah permohonan Pemohon merupakan pengujian
konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945
ataukah menguji kasus konkret;
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan
tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas;
[4.3] Kedudukkan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok
permohonan tidak dipertimbangkan;
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 permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,
Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan
Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga,
bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
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sepuluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan
pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar,
selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi,
Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Muhammad Alim,
Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Pemohon/ kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Dengan demikian, seluruh pengucapan putusan selesai. Sidang
dinyatakan selesai dan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 11 September 2013
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d
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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