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Alamat

1. Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIK
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Hal: PermoJlOnan Penglljian MateriiJ Undang-Undang Nomor 7 1'aJ/lIn 2020
tentang Perllbahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 1'aJ/lIn 2003
tentang Mahkamah Konstitllsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1'ahlln 1945

Dengan hormat.

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
: jombang, 3 September 1954

3275030309540012
: Indonesia

Guru Besar" Dosen Pascasarjana FH Universitas Islam
As-syafiiyah dan Universitas Muhammadiyah jakarta,
Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Peri ode 2009
• 2011
JI. Mutiara 2 Blok H No. 12, RT. 002/012, Kel.
Sepanjang jaya, Kec. Rawalumbu. Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon J.

2. Nama Fardiaz Muhammad, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 17 Oktober 1998
NIK 3471071710980001
Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Swasta
Alamat jl. Sadewa 10, RT. 052/011, Kel. Wirobrajan, Kec.

Wirobrajan, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II..

3. Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIK
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Resti Fujianti Paujiah, S.H.
Pandeglang, 24 September 1999
317346409991001
Indonesia
Pelajar /Mahasiswa



Alamat jl. Rendang Barat No. 10, RT. 003/004, Kel. Krendang,
Kec. Tambora, jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III,

Secara bersama-sama, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut : Para
Pemohon.

Dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 20 juni 2022 telah memberi kuasa khusus kepada:

• Dr. HERU WI DODO, S.H., M.Hum.
• DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.

• SUPRIYADt S.H., M.H.
• AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.

Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor HWL - ~ ~ ..M g..;-l,
berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan
Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, jakarta Pusat 10320, bertindak secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Para Pemohon.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), selanjutnya
disebut "UU 7/2020" (Bukti P-3), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (Bukti P-4), dengan Obyelt
Permohonan dan Batu Uji sebagai berikut :

Obyelt Permohonan :

Pasal7 A ayat (1) UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ,yang berbunyi :

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan
fungsional yang menjalankan'tugas teknis. administratif peradilan Mahkamah
Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera
muda, dan panitera pengganti."

. Battl Uji :

Pasal 28D ayat (I), (2), dan (3) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

"{1j Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin dungan, dan kepastian
hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum.

(2j Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imba/an dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. "
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Permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah /{onstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 secara tegas
menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam Iingkungan peradilan umum,
Iingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi':'

2. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal24C ayat (1) UUD 1945 mengatur:

"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
negarayang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan ten tang hasil pemilihan
umum.1I

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan
kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316),
selanjutnya disebut "UU 24/2003" (Bukti P-1) sebagaimana dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor
5226). seIanjutnya disebut "UU 8/2011" (Bukti P-2) dan terakhir dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6554),selanjutnya disebut"UU7 /2020" (Bukti P-3),
pada Pasal10 ayat (1) hurufa UU 24/2003 ditegaskan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk:
(a) menguji undang-undang terhadap Undang.Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Repu~lik Indonesia Tahun 1945";
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5. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi
dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak
boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam
undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa
dirugikan atas berJakunya undang-undang dapat memohonkan meJalui
pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Uncang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa sebagai Pelindung Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak
memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang
agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi
terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan
tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan
hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas,
dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah
Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah
Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan
sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak
konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah
Konstitusi;

7. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan
perkara a. quo sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-Xj2012, namun dikarenakan
permohonan uji materiil dalam perkara a quo mempunyai maksud dan tujuan
yang berbeda .. dengan. permohonan .yang telah diputuskan terdahulu dan
menggunakan materi muatan dalam UUD 1945 yang berbeda sebagai dasar
pengujiannya, maka permohonan hak uji terhadap pasal-pasal dalam
permohonan ini dapat dimohonkan pengujian kembali. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasill i5bayat eiY danayat(2)UU 8/2011, yang berbunyi:

"(1). Terhadap materi muatan ayat, pasal, danjatau bagian dalam Undang-
Undangyang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kernbali.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda";

8. Bahwa materi muatan dalam UlJD 1945 yang dijadikan dasar pengujian daJam
permohonan a quo berbeda dengan permohonan yang telah diputuskan
terdahulu oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
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Nomor 34/PUU-X/2012. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh Para
Pemohon sebagai berikut:

8.1. Obyek permohonan yang diajukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 34/PUU-X/2012 adalah Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011, sedangkan
obyek permohonan yang diajukan saat ini adalah Pasal 7A ayat (1) UU
7/2020;

8.2. Materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian Pasal 7A
ayat (1) UU 8/2011 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-
X/2012 adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;

8.3. Maksud dan tujuan dalam pengujian Pasal 7A UU 8/2011 yang telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012
adalah agar diaturnya batas terkait usia pensiun Panitera dan Panitera
Pengganti. Penjelasan Pasal 7A ayat (1) UU8/2011 yang hanya menyatakan
"Cukup jelas", dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya diberikan tafsir konstitusional,
bahwa Pasal 7A ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
disertai frasa "dengan usia pensiun 62 tallUn bagi Panitera, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti"

8.4. Materi muatan yang diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 7A ayat (1)
UU 7/2020 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.
Norma tersebut dimohonkan pengujiannya karena dalam
perkembangannya, berbagai perkara yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang diperiksa dan diadiJi Mahkamah Konstitusi
antara lain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU) semakin
banyak serta substansi (pokok perkara) semakin kompleks karena jenis
pengujian pun bervariasi dan berimbang. Bahkan seiring dengan
perubahan kebijakan politik htikum pemilu, baik pemilu yang
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah secara serentak dengan pilkada di seluruh daerah otonom,

...... yang sengketa atauperseJisihan hasilnya diadiJi oleh Mahkamah Konstitusi
secara serentak pula hal ini menjad! alasan lain untuk lebih memperkuat
kepaniteraan; .

8.5. Kondisi demikian menuntut kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi yang
direprentasikan' - oleh -'sembilan - Hakim -Konstitusi yang secara
konstitusional telah ditentukan oleh Konstitusi dan menuntut pula
kesiapan dukungan atau bantuan dar! supporting unit baik Kepaniteraan
maupun Sekretriat jenderal, dan lebih spesifik adalah Kepaniteraan yang
secara tegas mengemban tugas sebagai pendukung tugas utama bidang
peradilan (coorebusiness). Oleh karenanya penguatan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi dari berbagai aspek merupakan kebutuhan yang
sangat penting, utama dan konstitusiona1.

8.6. Kepaniteraan sebagai supporting unit dalam membantu penyelenggaraan
tugas konstitusional Hakim Konstitusi dituntut mampu memberikan
layanan teknis administratif peradilan kepada hakim konstitusi serta
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masyarakat pencari keadilan dalam mendukung tugas-tugas Mahkamah
Konstitusi. Akan tetapi, pada sisi yang lain, dalam norma Pasal 7A UU
7/2020 kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditetapkan secara sederhana
dan simple saja, yakni terdiri dari Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti. yang dalam struktur organisasinya pun ditetapkan dengan
komposisi yang terbatas. Organisasi kepaniteraan terdiri dari satu orang
Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda dan Panitera Pengganti demikian tidak
mewujudkan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan dukungan lembaga
yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi yang independen, imparsial.
dan akuntabel.

8.7. Komposisi supporting unit kepaniteraan yang demikian sangat sederhana
dan simple dan bias yang potensial akan merupakan kendala dalam
menyelenggarakan dukungannya secara optimal kepada Mahkamah
Konstitusi dengan semakin meningkatnya perkara pengujian undang-
undang (PUU) terhadap Undang-Undang Oasar 1945, baik secara
kuantitatif maupun kompleksitas pokok perkara serta berpotensi
"membanjirnya" perkara perselisihan hasil pemilihan umum (pemiluJ OPR,
OPO, Presiden dan Wakil Presiden, OPRO Provinsi/Kabupaten/Kota serta
Kepala dan Wakil Kepala Oaerah yang secara substansial penangannya
harus didukung oleh unit kerja profesional. berintegritas yang
membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia di kepaniteraan.

8.8. Kepaniteraan memerlukan pengaturan spesifik dalam UU MK karena
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga spesifik meskipun bersama-
sama dengan Mahkamah Agung yang secara lebih jelas dan pasti diatur
dalam undang-undang sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah
Konstitusi adalah peradilan konstitllsi yang peran dan tugasnya sangat
spesifik yang juga tentunya memerlukan sosok organisasi dan tata kerja
dan supporting unit yang sangat spesifik pula dan harus tertuang dalam
undang-undang demi I:epastian hukum (legal certainty).

8.9. Oengan merujuk pada bunyi pasal 7 UU NO.8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang NomoI' 24 Tahun 2003 Tentang
- Mallkaman "){iiiistltusC)iilnfi'" meneiasI<an;',: l:iiih'wa'''''Di'MaJikamah
Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal
untuk inembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah

.-Konstitusr •.maka. sangat'logis' dan' rasional apabila' dengan-'semakin
'kompleks dan' beragamnyaperkara yangdidukung kepaniteraan sebagai
garda terdepan dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang
Mahkamah Konstitusi diperkuat organisasinya, yang semllla hanya terdiri
dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti dengan batas usia
pensiun semula 62 (enam puluh dual tahun, mengingat kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi berbeda karakternya dengan Iingkungan peradilan
pada umumnya dan Mahkamah Agung;

8.10. Penguatan demikian dilakukan disamping dengan diberikan kejelasan
organisasi dan perannya serta struktur yang yang tegas dalam rangka
pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajerial dengan dibantu oleh
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Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai jabatan fungsional keahlian
yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi serta anggota
hakim konstitusi dan dilengkapi pula dengan jabatan fungsional keahlian
lainnya sesuai fungsinya serta sebuah kesekretariatan sebagai unit
pendukung administrasi umum agar kepaniteraan lebih fokus dan optimal
dalam penyelenggaraan dukungan dimaksud;

8.11. Panitera Mahkamah Konstitusi merupakan salah unsur pimpinan
supporting unit di MKyang dibantu Panitera Muda dengan salah satu syarat
jabatan pernah menduduki jabatan Panitera Muda dan/atau Panitera
Pengganti ahli utama sehingga batas usia pensiun ditentukan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni 65 (enam puluh lima
tahun) untuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Ahli Utama
dan 62 (enam puluh dua tahun) untuk Panitera Pengganti Ahli Madya serta
Muda dan 60 (enam puluh) tahun untuk panitera pengganti ahli pertama.

8.12. Mengingat kekhususan fungsi jabatan Panitera Pengganti yang melekat
langsung dengan majelis hakim, penyelenggaraan fungsi kepaniteran juga
dibantu dan dikoordinasikan oleh Panitera Muda dalam penyelenggaraan
pembinaan administrasi perkara, penyelenggaraan kegiatan teknis
peradilan, serta dukungan pengadministrisian, analisis dokumen dan data
perkara dan putusan oleh masing masing pegawai yang dilakukan oleh
sekretaris yustisial hakim konstitusi yang keseluruhannya
menggambarkan fungsi jabatan fungsional keahlian kepaniteraan bidang
teknis administrasi peradilan konstitusi yang mendukung kelancaran
tugas-tugas Mahkamah Konstitusi dan dimohonkan menjadi jabatan
fungsional keahliannya lainnya di bidang teknis administratif peradilan
Mahkamah Konstitusi;

8.13. Keberadaan jabatan fungsional keahlian di kepaniteraan di bidang teknis
administrasi peradilan mengingat pembatasan jabatan panitera pengganti
pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain penye!enggaraan kegiatan
teknis administratif peradilan memerlukan dukungan sumber daya
_manusia kepaniteraan lainnya dengan karakteristik tugas yang berbeda
. sehingga perlu .didukungjabatan fungsional lainnya yang.selain panitera
pengganti, sehingga dapat terwujud jenjang karir Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang terstruktur dan terarah di Mahkamah Konstitusi serta
didukung pula oleh Kesekretaraiatan kepaniteraan sebagai unit kerja yang

.... dibutuhkan .dalam ..rangka melaksanakan dukungan. admnistartifdalam
r"arigka periguatan koordinasi sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi.

8.14. Eksistensi ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat
perubahan pengaturan jenjang karir ASN membagi jabatan ke dalam
jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan. Berdasarkan tugas
dan peran kepaniteraan Mahkamah Konstitusi maka jabatan fungsional
yang diperlukan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah jabatan
fungsional keahlian;

9. Bahwa oleh karena materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda dengan permohonan yang telah ada maupun putusan
Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya, maka permohonan hak uji
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terhadap pasal-pasal dalam permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian
kembali dan permohonan a quo tidak nebis in idem;

10. Selain itu dengan terjadinya perubahan politik hukum perundang-undangan
yang mengatur tentang jabatan fungsional keahlian dan ten tang usia pensiun
Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), maka pengaturan tentang usia
pensiun ASN khususnya kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi demi hukum ikut
pula berubah.

11. Namun demikian, karena khusus yang berkaitan dengan kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan,
"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum aeora serta
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang"; maka perubahan politik hukum yang mengatur ten tang masa pensiun
ASN, khususnya ASN dengan jabatan fungsional keahlian sebagai yang dipimpin
Panitera Mahkamah Konstitusi dan dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera
Penganti Mahkamah Konstitusi dan jabatan fungsional keahlian lain di bidang
teknis admnistratifperadilan Mahkamah Konstitusi, demi kepastian hukum yang
adil, perlu diatur dalam Undang-Undang.

12. Bahwa ketiadaan pengklasifikasian penetapan usia pensiun di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi dalam UU MK,serta ketidakjelasan jabatan fungsional dan
tidaklengkapan organisasi kepaniteraan merupakan perlakuan yang tidak
mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan
pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta
bertentangan de.ngan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU 7/2020 terhadap
UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon, menurut Pasal.51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkarnah Konstitusi sebagaiman terakhir telah diubah UU Nomor 7 tahun 2020
tentang Perubahan ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), adalah pihak yang.menganggap hak dan/atau kewenangan
kons'titusionalnya airugikan .oleh berl<ikunyaundang:tindang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum ad at sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau
u. Lembaga negara.

Yang dimaksud hak konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan
Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
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2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah
Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi
untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang;

3. Bahwa dalam praktek beracara, subyek hukum yang menurut Mahkamah
Konstitusi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan uji materiil juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Konstitusi, yaitu :

3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang
menyatakan:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009], perorangan WNI, terutama
pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003)
berbagai asosiasi dan NGO/LSMyang concern terhadap suatu Undang.
Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah,
lembaga negara, dan lain.lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik/ormil maupun
materiil, Undang.Undang terhadap UUD1945";

3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor l1/PUU.V /2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, yaitu:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang.
UI/dang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

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

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus daTiaktual atau setidaknya bersifat potensialyang
menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. AcJanya_hubungan sebab_ akibaLantara. /(erugian _dO[!berlakunya
Undang.Undang yang dimohonkan untuk diuji.

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

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum (legal standing) sebagaimana
ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, perlu di jelaskan kedudukan
hukum masing.masing Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PEMOHON I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7), selain itu
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PEMOHON I merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Periode
2009 - 2011 (Bukti P-8) yang harus berhenti dengan usia pensiun 56 tahun
karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun Panitera (Bukti P-9) dan
saat ini berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam As-Syafi'iyah
(UIA) (Bukti P-10) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Bukti poll)
yang sangat berkaitan pula dengan penyelenggaraan tugas Mahkamah
Konstitusi dan selalu memberikan gambaran bahwa salah satu model
peradilan yang menjadi sosok peradilan adalah peradilan MK;

4.2. PEMOHON II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kepemilikan Kartu Tanda P~nduduk (Bukti P-12), selain itu
PEMOHON II baru menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Islam
Indonesia yang dibuktikan dengan Ijazah dan Tanda Lulus (Bukti P-l3) dan
saat ini bekerja di kantor pengacara yang sangat berkaitan dengan
penyelenggaraan layanan peradilan oleh kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, dan sangat berkepentingan terselenggaranya layanan peradilan
Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan MK RI dengan konsep layanan
cepat, transparan, akuntabel;

4.3. PEMOHON III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-14), selain
itu PEMOHON III sebagai !ulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia
(Bukti P-15) yang semula merupakan Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI)
Pengayoman yang didirikan oleh Yayasan Pengayoman Warga Kementerian
Hukum dan HAM RI tahun 1987 pada masa Menteri Kehakiman Ismail Saleh,
S.H.

Sejarah mencatat, bahwa lulusan perdana ALTRI tahun 1990 dan lulusan
kedua tahun 1991, keseluruhannya diterima sebagai PNS di lingkungan
Mahkamah Agung dan sebagian samp'ai saat ini telah memegang jabatan
Hakim, Panitera, Jurusita, di Pengadilan Negerij Agama dan Tata Usaha
Negara. Sejak kelulusan perdana sampai dengan 2014 Akademi Litigasi
telah meluluskan 1.6.40 (Februari 2018), diantara lulusannya sebanyak 702
alumni atau 45% bekerja sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan
di Mahkamah Konstitusi RI.Sedangkan sisanya telah bekerja sebagai tenaga
advokat, ataupun pegawai bagian hukum di berbagai perusahaan swasta di
lr,tdonesi;:1. Lulu'san Sekolah .Tinggi Hukum .Litigasi Pengayoman menjadi
tonggak awal kepanietraan Mahkamah Konstitusi karena panitera
pengganti yang menjadi tulang punggung Mahkamah konstitusi berasal dari
Panitera Pengganti peradilan di lingkungan Mahkamah Agung hingga
beberapa saat terakhir (sumber: https:/Istihlitigasi.ac.id/infolindex/
sejarah).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli hukum, Yayasan Pengayoman
Warga Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Pimpinan Akademi
Litigasi mengusulkan kepada Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan cq.
Dirjen Pendidikan Tinggi perubahan bentuk dari Akademi Litigasi menjadi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum LitigasLBerdasarkan SK Menteri Pendidikan
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dan Kebudayaan nomoI': 508/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama
Akademi Litigasi menjadi Sekolah Tinggi I1mu Hukum Litigasi.

Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Litigasi Indonesia, Pemohon III berpotensi
mengikuti jejak Langkah karir alumnus pendahuIunya untuk berkarir
sebagai ASN di bidang peradilan, baik itu karir kepaniteraan di Mahkamah
Konstitusi maupun di Iingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon, masuk palla bagian
persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur
pad a Pasal51 ayat (1) hurufa UU 24/2003.

6. Bahwa Para Pemohon selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia,
Para Pemohon juga memiliki kerugian konstitusionaI sebagaimana ditentukan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IlI/2005 dan Putusan No.
11/PUU-V/2007. Dalam hal ini Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional
yang dirugikan seeara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi
apabila diberIakukan Ketentuan PasaI 7A ayat (1) Undang-Undang NomoI' 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang NomoI' 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusiona!, Mahkamah Konstitusi
telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang
timbul karena berIakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5
(lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan NomoI' 006/PUU-IIl/2005
dan Putusan NomoI' 011/PUU-V /2007, sebagai berikut:

a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-und~ng yang diuji.

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

..d. Adanya hubungan .sebab akibat-aiita;'a--kerugi~ln-dan berIakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.

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

8. Bahwa Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 memiliki
hak-hak konstitusional sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta peIakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbaIan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
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9. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial past! dirugikan hak-
hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal yang diuji, dengan alasan:

9.1. Pemohon I, perseorangan warga negara Indonesia, adalah man tan Panitera
Mahkamah Konstitusi, Pemohon I diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 143/M Tahun 2008 tanggal 19
Desember 2008 (vide Bukti P-8) dan diberhentikan dengan hormat dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2011 tanggal
18 ]anuari 2011 (vide Bukti P-9).

9.2.0Ieh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada
jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi jo. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang
Mahkamah Konstitusi, Pemohon I mengalami kerugian atas hak
konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 3 September
2010 Pemohon Igenap berusia 56 (lima puluh enam) tahun sehingga dengan
sendirinya harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta merta
juga harus berhenti dari jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Apabila merujuk pada jabatan Kepaniteraan (Panitera, Wakil
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti) pada badan peradilan yang
berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang secara jelas
menetapkan batas usia pensiun yaitu 60 tahun bagi jabatan panitera,
panitera muda, dan panitera pengganti pad a badan peradilan tingkat
pertama dan 62 tahun bagi jabatan Panitera, Panitera Muda, ,dan Panitera
Pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka Pemohon I
seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya
sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan
demikian, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional karena
ketidakjelasan batas pensiun jabatan di lingkungan kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia;

, ..9.3 ..Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, Sarjana Hukum
yang berkeingina[1 untukbekerja di,Mahkamah Konstitusi melalui proses
rekruitmen yang terbuka karena usia relarif rnuda dan masih
memungkinkan untuk membina karir dalam dunia peradiian khususnya di

., Mahkamah Konstitusi, dan, mendambakan sosok peradilan MK sebagai
peradilan yang menyelenggarakan proses layanan peradilan cepat, modern
dan tanpa biaya perkara. Tidak tertutup kemungkinan juga Pemohon II dan
Pemohon III menjalani pekerjaan sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi.
Bila persoalan batas usia pensiun dan organisasi kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, maka
Pemohon II dan Pemohon III potensial pasti akan mengalami kerugian
konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia
pensiun Panitera yang seharusnya diatur dalam Pasal yang dimohonkan
pengujian. Potensi kerugian tersebut dapat dihindari dengan memohonkan
pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.
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9.4. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia karena
berpendidian Sekolah Tinggi Hukum Litigasi berkeinginan kelak dapat
bekerja sebagai ASN di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui proses
rekruitmen yang terbuka. Selanjutnya karena usia relatif muda sehingga
memungkinan untuk membina karier dalam dunia peradilan dan tidak
tertutup kemungkinan bagi Pemohon II dan Pemohon III menjalani
pekerjaan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sampai jenjang karier
tertinggi sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menjadi
keinginan yang sangat diharapakan karena MK telah menjadi sosok
peradilan yang modern dan terpercaya dengan layanan peradilan yang
benar-benar cepat, akuntabel dan trasparan.

10. Bahwa dalam hal permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
maka terdapat kepastian hukum atas jenjang karir dan pensiun yang
diberlakukan terhadap panitera, panitera muda dan panitera pengganti serta
dan kejelasan dan ketegasan karena semakin Jengkapnya organisasi
kepaniteraan, sehingga menjadi lebih memberikan kepastian hukum yang adil
kepada Para Pemohon, sebagai cerminan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan
so sial.

11. Selain itu semakin jelasnya jenjang karier yang didukung semakin lengkap lInsur
serta struktur organisasi kepaniteraan hal tersebut akan lebih menjamin
terselenggaranya peran dan layanan peradilan yang didukung oleh supporting
unit yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan penyelenggaraan
peradilan Mahkamah Konstitusi sederhana cepat akuntabel dan transparan
dalam upaya mewujudkan peradilan yang independen dan imparsial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon, baik Pemohon I, II, dan
III, telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan mengalami
kerugian konstitusional danjatau potensial yang pasti, sehingga Para Pemohon
memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi.

III. Pokok-P'okok 'dan Alasan-Alasan Perin'oho'nan

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
yang-mengadiliperkara-perkara ..konstitusi .dan berkedudukan di Ibu Kota
'Negara- dengan kewenangan' untuk melakukan Pengujian undang-lIndang
terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutlls
pembubaran partai politik serta kewenangan lain yang bersifat strategis massif
dan speedy trial yakni mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum,
dan pemilihan kepala daerah dan wajib memutus dalam tenggang waktu yang
Iimitatif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitllsi terdiri dari sembilan hakim konstitusi dengan
sllsunan Ketua merangkap anggota Wakil Ketua merangkap anggota dan anggota
yang berjumlah sembi Ian orang sebagaimana ditegaskan konstitusi;
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3. Bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh
Supporting Unit Kepaniteraan dan Sekretariat ]enderal. Kepaniteraan
merupakan supporting unit yang membantu hakim dalam penyelenggaraan
tugas konstitusional daJam penyelenggaraan dukungan teknis administratif
peradilan;

4. Bahwa kepaniteraan dalam penyelenggaraan dukungan tugas teknis
administratif peradilan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi
keluhuran peradilan sehingga harus dilaksanakan secara profesional
berkeahlian berintegritas sesuai prinsip peradilan modern dan terpercaya
sebagaimana amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan;

5. Bahwa Mahkamah Knnstitusi pernah menjatuhkan putusan dalam perkara
nomor 34/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 7A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perihal
usia pension panitera, panitera mud a dan panitera pengganti yakni 62 (enam
pulih dual tahun;

6. Bahwa UUNomor 5 tahun 2014 tentang ASN membagi jabatan ke dalam jabatan
fungsional yakni keahlian dan keterampilan. Berdasarkan tugas dan peran
kepaniteraan MK jabatan fungsional keahlian;

7. Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal adalah dua supporting unit yang
mendukung tugas-tugas Mahkamah Konstitutusi dengan karakter tugas
berbeda:
a. Kepaniteraan menyelenggarakan tugas teknis peradilan (lAS)
b. Kesekjenan menyelenggarakan tugas administrasi umum (GAS)

8. Bahwa eksistensi kepaniteraan dalam pelaksanan fungsi organisasi peradilan
sangat penting. Dalam konteks penyelenggaraan penar.ganan perkara di
pengadilan, keberadaannya berfungsi mendukung dan membantu Hakim dalam
memeriksa dan mengadili sejak perkara diajukan dan diterima diperiksa dan
diputus bahkan pasca putusan diucapkan. Sehingga secara teknis, pejabat
kepaniteraan bertanggung jawab kepada ketua wakil ketua serta anggota dan
majelis hakim rangka terselenggaranya berbagai tahapan pemeriksaan dalam
mengadili perkara.

'9.- Dalam- proses niengadili perkara dimaksud yang dalam praktek
penyelenggaraan tugasnya, Panitera didukung dan dibantu pula oleh panitera
mud a dan panitera pengganti yang melekat dengan majelis hakim sejak perkara
diperiksa dan diputus Mahkamah Konstitusi sehingga integritas profesionalitas
dan" akuntabilitas seorang Panitera Pengganti benar-bena"r dituntut dalam
penyelenggaraan mengadili perkara oleh majelis.

10. Bahwa struktur dan organ kepaniteraan tidak terkecuali di Mahkamah
Konstitusi, organisasi dan strktur kepaniteraan dilengkapi dengan unsur dengan
struktur yang menjamin terselenggaranya fungsi bantuan dan dukungan
peradilan Mahkamah konstitusi. Meskipun tugas pokok dan fungsi kepaniteraan
pada umumnya sarna, namun Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi
menyelenggarakan tugas dukungan berupa:

a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan;
b. pembinaan dan pelaksanaan admnistarsi perkara;
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c. pembinaan pelayanan kegiatan peradilan;
d. tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai bidang tugasnya.

11. Bahwa dalam penyelenggaraan tugas dukungannya kepada Mahkamah terdapat
fungsi koordinasi dan pembinaan, pengawasan dan fungsi manajerial atau tugas
pimpinan yang struktur pertanggung jawabannya dilakukan secara berjenjang
yang berpuncak di tangan Panitera yang bertanggung kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta hakim konstitusi. Kondisi
demikian memerlukan jaminan dan kepastian hukllm dalam bentuk pengaturan
karena panitera panitera panitera mud a panitera pengganti di Mahkamah
hanyalah secara spesifik terdapat di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini tidak
terdapat norma undang-undang yang mengatur mengenai kepaniteraan
Mahkamah konstltusi. Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan dan jaminan
persamaan hukum dalam pemerintahan dan kepastian hukum Panitera
Mahkamah Konstitusi perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang
disetarakan secara berjenjang yakni mendapatkan pengakuan, fasilitas dan hak-
hak keuangan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA) untuk Panitera
dan jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA) untuk Panitera Muda.

12. Materi muatan Pasal7 A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian dengan
batu uji Pasal 28D UUD 1945. Norma tersebut dimohonkan pengujiannya karena
dalam perkembangannya, berbagai perkara yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi antara
lain pengujian undang-undang terhadap UUD (PUU) semakin banyak, serta
substansi (pokok perkara) semakin kompleks bahkan seiring dengan perubahan
kebijakan politik hukum pemilu baik pemilu yang diselenggarakan llntuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara
serentak dengan pilkada di seluruh daerah otonom, yang sengketa atau
perselisihan hasilnya diad iii oleh Mahkamah Konstitusi secara serentak pula;

13. Kondisi demikian menuntut kesiapan lembaga MK yang direfrentasikan oleh
sembilan Hakim Konstitusi yang secara konstitusional telah ditentukan oleh
konstitusi dan menuntut pula kesiapan dukungan atau bantuan dari supporting
unit baik kepaniteraan maupun sekretriat jenderal dan lebih spesifik adalah
kepaniteraan yang secara secara tegas sebagai pendukung tugas lltama bidang
peradilan (coorebusiness). Sehingga penguatan kepaniteraan Mahkamah

- Konstitusi dari berbagai aspek merupakan kebutuhan yang sa!lgat penting,
___utama dan konstitusional.

14. Kepaniteraan sebagai supporting unit dalam membantu penyelenggaraan tugas
konstitusional Hakim Konstitusi dituntut mampu memberikan layanan teknis
administratif peradilan kepada hakim konstitusi serta masyarakat pencari
keadilan dalam mendukung tugas-tugas Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pada
sisi yang lain, dalam norma Pasal 7A UU 7/2020 kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi ditetapkan secara sederhana dan simple saja, yakni terdiri dari
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, yang dalam struktur
organisasinya pun ditetapkan dengan komposisi yang terbatas. Organisasi
kepaniteraan terdiri dari satu orang Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda dan
Panitera Pengganti demikian tidak mewujudkan jaminan kepastian bagi
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penyeJenggaraan dukungan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap
penyelenggraan kekuasaan kehakiman yang ind penden, imparsial dan
akuntabel.

15. Komposisi supporting unit kepaniteraan yang demikian sangat sederhana dan
simple dan bias potensial akan merupakan hambatan sehingga tugas-tugas
Mahkamah Konstitusi menjadi terkendala dalam menyelenggarakan
dukungannya dan tidak optimal dengan semakin meningkatnya perkara
ppengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Oasar (PUU) baik secara
kuantitatif maupun kompleksitas pokok perkara serta berpotensi
"membanjirnya" perkara perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) OPR, OPO,
Presiden dan wakil Presiden, OPRO ProvinsijKabupatenjKota serta kepala dan
wakil Kepaia Oaerah yang secara substansial penanganannya harus didukung
oleh unit kerja profesional, berintegritas yang membutuhkan keahlian dari
sumber daya manusia di kepaniteraan.

16. Kepaniteraan memerlukan pengaturan spesifik dalam UUMK karena Mahkamah
Konstitusi merupakan lembaga spesifik meskipun bersam-sama dengan
Mahkamah sebagi pelaku kekuasaan kehakiman. MKadalah peradilan konstitusi
yang peran dan tugasnya sangat spesifik tentu memerlukan sosok organisasi dan
tata kerja yang sangat spesifik pula dan harus tertuang demi kepastian hukum
(legal certainty) dalam undang-undang.

17. Oengan merujuk pada bunyi Pasal 7 UU NO.8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah l{onstitusi,
yang menegaskan, bahwa "Oi Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah
kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang Mahkamah Konstitusi", maka sangat logis dan rasional apabila
dengan semakin kompleks dan beragamnya perkara yang didukung
kepaniteraan sebagai garda terdepan dalam membantu pelaksanaall tugas dan
wewenang Mahkamah Konstitusi diperkuat organisasinya, yang semula hanya
terdiri dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti dengan batas usia
pensiun semula 62 (enam puluh dua) tahun, mengingat kepaniteraan Mahkamah
KonstitiJsi berbeda karakternya dengan lingkungan peradilan pad a umumnya
dan. rvtahkamah_Agung.disamping .lebih spesifik tugasnya dan kepaniteraan
haruslah diberikan kejelasan organisasi dan perannya serta struktur yang yang
tegas dalam rangka pembinaan dan penyelenggara fungsi manajerial dengan
dibantu oleh Panitera -Muda. dan Panitera Pengganti yang bertanggung jawab

_ kepadaKetuaMahkamah Konstitusi serta anggota hakim konstitusi;

18. Panitera Mahkamah Konstitusi adalah salah unsur pimpinan supporting unit di
MK yang dibantu Panitera Muda dengan salah satu syarat jabatan pernah
menduduki jabatan Panitera Muda danjatau Panitera Pengganti ahli utama
sehingga batas usia pensiun ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yakni 65 (enam puluh lima tahun) untuk Panitera,
Panitera Muda dan Panitera Pengganti Ahli Utama dan 62 (enam puluh dua
tahun) untuk Panitera Pengganti Ahli Madya serta Muda dan 60 (enam puluh)
tahun untuk panitera pengganti ahli pertama. Berikut adalah gambaran
perbandingan usia di kepaniteraan Mahkamah Agung, Mahakamah Konstitusi
dan jabatan fungsional keahlian.
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Di Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung

1.

2.

Panitera
Mahkamah
Agung

Panitera
Pengadilan
Tinggi

Pasal 19 ayat (10
huruf c UU Nomor 49
Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua 67 tahun

Atas UU NO.2 Tahun
1986 tentang

Peradilan Umum
Pasal36A huruf e
Nomor ~9 Tahun
2009 tentang

Perubahan Kedua 62 tahun
Atas UU NO.2 Tahun

1986 tentang
PeradilanUmum

Panitera MA dijabat oleh
Hakim Tinggi)/Ketua/Waka
PT (Pasal 20 ayat (1) UU
NO.3 Tahun 2009 tentang
Perubahan KeduaAtas UU
No. 14 Tahun 1985 tentang

MA

ASNdi Lembaga Pemerintah berdasarkan UUASN

3.
Jabatan
Fungsional
Keahlian

SKBKNNomor: K.26-
30/V.119-2/99 tgl. 3
Oktober 2017 perihal:
Batas Usia Pensiun
bagi PN5yang

Menduduki Jabatan
Fun sional Bukti P-6

58-65
tahun

Pejabat FungsionalAhli
Muda/Pertama 58 tahun
Pejabat FungsionalAhli

Madya 65 tahun
Pejabat FungsionalAhli

Utama 65 tahun

Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Jabatan Pasal7A ayat (1) UU
fungsional 7/2020 tentang
yang Perubahan Ketiga

4. menjalankan Atas Undang-Undang 62 tahun
tugas teknis Nomor 24 Tahun
administratif. 2003 Tentang
- -..eYadiian.. - Mahkamah Konstitusi

Panitera,
Panitera Muda,

Panitera Pengganti

19. Dengall mengacu pada berbagai ketentuan batas usia pensiun jabatan fungsional
Panitera di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan jabatan fungsional keahlian.
menentukan usia panitera, panitera muda dan panitera pengganti ahli utama
adalah hal yang sanagat patut dan layak karena pengaturan usia sebagaiman
dimaksud telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

20. Mengingat kekhususan fungsi jabatan Panitera Pengganti yang melekat langsung
dengan majelis hakim, penyelenggaraan fungsi kepaniteran juga dibantu dan
dikoordinasikan oleh Panitera Muda dalam penyelenggaraan administrasi
perkara, penyelenggaraan kegiatan teknis peradilan, serta dukungan
pengadministrisian, anal isis dokumen dan data perkara dan putusan oleh
masing masing pegawai yang dilakukan oleh sekretaris yustisia! hakim
konstitusi yang keseluruhannya menggambarkan fungsi jabatan fungsional
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keahlian kepaniteraan bidang teknis administrasi peradilan konstitusi yang
mendukung kelnacran tugas-tuga Mahkamah dan dimohonkan menjadi jabatan
fungsional keahliannya lainnya di bidang teknis administratif peradilan
Mahkamah Konstiusi;

21. Keberadaan jabatan fungsional keahlian di kepaniteraan di bidang teknis
administrasi peradilan diperlukan dan telah secara konkret meaksankan
perannaya mengingat pembatasan jabatan panitera pengganti pada satu sisi,
sedangkan pad a sisi yang lain penyelenggrakan kegiatan teknis admnistartif
peradilan memerlukan dukungan sumber daya manusia kepaniteraan lainnya
dengan karakteristik tugas yang berbeda sehingga perlu dibentuk atau
ditetapkan jabatan fungsional lainnya yang selain panitera pengganti, sehingga
dapat terwujud jenjang karir ASN yang terstruktur di Mahkamah Konstitusi.

22. Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan jabatan
fungsional non angka kredit, perlu dilakukan rekonstruksi ulang perihal status
jabatan kepaniteraan dengan cara menata kembali dan mengukuhkannya
sebagai jabatan fungsional keahlian adalah sangat penting, mengingat
diberlakukannya UU ASN yang berorientasi pada fungsionalisasi PNS. jabatan
fungsional keahlisn khusus yang dimaksudkan memiliki penjenjangan pertama,
muda dan madya serta utama dengan angka kredit, juga melaksankan
merangkap fungsi manajerial.

23. Bahwa jabatan fungsional aanitera pengganti dengan usia 62 tahun merupakan
jabatan fungsional spesifik di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi saat itu
dengan menyamakan Panitera Pengadilan Tinggi yang tidak relevan dengan
dinamika dan kebutuhan lembaga saat ini.

24. Bahwa hingga saat ini kemandirian kepaniteraan sebagai salah satu supporting
unit penyelenggara dukungan tugas teknis peradilan tidak eksplisit sebagai unit
tertentu dan tersendiri karena Panitera, Panitera Muda sebagai penyelenggara
fungsi pembinaan dan koordinasi administrasi tidak disebutkan sebagai jabatan
yang menjalankan fungsi pimpinan atau manajerial di kepaniteraan;

25. Bahwa Kepaniteraan sebagai penyelenggara tugas dukungan kepada hakim
adalahsatu,satunya jabatan di lembaga peradilan yang langsung terkait dengan
'perkara . dan' putusan sehingga di tangan Panitera dan PM serta pilnitera
pengganti mesti dapat terjamin integritas dan kualitas putusan dan layanan
kepada Mahkamah Konstitusi. Agar penyelenggaraan dukungan berlangsung

._ ... efisien, efektif dan fokus kepaniteraan perlu didukung oleh sekretariat
kepaniteraan yang dipimpin jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIAl dalam
rngka memberikan dukungan fasiliatif dan administratif kepaniteraan dan
koordinasi kepaniteraan dengan kesekjenan.

26. Bahwa dengan merujuk pada bunyi Pasal 7 UU NO.8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, yang menegaskan, bahwa "Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah
kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang Mahkamah Konstitusi", maka sangat logis dan rasional apabila
dengan semakin kompleks dan beragamnya perkara yang ditanga,li,
kepaniteraan sebagai garda terdepan dalam membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang Mahkamah diperkuat dan diperegas organisasinya, yang semula
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hanya terdiri dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti, didukung
dengan hadirnya jabatan fungsional keahlian lainnya di bidang teknis
administartifperadilan. Adapun dengan mengingat pembatasan jabatan panitera
pengganti pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain sumber daya manusia
kepaniteraan pengganti yang rasio perbandingannya lebih banyak, maka untuk
jenjang karir di kepaniteraan beralasan hukum untuk dibentuk atau ditetapkan
jabatan fungsional keahlian lainnya yang relefan dengan tugas panitera
mahakamah Konstitusi, sehingga dapat terwujud kepastian hukum
perlindungan hukjenjang karir ASN yang terstruktur di Mahkamah Konstitusi

27. Bahwa Pasal 7A ayat (2) memberikan gambaran fungsi kepaniteraan MKyang di
dalamnya tergambar tugas kepaniteraan yang dipimpin panitera dan dibantu
oleh Panitera Muda dilakukan oleh Panitera, Panitera Muda Pengganti yaitu
tugas "teknis peradilan" yang diselenggarakan secara terkoordinasi baik dengan
internal kepaniteraan maupun konsultasi dengan hakim konstitusi. Fungsi
pembinaan administrasi perkara dan pembinaan pelayanan teknis kegiatan
peradilan merupakan tugas bersifat manajerial yang dilakukan oleh Panitera
dibantu Panitera Muda 1, 2, dan 3 dalam penyelenggaraan dukungan kepada MK.

28. Penyelenggaraan dukungan dengan fungsi pembinaan, koordinasi dan
pengawasan oleh panitera dan panitera muda adalah dalam rangka menjamin
terselenggaranya fungsi teknis peradilan, administrasi perkara dan teknis
kegiatan peradilan dan tugas-tugas lainnya dapat dipertanggungjawabkan baik
dari sisi integritas, kapabilitas dan akuntabilitasnya. Oleh karena penghargaan
dan perlindungan oleh negara dan lembaga terhadap pemegangjabatan tersebut
perlu dijamin dan diwujudkan sehingga memiliki kepastian hukum.

29. Bahwa jenjang karir ASN dalam UU NO.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU 5/2014), terdapat perubahan pengaturan jenjang karir ASN
membagi jabatan ke dalam jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan.
Berdasar kan tugas dan peran kepaniteraan MK jabatan fungsional keahlian.
Bahwa jenjang karir sebagaimana ketentuan Pasal18 ayat (2) UU 5/2014 adalah
sebagai berikutjabatanfungsiona! keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat {1J
terdiri atas:

_.._..q~ghlj_u_tarna;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.

:,30. Bahwa dengan:terjadinya'perubahan politik hukum perundang-undangan yang
mengatur ten tang jabatan fungsional ahli dan ten tang usia pensiun Aparatur
Sipil Negara (ASN) dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), maka pengaturan tentang usia
pensiun ASN khususnya kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi demi hukum ikut
pula berubah.

31. Namun demikian, karena khusus yang berkaitan dengan kepaniteraan MK, di
dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, "Pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya lentang
Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang"; maka perubahan poJitik
hukum yang mengatur ten tang masa pensiun ASN, khususnya ASN dengan
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jabatan fungsional keahlian panitera penganti Mahkamah Konstitusi dengan
yang diberi tugas sebagai Panitera MK, panietra Muda Mahkamah Konstitusi
maupun Panitera Pengganti Ahli Utama serta panitera pengganti Ahli madya, ahli
muda maupun ahli pertama demi kepastian hukum yang adil, perlu diatur
dengan Undang-Undang.

32. Bahwa berlakunya ketentuan pengklasifikasian penetapan usia pensiun di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam UU MKyang berbeda pengaturannya
dengan penetapan usia pensiun ASN dalam UU ASN, merupakan perlakuan yang
tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan
pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

33. Bahwa untuk memberikan perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang
atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta memberikan _iaminan kepastian hukum yang
adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, beralasan
hukum untuk menetapkan Panitera sebagai jabatan fungsional yang
menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi
dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda
(eselon lA). Selain itu, dalam menjalankan tugas teknis administrasi peradilan,
Panitera perlu dibantu oleh Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan
pimpinan tinggi pertama (eselon llA) dan dibantu oleh Panitera Pengganti Ahli
utama, serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya bidang teknis
administratif peradilan, dan sebuah sekretariat Kepaniteraan.

34. Adapun untuk mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum
dan pemerintahan, kiranya beralasan pula untuk ditetapkan, bahwa usia pensiun
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti ahli utama adalah 65 (enam
puluh lima tahun), dan usia pensiun untuk Panitera Pengganti Ahli Madya, dan
Panitera Pengganti Ahli Muda dan Pertama adalah 62 (enam puluh dua tahun)
tahun.

35. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Para Pemohon untuk memohon
..... kep-ada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas ketentuan Pasal 7A

UU 7/2020, bahwa :

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan
fungsianal dipimpin Paniterayang kedudukannya disetarakan denganjabatan

_.-- pimp inan tinggi -mllda-IEselan fA) yang menyelenggarakan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Kanstitusi dengan usia pensilln 65 (enam
puluh lima) tahun bagi Panitera, Panitera MlIda, Panitera Pengganti Ahli
Utama dan 62 (enam puluh dua) tahlln bagi Panitera Pengganti Madya,
Panitera Pengganti Utama dan Panitera Pengganti Pertama serta jabatan
fllngsianal keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan".

Atau:

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan
fungsianal keahlian dipimpin Panitera yang menyelenggarakan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Kanstitusi dengan usia pensiun
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sebagaimana jabatan Fungsional Ahli Utama bagi Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti Ahli Utama dan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera
Pengganti Madya, Panitera Pengganti Utama dan Panitera Pengganti Pertama
serta didukung aleh jabatan fungsional keahlian lain serta sebuah Sekretariat
Kepaniteraan. "

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon
beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Para Pemohon
memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan memutus uji materil dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon L!ntuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dimaknai :

Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan
fungsianal dipimpin Panitera yang kedudukannya disetarakan dengan jabatan
pimpinan tinggi muda (Eselon IA) yang menyelenggarakan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pens/un 65 (enam
puluh lima) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Ahli
Utama dan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera Pengganti MadYl1,
Panitera Pengganti Utama dan Panitera Pengganti Pertama serta jabatan
fungsional keahlian lain dan sebuah Sekretariat Kepaniteraan"

..Atau :

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud da/am Pasal 7 merupakan jabatan
fungsional keahlian dipimpin Panitera yang menyelenggarakan tugas teknis
. administratif' peradilan Mahkamah Kanstitusi dengan"usia' pensiun

...... selJagaiirlana)abatanFurlgsional Ahli Utama bagi -pd~itera: p~~t't~;a Muda,
Panitera Pengganti Ahli Utama dan 62 (enam pu/uh dua) tahun bagi Panitera
Pengganti Madya, Panitera Pengganti Utama dan Panitera Pengganti Pertama
serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain serta sebuah Sekretariat
Kepaniteraan. "

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Halaman 21 dari 22



•

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kanstitusi berpendapat lain,
mahan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Harmat kami,
Kuasa Para Pemahan,
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