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6804)---(Bukti P-2); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805)---(Bukti P-3),  

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945--- 

(selanjutnya disebut sebagai: “UUD NRI 1945”) (Bukti P-4) 

 

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan dan alasan-

alasan Pemohon, penting menurut kami untuk menguraikan terlebih dahulu 

menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum 

(Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon, sebagai berikut: 

 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

1. Bahwa   Pasal   24   ayat (2)   UUD NRI 1945 menyatakan:  

“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”. 
 

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 
 

3. Bahwa ketentuan 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) ---yang selanjutnya disebut 

“UU Kekuasaan Kehakiman”---, menyatakan:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”.  

 

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi ----selanjutnya disebut “UU 

MK”---, menyatakan bahwa:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  a. menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

 

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ---selanjutnya “UU 

12/2011”--- sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801)--- yang selanjutnya disebut “UU 13/2022” ---, 

menegaskan bahwa:  

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”  

 

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain 

sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), 

lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, 

lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the 

highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak 

konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the 

citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang 

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai 

melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka 

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh 

ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 

 

Pasal 57 
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(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 

menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, 

pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 

menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud 

tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

 

7. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah 

Konsitusi dalam hal pengujian undang-undangan terhadap UUD  NRI 

1945 meliputi pengujian materiil dan pengujian formil yang 

selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian 

Undang-Undang --- selanjutnya disebut “PMK 2/2021”---, yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu.  

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa permohonan pengujian formil dan/atau materiil.  

(3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 

pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau 

perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-

undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 

pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, 

pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu tang 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

 

8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang 

Mahkamah Konstitus berwenang melakukan pengujian formil dan 

Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian 

Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang 

menyatakan:  

“dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian 

formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah 
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Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 

 

9. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai 

pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam 

Putusan Nomor 27/PUUVII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, 

yang menyatakan:  

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan 

Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat 

Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang 

selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang 

sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian 

formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan 

berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan 

apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang 

dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang 

diharuskan oleh UUD 1945;  

 

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur 

pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 

saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada 

pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip 

dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. 

Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, 

pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, 

sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan 

peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau 

formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut 

konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat 

dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu 

uji dalam pengujian formil;” 

 

10. Bahwa dengan adanya perluasan batu uji dalam hal pengujian formil 

undang-undang sebagaimana permohonan Pemohon, yaitu 

Pembentukan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua 

Selatan (selanjutnya disebut sebagai: “UU 14/2022"; UU Nomor 15 

Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (selanjutnya disebut 

sebagai: “UU 15/2022”;  dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Papua Pegunungan (selanjutnya disebut sebagai: “UU 

16/2022”) tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Perlu kami 

jelaskan bahwa dalam pengujian formil perkara a quo penyebutan 

yang digunakan terhadap batu uji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

“UU 12/2011”, dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 maupun Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 adalah perubahan sebagian Pasal dalam UU 12/2011 

dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “a 

quo” terdapat dalam UU 12/2011. 

 

11. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek pengujian formil 

undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6804);  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805),  

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

12. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon 

merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 

24 ayat 2 dan 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A ayat (3)  

dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 dan 

Pasal 2 PMK 2/2021. 

 
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan 

Pemohon untuk melakukan pengujian UU 14/2022, UU 15/2022, 

dan UU 16/2022 terhadap UUD NRI 1945. Maka berkenaan dengan 

yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional 
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perkara a quo dalam permohonan ini. Karena Mahkamah berwenang 

melakukan pengujian terhadap perkara a quo, maka perlu diuraikan 

bahwa dalam pengujian formil UU a quo masih diajukan dalam batas 

tenggang waktu pengajuan pengujian formil undang-undang. 

 

II. TENGGANG WAKTU PENGUJIAN FORMIL 

1. Bahwa terhadap sistematika Permohonan Uji Formil, diatur dalam 

PMK 2/2021 dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa: 

“ (2) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 

(empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 

 

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 

menyatakan sistematika permohonan pengujian formil UU sebagai 

berikut: 

a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, 
kewarganegaraan, alamat kantor/rumah, dan alamat surat 

elektronik; 
 

b. Uraian yang jelas mengenai: 

1) Kewenangan Mahkamah yang memuat penjelasan mengenai 
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
serta objek permohonan. 

2) Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan 

mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang 
atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. 

3) Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai 
pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memnuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu 
berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan, ayat, 
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu 

bertentangan dengan UUD 1945. 
 

c. Petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan 
dalam permohonan pengujian formil, yaitu: 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu 
yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan 
pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 
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1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

3) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia; 

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan 
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

3. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan formil undang-

undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah 

menyatakan:  

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok 

permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk 

memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang 

dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini 

diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda 

dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk 

tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI 

1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-

Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD NRI 1945. 

Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih 

cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau 

tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-

Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 

45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam 

Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan 

pengujian formil terhadap Undang-Undang”. 

 

4. Bahwa UU 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022 telah disahkan 

dan diundangkan pada tanggal 25 Juli 2022. Sebagaimana telah 

diatur secara jelas dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi: 

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh 

lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia.”. Oleh karena itu, batas 

maksimal permohonan Uji Formil ketiga UU a quo adalah tanggal 8 

September 2022. 

 

5. Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon masih dalam 

tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil atas 

suatu undang-undang (c.q. UU a quo). Oleh karena pengajuan 
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permohonan pengujian formil UU, maka Pemohon akan menguraikan 

dalil-dalil sehubungan dengan kedudukan hukum dan kerugian 

konstitusional yang dialami oleh Pemohon. 

 

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN 

KONSTITUSIONAL PEMOHON 

 

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 

 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah 

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:  

a. perorangan WNI;  

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 

kesatuan yang diatur dalam undang-undang;  

c. badan hukum publik dan privat, atau;  

d. lembaga negara”. 

 

2. Bahwa terhadap kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat 

(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya 

disebut PMK 2/2021), menyatakan:  

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau 

perppu, yaitu:  

a. Perorangan warga negara Indonesia atau 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 undang-

undang;  

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau  

d. Lembaga negara”. 

 

3. Bahwa untuk memenuhi kedudukan hukum (legal standing) sebagai 

pemohon dalam pengujian formil UU a quo sebagaimana diatur dalam 

Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, maka perlu 

dijelaskan dan diuraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 
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a. Pemohon adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 

Nomor Induk Kependudukan 9126090208860001 (Bukti P-5). 

Pemohon memiliki pekerjaan atau berprofesi sebagai Karyawan 

Swasta  

4. Dengan demikian Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum 

(legal standing) dalam permohonan pengujian formil UU terhadap UUD 

NRI Tahun 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia 

sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 

ayat (1) PMK 2/2021. 

5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara khususnya rakyat di Provinsi 

Papua juga pada hakikatnya memiliki hak asasi untuk berpartisipasi 

dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk 

dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah, baik secara umum 

maupun khusus yang berlaku bagi Provinsi Papua. Hal ini juga 

dijamin dan dilindungi dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan yang berlaku, di antaranya: 

a. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yang 

menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak turut serta dalam 

pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil 

yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan”. 

b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yang menyatakan 

bahwa “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak 

mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha 

kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan 

tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

c. Covenant on civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang menyatakan 

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, 
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tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: 

1) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara 

langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara 

bebas; 

2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang 

jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta 

dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk 

menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari 

pemilih; 

3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas 

dasar persamaan.” 

 
6. Bahwa sebelum menguraikan Kerugian Konstitusional Pemohon, 

terhadap uraian Kerugian Pemohon apabila mengacu pada Putusan 

Nomor 91/PUU-XIX/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020, 

pada Paragraf [3.5], hal. 374-375, Mahkamah masih mendasarkan 

Pasal 51 ayat (1) UU MK RI beserta Penjelasannya, Sehingga menurut 

Mahkamah dalam pengujian UU terhadap UUD  NRI 1945 harus 

menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI, dan ada 

tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang 

diberikan oleh UUD NRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya 

Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam kedudukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. Selanjutnya, dalam Putusan No. 

91/PUU-XIX/2020, mahkamah juga masih berpendirian yang pada 

pokoknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI harus 

memenuhi 5 syarat sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 

PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 (vide. Paragaf [3.6], halaman 

375). 

 

7. Bahwa Mahkamah belum memisahkan antara Kedudukan Hukum 

(legal standing) Pemohon dalam Pengujian Formil dengan Kedudukan 

Hukum (legal standing) Pemohon dalam Pengujian Materiil. Padahal 

apabila kita melihat secara prinsip tentunya kedudukan hukum dan 

kerugian konstitusional Pemohon dalam Pengujian Formil sangat 

berbeda dengan Pengujian Materiil, sehingga apabila di samakan 
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dengan Pengujian Materiil, Pemohon akan banyak menutup 

kemungkinan bagi warga masyarakat untuk bisa memiliki kedudukan 

hukum (legal standing). Hal ini dapat dilihat pada Paragraf [3.8] 

Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020, halaman 379 dan Putusan Nomor 

79/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.6] halaman 352 di mana kedua 

putusan tersebut mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, pada 

halaman 68, yang menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah 

terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah 

mempertimbangkan, sebagai berikut:  

● “Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota 

masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji 

formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal 

standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk 

ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-

Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan 

yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun 

syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian 

formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan 

dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh 

Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali 

tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek 

hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk 

mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang 

diajukan oleh Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan 

pertautan yang langsung antara Pemohon dengan Undang-Undang 

yang diajukan pengujian formil.”  

 

8. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi syarat mendapatkan 

kedudukan hukum untuk menguji undang-undang sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas, selain sebagai perseorangan Warga Negara 

Indonesia, perlu diuraikan adanya kerugian konstitusional Pemohon 

atas Proses Pembentukan UU A quo, baik bersifat spesifik (khusus) 

dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab-

akibat antara kerugian konstitusional dan proses pembentukan UU a 

quo, juga adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi 

atau tidak akan terjadi. 

 



LEO & PARTNERS 
We Defend Your Constitutional Rights                                                  
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara 

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 

+6287875441240, +6285312120177 

 

Halaman 13 Dari 41 

 

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 

9. Bahwa setelah memenuhi ketentuan sebagai Pemohon yang memiliki 

kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Pemohon akan 

menguraikan kapasitas dan kualifikasi sebagai Pemohon yang 

memiliki kerugian konstitusional akibat pembentukan atau 

berakunya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada 

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007, 

berkaitan dengan persyaratan kualifikasi Pemohon yang memiliki 

kerugian konstitusional, yaitu:  

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 

pengujian; 

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan 

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan 

berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 

pengujian; dan 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan 

tidak lagi atau tidak akan terjadi. 

 

10. Bahwa dengan adanya kriteria dan persyaratan kualifikasi 

Pemohon yang memiliki kerugian konstitusional tersebut, maka dalam 

perkara a quo, Pemohon menguraikan kerugian konstitusional satu 

per satu sebagai berikut: 

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945. 

1) Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian 

dalam perkara a quo di antaranya: 

Pasal 1 

(2)  Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Pasal 22A 
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Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan 

undang-undang diatur dengan undang-undang 

Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. 

Pasal 28 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. 
(3) Setiap warga negara negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 

pengujian. 

1) Bahwa hak-hak Pemohon telah dirugikan dalam proses 

pembentukan UU a quo karena tidak dilaksanakan secara 

adil, transparan, aspiratif, dan bertanggung jawab sehingga 

menihilkan peran dan keterlibatan Pemohon sebagai warga 

masyarakat untuk memberikan saran, ide, dan pendapat 

bagi pembangunan dan kemajuan pemerintahan daerah di 

provinsi Papua termasuk dalam rangka adanya upaya untuk 

melakukan pemekaran di beberapa di wilayah di Provinsi 

Papua. Selain itu, pembentukan UU a quo tidak dilaksanakan 

sebagaimana tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 

13/2022, sehingga UU a quo mengandung cacat prosedural 

atau cacat formil  dalam pembentukannya. 

 

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan 

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

1) Kerugian Spesifik dan Aktual 

a) Dalam Pasal 5 UU 12/2011 terdapat 7 (tujuh) asas yang 

wajib dipenuhi dalam halnya Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Adapun salah satu dari ketujuh 
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asas tersebut adalah asas keterbukaan. Bahwa pada 

penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011 menyatakan: 

“Yang dimaksud dengan ‘asas keterbukaan’ adalah bahwa 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, dan pengundangan, termasuk 

Pemantauan dan Peminjauan memberikan akses kepada 

publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak 

langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau 

memberikan masukan pada setiap tahapan dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara 

daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 

Namun pada faktanya, Pemohon yang merupakan 

masyarakat Papua dan memiliki kepentingan maupun 

terkena dampak langsung dari UU 14/2022, UU 15/2022, 

dan UU 16/2022 karena daerah tempat tinggalnya terkena 

pemekaran, tidak terlibat langsung maupun mengikuti 

proses pembentukan ketiga UU a quo. Tentu saja fakta 

tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Pemohon 

memiliki Kerugian Konstitusional yang aktual.  

b) Pembentukan UU a quo pada nyatanya telah melanggar 

dan bertentangan dengan prinsip dan otonomi khusus 

bagi provinsi Papua yang memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah khususnya Warga Papua untuk 

membangun dan mengatur sendiri kebutuhan 

masyarakatnya, pembentukan UU a quo justru 

mencerminkan dominasi pemerintah pusat yang sangat 

sentralistik dan otoriter dalam melakukan pemekaran 

wilayah yang nihil partisipasi warga asli Papua. 

 

2) Kerugian Potensial  

a) Kerugian Kependudukan Secara Administratif dan Tidak 

Adanya Jaminan Kesejahteraan Bagi Pemohon  

- Pemohon merupakan masyarakat Papua yang 

dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda 

Penduduk Provinsi Papua maupun Kartu Pengenal 

Mahasiswa di salah satu universitas di Provinsi Papua 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada 

bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) poin 3 
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(tiga). Bahwa amanat pokok dalam UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 adalah memekarkan 

Provinsi Papua, sehingga jumlah Provinsi di Pulau 

Papua ditambah sebanyak 3 (tiga) provinsi baru. 

Adapun nama 3 (tiga) Provinsi baru tersebut beserta 

dengan nama tiap kabupatennya, yaitu: 

● Papua Selatan dengan pembagian 4 (empat) 

kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, 

dan Asmat. 

● Papua Tengah dengan pembagian 8 (delapan) 

kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Mimika, Puncak 

Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. 

● Papua Pegunungan dengan pembagian 9 

kabupaten yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, 

Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lani 

Jaya dan Nduga. 

- Adanya pengesahan dan pengundangan UU 14/2022, 

UU 15/2022, dan UU 16/2022, daerah Pemohon 

terkena dampak pemekaran sesuai dengan amanat 

ketiga UU a quo. Artinya status kependudukan 

Pemohon mau tidak mau harus berubah dan terdapat 

potensi akan adanya perubahan besar dari segi 

administratif kependudukan di 21 (dua puluh satu) 

kabupaten Provinsi Papua. Adapun domisili Pemohon 

dirincikan sebagai berikut: 

● Pemohon  berdomisili di Kabupaten Dogiyai; 

- Padahal jika kita telusuri bersama daerah 

kependudukan Pemohon belum maksimal dari segi 

fasilitas maupun infrastruktur, oleh karena itu 

terdapat potensial kerugian konstitusional terkait 

dengan administrasi kependudukan Pemohon.  

- Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susesnas) pada September 2021 lalu, bahwa 2 (dua) 

provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan 

tertinggi adalah Provinsi Papua dengan persentase 

27,38% (dua puluh tujuh koma tiga puluh delapan 

persen), dan diikuti dengan Provinsi Papua Barat 

dengan persentase 21,82% (dua puluh satu koma 

delapan puluh dua persen). Sebagai Provinsi dengan 

angka kemiskinan tertinggi, tentu menjadi 
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kekhawatiran Pemohon apakah dengan adanya 

pemekaran sebagai amanat dari UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 kesejahteraan Pemohon 

akan sama atau akan meningkat? Pembuat Undang-

undang dalam hal ini hanya bercita-cita untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua 

namun tidak benar-benar ada jaminan kesejahteraan 

secara nyata. Oleh karena itu UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 berpotensi membuat 

Pemohon mengalami Kerugian Konstitusional. 

 

b) Pemohon Dirugikan Hak Konstitusionalnya Karena 

Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Pembentukan UU 14/2022 

- Bahwa terdapat video yang beredar luas di 

masyarakat yaitu Romanus Mbaraka seorang Bupati 

Merauke (selanjutnya disebut sebagai: “Bupati 

Merauke”) menyatakan pada pokoknya ia 

memberikan sejumlah uang dengan nilai besar (“biaya 

yang besar”) terhadap anggota DPR RI guna 

menciptakan skema perubahan Otonomi Khusus dan 

penarikan kewenangan ke pusat untuk meloloskan 

Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru 

sebagaimana diamanatkan dalam UU 14/2022. Lebih 

lanjut ia menyatakan bahwa apabila nominal biaya 

bayaran tersebut disebutkan, maka sudah pasti akan 

ditangkap oleh KPK  

(https://www.youtube.com/watch?v=uXSnbyBwt7

s). 

 

- Bahwa dengan adanya pernyataan dari Bupati 

Merauke di atas tersebut, terdapat dugaan adanya 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati 

Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

supaya UU 14/2022 dapat dilakukan pengundangan  

- Bahwa Bupati Merauke telah melakukan klarifikasi 

terhadap pernyataannya tersebut melalui kanal 

Youtube Matius Mawekim Offcial. Namun adanya 

klarifikasi tersebut tidak dapat menghilangkan atau 
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menyelesaikan dugaan perbuatan pidana yang ia 

lakukan terkait dengan penyuapan demi 

pengundangan UU 14/2022  

(https://www.youtube.com/watch?v=DzqtIZY_JyQ) 

 

- Bahwa dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi 

yang dilakukan oleh Bupati Merauke terkait dengan 

pengundangan UU 14/2022, maka bukan hanya 

Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya tetapi 

juga warga Papua Selatan, Pemerintah Provinsi 

Papua, dan Majelis Rakyat Papua. Terkait hal ini juga, 

sudah sepatutnya pembentukan hingga 

pengundangan UU 14/2022 dilakukan hanya untuk 

kepentingan beberapa elit tertentu, bukan benar-

benar untuk keperluan warga masyarakat Papua  

(https://www.mambruks.com/seven-

tribes/18108/viral-pengakuan-bupati-merauke-

romanus-mbaraka-bayar-dpr-ri-loloskan-dob-

papua-sebut-nama-yan-mandenas-dan-

komarudin-watubun/).  

 

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan 

berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 

pengujian. 

1) Dengan berlakunya ketiga UU a quo yang cacat formil dan 

pembentukannya tidak sesuai dengan UU 12/2011 karena 

tidak dilaksanakan secara adil, transparan, aspiratif, dan 

bertanggung jawab sehingga menihilkan peran dan 

keterlibatan Pemohon sebagai warga masyarakat untuk 

memberikan saran, ide, dan pendapat bagi pembangunan dan 

kemajuan pemerintahan daerah di provinsi Papua termasuk 

dalam rangka adanya upaya untuk melakukan pemekaran di 

beberapa di wilayah di Provinsi Papua. Akibatnya, Pemohon 

yang merupakan masyarakat Papua dan terkena dampak 

langsung dari amanat ketiga UU a quo dicederai hak 

konstitusionalnya karena tidak mampu berpartisipasi, 

memberikan saran maupun pendapat. Padahal jelas dalam 

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut 

Undang-Undang Dasar. 

https://www.youtube.com/watch?v=DzqtIZY_JyQ
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2) Dalam proses pemekaran daerah berdasarkan konsekuensi 

logis, pemerintah daerah dan masyarakatlah yang paling 

mengetahui apa yang dibutuhkan dalam melakukan 

pemekaran daerah berdasarkan aspirasi yang berkembang 

dalam dinamika masyarakat. Dengan pembentukan UU a quo 

telah mengabaikan dan mereduksi hak-hak Pemohon (lebih 

luas masyarakat Provinsi Papua) untuk melakukan partisipasi 

dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan dalam 

pemekaran daerah 

 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan 

tidak lagi atau tidak akan terjadi. 

1) Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo dengan 

Pembatalan UU 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022, 

maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi 

atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi lagi karena penyebab 

timbulnya kerugian konstitusional yang di alami oleh 

Pemohon tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Bahwa Pembentukan ketiga UU a quo menjadi 

kerugian konstitusional Pemohon karena pada prosesnya 

tidak melalui prosedur formil yang sesuai dengan amanat UU 

12/2011, yaitu: tidak melalui proses partisipasi masyarakat 

yang bermakna (meaningful participation), kesejahteraan 

Pemohon terancam, tata kelola pemerintah Daerah Otonomi 

Baru menjadi tidak memiliki perencanaan atau kerangka kerja 

yang matang, terukur, dan pasti, serta tidak 

mempertimbangkan bagaimana posisi masyarakat ketika hal 

tersebut dilaksanakan. 

 

11. Bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai kerugian 

konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di 

atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang 

memiliki kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 

006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007. Selain kerugian 

konstitusional Pemohon sebagaimana telah diuraikan secara 

keseluruhan di atas. Menurut MK terdapat penentuan syarat yang 

harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian 

Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Syarat 
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tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, 

Mahkamah menyatakan: 

 

• Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum 

Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk 

mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 

ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-

Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi 

karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-

Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil 

kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan 

dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, 

yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung 

jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan 

dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat 

pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-

Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang 

berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk 

melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap 

saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan 

pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 

NRI 1945. Perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang termuat dalam 

Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. 

Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana 

layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat 

yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya 

sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), 

menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan 

secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat 

tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai 

the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan 

dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi 

yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan 

kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat 

sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah 

berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang 

memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. 
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• Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih 

dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil 

rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara 

kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan 

secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama 

anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk 

menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil 

keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, 

sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, 

yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-

sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan 

termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian 

konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, 

kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara 

bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh 

dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan 

berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena 

ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata 

cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. 

 

• Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) 

digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya 

norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat 

berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, 

yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat 

secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil 

keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang 

atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai 

perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai 

pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai 

dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, 

karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang 

mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak 

sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 
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12. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap perkara a quo Pemohon 

merupakan Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan hak 

pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan 

umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa terhadap 

kerugian sebagaiamana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-

VII/2009 pada angka 10 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam 

proses pembentukan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, secara nyata-

nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam 

membentuk UU a quo, Pembentuk Undang-Undang menggunakan 

cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat 

secara terbuka, fair, jujur, partisipatif, dan bertanggung jawab. 

Bahkan selama proses pembentukan UU a quo, pembentuk Undang-

Undang melakukan prosesnya secara tertutup, tidak fair, dan banyak 

melakukan kebohongan publik sampai dengan disetujuinya bersama 

RUU Pembentukan Provinsi Papua oleh DPR dan Presiden pada 

tanggal 25 Juli 2022. Oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/209, 

dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil 

rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil 

keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau 

kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang 

telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di 

samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 

(1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah Pemohon memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 

uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh 

pemegang mandat yang dipilih oleh Pemohon. 

 

13. Bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, MK dalam yurisprudensi 

putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk 

menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 

27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan 

WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 

003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern 

terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan 

hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh 
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Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan 

permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pandangan MK mengenai 

syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat 

kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang 

menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) 

dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan 

adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no 

participation without tax’. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara 

pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk 

mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam 

Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 

40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax 

payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband 

bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang 

yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai 

pembayar pajak (tax payer). 

 

14. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di 

atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak 

konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun 

potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut 

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila 

UU a quo dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian 

konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi 

dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan 

kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang 

didalilkan dan berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, maka 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai 

Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena 

telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengenai syarat 

kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 

011/PUU-V/2007. 

 

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 
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A. DALAM PROVISI 

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pokok-pokok 

permohonan, Pemohon perlu menguraikan beberapa hal untuk dapat 

dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam alasan Provisi 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Fomil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk 

menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD NRI 1945 

atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 

27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan 

pembentukan undang-undang dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR. 

Artinya, Pengujian Formil memiliki perbedaan karakteristik 

dengan pengujian materiil, dimana terhadap Putusan Uji Formil, 

Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan 

undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan 

pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan 

undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi memberikan 

tenggat 45 hari suatu undang-undang dapat diuji secara formil ke 

Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mendapatkan kepastian 

hukum secara lebih cepat atas status suatu Undang-Undang 

apakah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara 

formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 

 

2. Bahwa adanya masa tunggu konstitusionalitas pembentukan 

Undang-Undang yang harus diterapkan oleh Pemerintah terhadap 

suatu undang-undang setelah diundangkan. Hal tersebut 

mendasarkan pada, adanya batas waktu 45 (empat puluh lima) 

hari pengujian formil suatu undang-undang. Artinya apabila 

dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak suatu 

undang-undang di undangkan tidak terdapat adanya pengujian 

formil yang dilakukan oleh warga negara dan/atau kelompok 

masyarakat dan/atau kesatuan masyarakat adat, maka Undang-

Undang tersebut barulah dapat dilaksanakan. Karena dianggap 

secara konstitusionalitas Pembentukan undang-undang telah 

Konstitusional. Namun apabila dalam tenggang waktu 45 (empat 

puluh lima) hari terdapat permohonan pengujian formil ke 

Mahkamah Konstitusi, maka masa tunggu 45 (empat puluh lima) 

hari tersebut diperpanjang yakni 60 (enam puluh) hari kerja 
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terhitung sejak perkara tersebut dicatat dalam Buku Registrasi 

Perakra Konstitusi (BRPK). Mengingat adanya tenggang waktu 60 

(enam puluh) hari kerja bagi mahkamah untuk memutus terhitung 

sejak perkara dicatat dalam BRPK. Masa tunggu konstitusionalitas 

formal suatu undang-undang tersebut menjadi sangat penting 

selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk 

menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih besar yang 

ditimbulkan pasca Putusan Pengujian Formil oleh Mahkamah 

Konstitusi, serta untuk meminimalisir terjadinya Pembangkangan 

terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah. 

 
3. Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu undang-

undang Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 

8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila 

tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai 

hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. 

Kedelapan asas tersebut adalah. Pertama, tidak berdasarkan 

putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. Kedua, 

diumumkan kepada publik. Ketiga, tidak berlaku surut. Keempat, 

dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Kelima, tidak 

boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Keenam, tidak 

boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan. Ketujuh, tidak boleh sering diubah-ubah. Kedelapan, 

harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-

hari. (Lon L. Fuller, Morality of Law New , (Haven and London: Yale 

University Press, 1964), hlm. 39.) 

 
4. Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Maria Farida 

Indrati Soeprapto menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan 

wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” 

Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas 

pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran 

ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. (Maria Farida, 

dkk., Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, 

(Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008), hlm. 4). 

Memperhatikan adanya Prosedur pembentukan UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 yang tidak memenuhi ketentuan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan UU 12/2011, yakni tidak 

terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-
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undangan, tidak adanya partisipasi publik yang berarti 

(meaningful participation), proses pembentukan yang tidak fair, 

adil, dan partisipatif dalam pembentukan UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 yang telah disetujui bersama pada 

tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut 

pada bagian alasan permohonan.  

 
5. Bahwa dalam praktiknya, pembentuk undang-undang dengan 

berbagai alasan dan pertimbangan mengabaikan proses atau 

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan dalam UU 12/2011 jo UU 13/2022 sebagaimana dalam 

pembentukan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat dan 

menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis 

dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan 

peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun praktiknya 

karena peraturan pelaksana UU 11/2020 sudah terlanjur 

diundangkan, sehingga Pemerintah tetap saja melaksanakan UU 

11/2020 pada semua cluster. Hal ini tentunya bentuk nyata 

pembangkangan terhadap Konstitusi dan telah melanggar Hak 

Konstitusional Warga Negara terkhusus Pemohon dalam UU 

11/2020. Terhadap hal demikian bukanlah merupakan suatu hal 

yang dapat dibenarkan dalam praktik ketatanegaraan dengan 

membangkan dari koridor dan proseudr hukum yang berlaku dan 

apabila praktik seperti ini tetap dilanggengkan dan dilegitimasi 

atas dasar kekuasaan maka akan menimbulkan sikap 

otoritarinisme dari pembentuk undang-undang dan jelas 

merugikan hak-hak konstitusional warga negara.  

 

6. Bahwa dalam hal inilah yang menjadi tugas penting Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai “The Guardian of 

Constitution”, dan sebagai “The Protector of Citizen’s Constitutional 

Rights”. Maka terhadap setiap Pengujian Formil, Mahkamah 

Konstitusi haruslah memberikan Putusan Sela yakni 

memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda pelaksaan 

terhadap suatu Undang-Undang yang sedang diuji formil di 

Mahkamah Konstitusi, serta tidak menerbitkan peraturan 
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pelaksana terhadap undang-undan yang sedang dilakukan uji 

formil, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan. 

 
7. Bahwa dengan uraian yang demikian maka demi menciptakan 

kepastian hukum dalam masyarakat, maka sebelum Mahkamah 

Konstitusi memutus permohonan a quo, Pemohon memohon 

kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 

putusan sela (provisi) yang menunda keberlakuan/ Pelaksanaan 

UU 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022 hingga adanya 

putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan 

a quo. 

 

B. DALAM POKOK PERMOHONAN 

 

Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, 

penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan 

Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih 

terperinci dalam UUD NRI 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI 

1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 

pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni 

UU 12/2011. Artinya UUD NRI 1945 telah hanya mendelegasikan 

kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-

undangan kepada UU 12/2011. Sehingga semua pembentukan 

perundang-undangan harus tunduk pada UU 12/2011. 

 

Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk 

lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi 

kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-

undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai 

tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok 

ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 

1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada 

pengujian formil karena UUD NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip 

dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide 

Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). 

 

Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan 

pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 

yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 
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pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 

Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka 

tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada 

batu uji / tolok ukur UUD NRI 1945, juga menggunakan UU 12/2011. 

 

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo 

tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar  

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum 

 

Pasal 22A 

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan 

undang-undang diatur dengan undang-undang” 
 

Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. 

 

Pasal 28 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

 
Pasal 5 UU 12/2011 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
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d. Dapat dilaksanakan; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rumusan; 

g. Keterbukaan 

 
Pasal 10 UU 12/2011 

“Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang 

berisi: 

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Perintah suatu Undang-Undang yang diatur dengan 

Undang-Undang. 

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. 

d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, 

dan/atau 

e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 

Pasal 96 UU 13/2022 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan 

dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan orang perseorangan atau kelompok orang 

yang terdampak langsung dan/atau mempunyai 

kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 

masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan 

menginformasikan kepada masyarakat tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat 

melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: 
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a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau 

d. kegiatan konsultasi publik lainnya. 

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam 

perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat 

menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil 

pembahasan masukan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 

(8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan 

Peraturan Presiden. 

 

Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU 14/2022, UU 

15/2022, dan UU 16/2022 yang menjadi alasan pengujian formil dalam 

permohonan a quo adalah proses pembentukannya yang tidak 

memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 

1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-

pelanggaran prosedural dalam pembentukan ketiga UU a quo. Adapun 

untuk alasan-alasan menguatkan serta membuktikan bahwa 

pembentukan UU a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan 

Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU 12/2011 sehingga 

UU a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, adalah sebagai berikut: 

 

1. PEMBENTUKAN KETIGA UU A QUO TIDAK SESUAI DENGAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERMAKNA  

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 

(selanjutnya disebut sebagai Putusan MK 91/2020) Paragraf 

[3.17.8] menyebutkan bahwa:  

“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal 

berupa peraturan perundang-undangan partisipasi 

masyarakat perlu dilakukan secara bermakna 

(meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud 

partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. 

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut 
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setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama hak 

untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); 

kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to 

be considered), dan ketiga hak untuk mendapatkan 

penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan 

(right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama 

diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak 

langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan 

undang-undang yang sedang dibahas.”  

2) Dikutip dari artikel yang berjudul “MRP Kritik Pengesahan 

Pemekaran Karena Tak Libatkan Rakyat Papua” yang 

dipublikasikan pada 30 Juni 2022 melalui website resmi Majelis 

Rakyat Papua (selanjutnya disebut sebagai: “MRP”), Ketua Majelis 

Rakyat Papua Timotius Murib (selanjutnya disebut sebagai: Ketua 

MRP), menyatakan yang pada intinya bahwa MRP tidak lagi 

dimintai persetujuan oleh pemerintah dan DPR dalam proses 

pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang 

Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua 

Pegunungan. Bahkan Ia berujar bahwa: “Tiga RUU yang saya pikir 

itu adalah keinginan Jakarta, bukan keinginan orang asli 

Papua.”  

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2021, mendefinisikan bahwa: 

“Majelis Rakyat Papua selanjutnya disingkat MRP adalah 

representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki 

wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang 

Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap 

adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan 

kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.” 

4) Bahwa berkenaan dengan Partisipasi Masyarakat, maka kita perlu 

mengacu pada Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan 

bahwa: 

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan.” 

5) Adapun masyarakat yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 

96 ayat (3) UU 12/2011 yaitu: 
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“Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan orang 

perseorangan atau kelompok orang yang terdampak 

langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi 

muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 

6) Bahwa MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, 

sudah sewajarnya dan seharusnya dilibatkan dalam 

pembentukan ketiga UU a quo. Karena perihal pemerintah ingin 

melakukan perubahan atau suatu pembangunan di suatu daerah 

tentu diperlukan kajian maupun pendapat dari masyarakat lokal. 

Dalam hal ini pendapat MRP sebagai representasi kultural Orang 

Asli Papua yang menjadi kelompok orang paling memahami 

daerahnya harus dilibatkan dan didengarkan pendapatnya karena 

pembentukan ketiga UU a quo berkaitan dan terkena dampak 

langsung atas materi muatan ketiga UU a quo. 

7) Margono Selamet berpendapat dalam bukunya yang berjudul 

“Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan” mengenai 

konsep Teori Partisipasi dalam kaitannya dengan pembangunan 

masyarakat yang demokratis, terdapat 3 (tiga) konsep, yaitu: 

Partisipasi Politik (political participation); Partisipasi Sosial (social 

participation); dan Partisipasi Warga (citizenship participation). 

Adapun dalam konsep Teori Partisipasi Warga (citizenship 

participation), menekankan pada partisipasi langsung warga 

dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses 

pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat lokal menjadi bagian 

yang paling memahami keadaan daerahnya dan tentu akan 

mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat 

lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal 

yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan karena 

merekalah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi dan 

potensi yang dimiliki oleh daerahnya.  

8) Selain itu, bahwa pada April 2022 lalu Ketua MRP menyatakan 

bahwa terdapat 4 (empat) alasan MRP meminta penangguhan 

RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua 

Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan, salah satu 

alasan tersebut karena pembentukan Daerah Otonomi Baru 

tersebut dilakukan dengan pendekatan atas ke bawah yang 

sentralistik. Tentu penggunaan pendekatan atas ke bawah 

tersebut sama saja menghilangkan partisipasi masyarakat yang 

terkena dampak langsung dan pembentukan ketiga UU a quo 

tidak menerapkan partisipasi masyarakat secara bermakna 
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(meaningful participation) karena telah dilanggarnya hak untuk 

dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk didengar 

(right to be heard). 

9) Oleh karena itu, pembentuk ketiga UU a quo dalam hal ini tidak 

menerapkan Pasal 96 UU 12/2011 tentang Partisipasi Masyarakat 

secara bermakna dengan tepat dan sudah seharusnya cacat formil 

dalam pembentukannya. 

 

 

2. PEMBENTUKAN KETIGA UU A QUO TIDAK DILENGKAPI DENGAN 

NASKAH AKADEMIK SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEJELASAN 

TUJUAN 

a) Pembuatan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas beberapa 

tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga akhirnya 

proses pengundangan terdapat beberapa prosedural yang diatur 

rinci dalam UU 12/2011. Adapun dalam tahap perencanaan 

peraturan perundang-undangan diamanatkan dalam Pasal 43 

ayat (3) UU 12/2011 yang berbunyi:  

“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, 

atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” 

b) Berdasarkan amanat Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011, bahwa 

merupakan suatu kewajiban bagi pembentuk undang-undang 

untuk turut serta menyertakan Naskah Akademik. Kewajiban 

adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan dipertegas dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 49/PUU_XX/2022 dalam Perkara Pengujian 

Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (selanjutnya disebut sebagai: “Putusan MK 3/2022”) pada 

Paragraf [3.14.2], yang berbunyi:  

“Bahwa keberadaan naskah akademik memang 

diharuskan dalam pembentukan undang-undang. Pasal 

43 ayat (3) UU 12/2011 menyatakan, ‘Rancangan Undang-

Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus 

disertai Naskah Akademik’.” 

c) Bahwa mengenai nihilnya atau setidak-tidaknya sulit diaksesnya 

Naskah Akademik ketiga UU a quo yang dialami oleh masyarakat 

Papua, disampaikan oleh Ketua MRP pada bulan April 2022 lalu 

yang menyatakan bahwa salah satu alasan MRP memohon 

penangguhan ketiga Rancangan Undang-Undang a quo pada saat 
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itu adalah karena rencana kebijakan Daerah Otonomi Baru 

(selanjutnya disebut sebagai: “DOB”) tidak didukung oleh kajian 

ilmiah.  

d) Berdasarkan hal-hal tersebut, pembentukan ketiga UU a quo tidak 

sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-

undangan karena tidak memenuhi amanat Pasal 43 ayat (3) UU 

12/2011 maupun Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 dan sudah jelas 

terdapat kecacatan formil pada pembentukannya. 

e) Bahwa lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya Naskah Akademik 

yang seharusnya menjelaskan mengenai berbagai latar belakang 

dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, penelitian maupun 

pengkajian hukum dan lain sebagainya, hingga solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.  

f) Bahwa, pembentukan ketiga UU a quo sejatinya tidak 

menerapkan asas kejelasan tujuan sebagaimana 

termanifestasikan dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Adapun 

yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

g) Bahwa berdasarkan Putusan MK 3/2020 paragraf [3.14.1] 

menyatakan: 

“Bahwa naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam UU 

12/2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum masyarakat.” 

h) Oleh karena itu, tidak adanya Naskah Akademik sejatinya 

membuktikan bahwa pembentukan ketiga UU a quo tidak 

terdapat tujuan yang jelas mengenai kebutuhan masyarakat 

Papua maupun hal yang hendak/ingin dicapai dengan adanya 

pengundangan ketiga UU a quo. Sehingga tidak adanya kejelasan 

tujuan dalam pembentukan ketiga UU a quo  

 

3. PEMBENTUKAN KETIGA UU A QUO TIDAK MENGANDUNG 

URGENSI BAGI KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA 

SEHINGGA TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK MEMPERHATIKAN JENIS 
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MATERI MATERI MUATAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN  

a) Bahwa sebagaimana telah disyaratkan dengan jelas pada Pasal 47 

ayat (3) UU 12/2011 jo. Pasal 48 (3) UU 12/2022, yang pada 

pokoknya yaitu dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan, bahwasannya terdapat tahapan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

Rancangan Undang-Undang. Adapun proses pengharmonisasian 

dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang 

tindih peraturan perundang-undangan dan antara undang-

undang yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.  

b) Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya 

disebut sebagai: “UU 2/2001”), mengamanatkan: 

“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota 

menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan 

pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan 

kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan 

martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek 

politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, 

kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, 

kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan 

datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.”  

c) Dapat disimpulkan bahwa dalam hal Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat apabila ingin melakukan pemekaran suatu 

provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua, maka Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memperhatikan beberapa 

aspek yang 3 (tiga) diantaranya adalah kesiapan sumber daya 

manusia, kemampuan ekonomi, dan/atau aspirasi masyarakat 

Papua.  

d) Merujuk pada aspek kesiapan sumber daya manusia dan aspirasi, 

jika melihat kondisi di Papua pada nyatanya banyak masyarakat 

Papua yang menolak dan tidak setuju dengan adanya pemekaran 

3 (tiga) Provinsi baru sebagaimana teramanatkan dalam UU 

14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022.  
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e) Jika melihat pada aspek kemampuan ekonomi bahwa menurut 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) September 2021 lalu, 

bahwa provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan tertinggi 

adalah Provinsi Papua dengan persentase 27,38% (dua puluh 

tujuh koma tiga puluh delapan persen). Lantas apabila beberapa 

aspek penting dalam pemekaran provinsi baru saja tidak 

terpenuhi, bagaimana bisa pembentuk undang-undang 

berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu urgensi yang harus 

segera dipenuhi?  

f) Pasal 10 ayat (1) huruf e telah mengamanatkan bahwa:  

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang 

yang berisi: e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat.”  

g) Akan tetapi secara implementatif keberadaan UU aquo justru 

menimbulkan ketidaksetujuan dan penolakan dari masyarakat 

akan adanya pemekaran provinsi papua melalui ketiga UU a quo, 

tentu saja pembentukan ketiga UU a quo tidak terdapat urgensi 

yang jelas dan tidak memenuhi kebutuhan hukum dalam 

masyarakat 

h) Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan hukum dalam 

masyarakat dalam pembentukan UU 14/2022, UU 15/2022, dan 

UU 16/2022, sejatinya telah membuktikan bahwa pembuat 

undang-undang tergesa-gesa dan hanya sekedar membuat 

peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan urgensi 

yang jelas.  

i) Selain itu, nihilnya urgensi dalam materi muatan yang diatur 

dalam ketiga UU a quo, sejatinya telah mencederai asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa yang 

dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang telah sesuai dengan jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan. Namun tampaknya pembentuk 

undang-undang ketiga UU a quo lengah dan tidak benar-benar 

memperhatikan materi muatan dalam ketiga UU a quo.  

j) Oleh karena, materi muatan ketiga UU a quo tidak terdapat 

urgensi dan dalam pembuatannya tidak memenuhi asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Karenanya 

pembentukan ketiga UU a quo cacat formil dan tidak sesuai 
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dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku. 

 

4. PEMBENTUKAN KETIGA UU A QUO TIDAK SESUAI DENGAN ASAS 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BAIK 

a) Asas Dapat Dilaksanakan  

i. Bahwa yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan 

adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik 

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

ii. Bahwa Hans Kelsen berpendapat mengenai Teori Efektivitas 

Hukum, bahwa agar suatu kaidah hukum dapat efektif, 

haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: 

- Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan  

- Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh 

masyarakat 

iii. Bahwa banyaknya masyarakat Papua yang menolak 

kehadiran ketiga UU a quo, sejatinya hal tersebut menjadi 

bukti bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan poin 

kedua dari Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh 

Hans Kelsen. Sehingga pembentukan ketiga UU a quo tidak 

diperhitungkan efektivitasnya. 

iv. Oleh karena itu, pembentukan ketiga UU a quo tidak 

menerapkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 huruf d, dan sudah sewajarnya dinyatakan 

cacat formil. 

 

b) Asas Keterbukaan 

i. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan termasuk 

Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada 

publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak 

langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau 

memberikan masukan pada setiap tahapan dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
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dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring 

(dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).  

ii. Adapun asas keterbukaan dalam UU 12/2011, berkaitan erat 

dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dengan 

Pasal 96 UU 12/2011. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) 

berbunyi bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan 

secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”  

iii. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 

mengamanatkan bahwa: 

“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 

masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat.” 

iv. Mengutip pernyataan Usman Hamid (Direktur Eksekutif 

Amnesty International) pada Selasa 26 April 2022 bahwa: 

“Sudah ada 12 (dua belas) kasus pembunuhan di luar hukum 

yang terjadi di Intan Jaya, Dan sudah ada 2 (dua) orang asli 

Papua tewas ketika menyampaikan pendapat menolak 

DOB.”  

v. Bahwa Ketua MRP pada bulan April 2022 lalu yang 

menyatakan bahwa salah satu alasan MRP memohon 

penangguhan ketiga Rancangan Undang-Undang a quo pada 

saat itu adalah karena rencana kebijakan DOB tidak 

didukung oleh kajian ilmiah. 

vi. Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat Papua dalam 

hal ini tidak mampu mengakses Naskah Akademik maupun 

kajian ilmiah apapun terkait dengan ketiga UU a quo. 

vii. Oleh karena itu pembentukan ketiga UU a quo tidak 

menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 huruf g UU 12/2011 karena tidak memberikan akses 

kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak 

langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau 

memberikan masukan, dan sudah sepantasnya dinyatakan 

cacat formil dalam pembentukannya. 

 

Bahwa dengan uraian yang demikian, Mahkamah Konstitusi 

seharusnya memutus dalam putusannya untuk membatalkan ketiga 

UU a quo karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-
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Undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU 12/2011 sebagai pakem 

dalam membentuk peraturan perundang-undangan incasu UU a quo 

bagi Pembentuk Undang-Undang. Karena apabila terhadap praktik 

yang secara terang-terangan menabrak pakem yang telah ditentukan 

dalam UU 12/2011 sebagai Undang-Undang delegasi dari Pasal 22A 

UUD 1945 dibiarkan atau bahkan diberikan Legitimasi Konstitusional 

apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini. Maka selain 

menciderai prinsip-prinsip Negara Hukum. Praktik ini akan terus 

lakukan demi melenggangkan kepentingan-kepentingan kelompok 

tertentu dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan 

mengorbankan hak-hak konstitusional Warga Negara yang telah 

dijamin dalam UUD 1945. Pembentukan UU a quo yang tidak berakar 

dari kebutuhan hukum masyarakat khususnya bagi masyarakat 

Papua, selain tidak menyelesaikan persoalan melainkan justru 

berpotensi untuk menambah permasalahan baru karena 

ketidaksiapan, baik infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya 

hukum masyarakat yang diakibatkan adanya pemekaran wilayah baru 

di provinsi papua. 

 

Bahwa disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai “The 

Guardian of Constitution” tentunya harus mengambil keputusan yang 

tegas demi menjaga tegaknya Konstitusi yang secara terang benderang 

telah di langgar sebagai wujud perlindungan bagi rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, terhadap 

Pembentukan UU a quo haruslah dinyatakan tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 

dan UU 12/2011 jo UU 13/2022. 

 

 

V. PETITUM 

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh 

Pemohon sebagaimana tersebut di atas, mana Pemohon memohonkan 

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk 

memuat dan menjatuhkan dalam amar putusan sebagai berikut: 

 

1. Dalam Provisi 

a. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya; 

b. Menyatakan sebelum menjatuhkan Putusan Akhir untuk menunda 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
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Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), sampai adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. 

 

2. Dalam Pokok Perkara 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua 

Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805) tidak 

memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua 

Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagamana mestinya. 

 

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
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Hormat Kami, 

Kuasa Hukum Pemohon 

 

 

 

 

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. 

 

 

 

 

 

Rustina Haryati, S.H. 
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