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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 

Nomor 1/PUU-XVIII/2020 

“Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif” 
 
 

I. PEMOHON 

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

 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian Materiil Pasal 76 ayat (4) sepanjang frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”, Pasal 252 ayat (5) 

sepanjang frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan 

sumpah/janji”, Pasal 318 ayat (4) sepanjang frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”, dan Pasal 367 

ayat (4) sepanjang frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota 

yang baru mengucapkan sumpah/janji” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 

Undang-Undang adalah: 

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi 

diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-

undang terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian 

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

Menjadi Undang-Undang (UU MK). Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dimaksud juga ditegaskan kembali. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang (PMK 06/2005), pengujian atas undang-undang yang 

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil 

maupun materiil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). Dengan demikian, Mahkamah 

Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 

1945. 

2. Bahwa Pemohon adalah mengajukan pengujian materiil Pasal 76 ayat (4), 

Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3. Oleh karena itu, permohonan a quo 

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. 
 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) 
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan 
privat, atau (d) lembaga Negara.”; 

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

Nomor 010/PUU/III/2005 dimana kemudian putusan-putusan tersebut 

ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian 
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konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon 
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 

c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji. 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.; 

3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, sehingga 

Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU 

MK. Pemohon juga adalah pembayar pajak dan juga terdaftar sebagai 

pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. 

Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 

4. Bahwa dalam pasal-pasal yang dimohokan uji materinya, masa jabatan 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (anggota 

legislatif) ditentukan selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada saat anggota 

yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dari bunyi ketentuan tersebut, secara 

implisit/tersirat mengandung makna bahwa anggota legislatif yang lama tidak 

dapat menjadi anggota baru. Artinya, anggota yang lama secara otomatis 

berakhir dan akan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut 

adalah anggota legislatif hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. 

5. Bahwa telah terang dan jelas bunyi ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan 

uji materiil tersebut adalah multi tafsir sehingga tidak memberikan jaminan 

dan kepastian hukum yang adil, dimana yang seharusnya masa jabatan 

anggota legislatif hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan 

pengucapan sumpah/janji anggota yang baru, sehingga anggota lama tidak 

dapat dipilih kembali dan karenanya membuka kesempatan yang luas bagi 

warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menjadi anggota legislatif, 

namun justru bunyi pasal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk 
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melegitimasi tidak dibatasinya berapa kali seseorang dapat menjabat 

sebagai anggota legislatif. Hal tersebut membuktikan semakin kecilnya 

peluang bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menduduki 

jabatan sebagai anggota legislatif. Padahal dalam kesempatan Pemilu 

Serentak 2019, Pemohon sesungguhnya bermaksud menggunakan hak 

Pemohon untuk dapat dipilih sebagai anggota legislatif. 

 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

 Pengujian materiil UU MD3: 

1. Pasal 76 ayat (4) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”. 

2. Pasal 252 ayat (5) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji”. 

3. Pasal 318 ayat (4) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”. 

4. Pasal 367 ayat (4) sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat 

anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. 

 
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

1. Pasal 1 ayat (2) 
2. Pasal 1 ayat (3) 
3. Pasal 28D ayat (1) 
4. Pasal 28D ayat (3) 
5. Pasal 28I ayat (4)  
6. Pasal 28I ayat (5) 

 
VI. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan 

di dalamnya, seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya 

penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Jabatan sebagai anggota legislatif 

merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya. 

2. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), 

dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 sebenarnya telah memberikan batasan masa 



5 

 

jabatan anggota legislatif selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh 

anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “dan 

berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Kata “anggota yang 

baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun 

demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa 

jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota 

berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi 

anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan. 

3. Bahwa dengan adanya multi tafsir tersebut, maka materi muatan Pasal 76 

ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 

MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena 

telah menimbulkan ketidakpastian hukum. 

4. Bahwa efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode 

seseorang dapat menjabat sebagai anggota legislatif, adalah semakin 

mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan 

tersebut. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 

1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan.  

5. Bahwa ditafsirkannya materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), 

Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 sebagai tidak 

terbatasnya masa jabatan anggota legislatif telah membawa suatu lembaga 

terperosok ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Dengan 

demikian, materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat 

mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah 

kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan 

belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara 

hukum, yaitu keadilan bagi semua orang. 

6. Bahwa dengan demikian, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat 

(5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tidak menegakkan 
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dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D 

ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, padahal 

negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, 

pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya 

melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. 

7. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, materi muatan Pasal 76 

ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 

MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 

anggota legislatif hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau 

setidak-tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 

satu kali masa jabatan. 

 

VII. PETITUM 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan muatan materi: 

a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara 

Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang 

mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji” bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

b. Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran 

Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 

sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang 

baru mengucapkan sumpah/janji” bertentangan dengan Undang-Undang 
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Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

c. Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran 

Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 

sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD 

provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji” bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

d. Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran 

Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 

sepanjang mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD 

kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 

masa jabatan”. 

3. Menyatakan muatan materi: 

a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara 

Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang 

mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

b. Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara 
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Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang 

mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru 

mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

c. Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara 

Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang 

mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang 

baru mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”; 

d. Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara 

Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang 

mengenai frasa “dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota 

yang baru mengucapkan sumpah/janji” tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia; 

Atau, 

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

 


