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Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022 (terlampir) dengan ini 

member kuasa kepada:  

1. MUHAMMAD SHOLEH,S.H.  

2. MUHAMMAD SAIFUL, SH. 

3. RUNIK ERWANTO, SH. 

4. FARID B. HERMAWAN, SH. 

5. YUSUF ANDRIANA, SH. 

 

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat “SHOLEH and PARTNERS”, yang 

berkantor tetap di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya. Telp Hp; 08123000134. 

Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini mohon kesemuanya disebut sebagai-----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------PEMOHON. 

 

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan pengujian Pasal 

12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), 

Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat 

(4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), 

Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 

Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota 

Lembaga Tinggi Negara Terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini 

adalah sebagai berikut:  

 

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana 



3 
 

dirubah oleh UU No 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 

MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata 

Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni 

menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai 

Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. 

2. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman,  Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 

15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 

3. Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa 

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian 

Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat 

(1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) 

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) 

ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Terhadap 

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final. 

 

B. PERMOHONAN PERNAH DIUJI 

1. Bahwa, Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 

14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan 

Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara sudah 

pernah diuji dengan Nomor 41/PUU-XI/2013 yang putusannya Menyatakan 

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang dibacakan pada 

tanggal 22 Mei tahun 2013. 

2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 

tahun 2021 yang menyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam 

ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan UUD yang dijadikan dasar 

pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 

3. Bahwa, PEMOHON meyakini antara Permohonan PEMOHON dengan 

Permohonan No 41/UU-XI/2013 mempunyai alasan permohonan yang 

berbeda. Terkait perbedaan alasan permohonan akan kami sampaikan di 

dalam pokok permohonan.  

 

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)  PEMOHON. 

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang, yaitu:  

a. Perorangan warga negara Indonesia;  

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;  

c. Badan hukum publik atau privat, atau;  

d. Lembaga negara.  

2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 

3. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) 

syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) 

UU MK, sebagai berikut:  

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945;  
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b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat 

spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial 

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak 

dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang 

dimohonkan pengujian;  

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak 

lagi terjadi. 

4. Bahwa, PEMOHON adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya dengan 

Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3502217088930001 bekerja sebagai tukang 

Grab motor di kota Surabaya. 

5. Bahwa PEMOHON adalah warga negara yang baik dan taat membayar pajak, 

guna keberlangsungan pembangunan negara Indonesaia. 

6. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU No 43 tahun 1999 tentang 

Perubahan atas UU No 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian 

Pejabat Negara adalah; 

Pasal 11 

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah: 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; 

c. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; 

e. Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 

f. Menteri; 

g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

h. Gubernur Kepala Daerah; 

i. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah; 

j. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan. 

Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan 

tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut... 
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7. Bahwa PEMOHON merasa penerapan pasal yang mengatur dana pensiun 

bagi pejabat negara merugikan PEMOHON, karena retribusi dan pajak yang 

dibayar Pemohon seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan 

dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang 

bermanfaat pada masyarakat harus dialokasikan untuk pensiun anggota 

lembaga tertinggi/tinggi negara. 

8. Bahwa, situasi ekonomi pasca 2 tahun pandemic covid 19  masih susah, harga 

barang banyak yang naik, cari pekerjaan susah, maka pengelolaan keuangan 

negara harus  dikerjakan secara efisien untuk kemakmuran rakyat. 

9. Bahwa, hutang negara sekarang ini mencapai 7.000., trilliun, sehingga  semua 

penyelenggara negara harus mengencangkan ikat pinggang, agar APBN bisa 

digunakan  secara baik dan efisien. 

10. Bahwa, sekarang ini pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari 

sebelumnya Rp. 7.650., (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 

10.000., (sepuluh ribu rupiah), dan Solar dari sebelumnya Rp. 5.150., (lima ribu 

seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.800., (enam ribu delapan ratus 

rupiah). Hal ini menunjukkan jika kondisi keuangan negara lagi tidak baik-baik 

saja. 

11. Bahwa, jika bicara hak pensiun, menurut PEMOHON, para pejabat negara 

tidak berhak mendapatkan pensiun setelah mereka tidak bekerja. Sebab para 

Pejabat negara bekerja hanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya DPR 5 

tahun, Menteri 5 tahun, kepala daerah juga 5 tahun. Tentu menjadi aneh jika 

bekerja dalam waktu 5 tahun sudah mendapatkan hak pensiun. Bahwa, 

menjadi enak, jika kerja cuman 5 tahun tetapi setelah tidak menjabat bisa 

mendapatkan hak pensiun seumur hidup dan dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

12. Sementara, seorang pegawai negeri, untuk bisa mendapatkan hak pensiun 

minimal bekerja 10 tahun, bahkan banyak yang lebih dari 30 tahun bekerja. 

13. Bahwa, kebijakan pensiun bagi para pejabat negara tentu pemborosan 

anggaran negara. Bukankah para pejabat negara sudah mendapatkan gaji 

tinggi plus tunjangan lainnya?? 

14. Bahwa, dengan berlakukannya ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat 

(1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 

18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan 
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Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas 

Anggota Lembaga Tinggi Negara yang mengatur tentang dana pensiun bagi 

anggota dan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara jelas menyebabkan 

APBN menjadi tinggi. 

15. Bahwa, PEMOHON sebagai orang kecil tentu sangat dirugikan jika uang APBN 

setiap tahunnya harus dibuat bayar penisun para pejabat negara sebagaimana 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 

14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan 

Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang 

mengatur tentang dana pensiun bagi anggota dan pimpinan lembaga tertinggi 

dan tinggi negara. 

16. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (1) 

ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 

15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat 

(4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat 

(4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang 

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang mengatur tentang 

dana pensiun bagi anggota dan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara 

hak-hak konstitusional PEMOHON telah dilanggar.  

17. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak 

yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk 

diuji karena Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 

17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 

19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan 

Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

18. Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam 

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 

 

D. Pokok Permohonan; 

Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat 

(1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) 

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat 

(1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan 

Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi 

Negara menyatakan; 

Pasal 12 

1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan 

hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. 

2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada 

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari 

jabatannya. 

Pasal 13 

1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan 

berdasarkan lamanya masa jabatan. 

2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar 

pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan 

bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam 

persen) dan sebanyak- banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

dasar pensiun. 

3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga 

Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena 
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oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi 

dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani 

yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun. 

Pasal 14 

1) Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota 

Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden. 

2) Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka 

Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang 

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada 

Presiden. 

Pasal 15 

1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung 

mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan 

hormat. 

Pasal 16 

1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan: 

a. meninggal dunia; atau 

b. diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara. 

2) Penghentian pembayaran pensiun dilakukan: 

a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang 

bersangkutan meninggal dunia; 

b. pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang 

bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara. 

3) Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi 

Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian 

berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya 

sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan 

masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

Pasal 17 

1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya 

yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang 

besarnya. (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh 

almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. 

2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara 

meninggal dunia dalam masa jabatannya. 

3) Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota 

Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, 

maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) 

dari dasar pensiun. 

4) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) 

dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang 

bersangkutan meninggal dunia. 

5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang 

bersangkutan. 

Pasal 18 

1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun 

janda/duda yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi. 

2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun 

janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. 

Pasal 19 

1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota 

Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia 

sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima 

pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin 

lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun 

anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang 
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ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi 

Kepegawiaan Negara. 

2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang: 

a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; 

b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau 

c. belum pernah kawin. 

3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan: 

a. mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga 

Tinggi Negara meninggal dunia; 

b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota 

Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia 

atau kawin lagi. 

4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan: 

a. meninggal dunia; 

b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; 

c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau 

d. telah kawin. 

Pasal 20 

1) Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara. 

Pasal 21 

1) Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan 

keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perUndang-Undangan 

yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi: 

Pasal 23 ayat (1) 

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-
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Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 

E. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut:  

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun 

UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara 

berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para 

penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa 

itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara 

hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan 

terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas 

Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas 

mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas 

“kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman 

mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, 

bukan berdasarkan atas hukum. 

2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 UU No 12 tahun 1980, 

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat 

dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Bahwa, terkait Lembaga apa saja 

yang disebut dengan Lembaga tinggi negara hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 

ketentuan umum UU No 12 tahun 1980. 

3. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  

a. Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, 

tidak termasuk Presiden;  

c. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua 

Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

d. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :  

1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;  

2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;  

3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;  
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4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;  

e. Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat;  

f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan 

Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;  

g. Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku;  

4. Bahwa, menurut Pasal 1 ketentuan umum UU No 43 tahun 1999 tentang 

perubahan UU No 12 tahun 1980 menyatakan; Pejabat Negara adalah 

pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang 

ditentukan oleh Undang-undang. Sehingga makna dari pejabat negara lebih 

diperluas lagi, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 UU No 43 

tahun 1999 tentang perubahan UU No 12 tahun 1980 yaitu: 

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah: 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; 

c. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; 

e. Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 

f. Menteri; 

g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

h. Gubernur Kepala Daerah; 

i. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah; 

j. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan. 

Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan 

tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut... 

5. Bahwa, makna pejabat negara dalam Lembaga Tinggi negara mengalami 

perluasan, yang sebelumnya tidak ada Menteri,Duta Besar dan Kepala Daerah 

bukan termasuk Pejabat Negara, akhirnya masuk. Tentu ini mengandung 

konsekwensi negara harus mengeluarkan lebih banyak anggaran pensiun 

untuk pejabat negara a quo. 
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6. Bahwa, pensiun menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041, selanjutnya disebut UU 

Kepegawaian),  

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai 

Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. 

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk 

berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri 

wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk 

oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, 

tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan 

sumbangannya kepada  Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri 

dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan 

asuransi sosial. 

7. Bahwa, jelas sekali pengertian mereka yang berhak mendapat pensiun adalah 

pegawai negeri yang telah mengabdikan dirinya bertahun tahun kepada 

negara, bukan pejabat negara, yang masa kerjanya hanya sebentar. 

8.  

Untuk Anggota DPR yang selesai menjabat satu periode atau berhenti 

dengan hormat dari jabatan berhak mendapat pensiun sejak bulan berikut 

yang bersangkutan berhenti dengan hormat. Kemudian, berdasarkan Surat 

Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI 

No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, uang pensiun anggota DPR, yakni 60 

persen dari gaji pokok setiap bulan.  

Berikut rincian uang pensiun anggota DPR:  

 Uang pensiun anggota DPR yang merangkap ketua: Rp 3.020.000 per 

bulan 

 Uang pensiun anggota DPR yang merangkap wakil ketua: Rp 

2.770.000 per bulan 

 Uang pensiun anggota DPR yang tidak merangkap jabatan: Rp 

2.520.000 per bulan. 
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Sementara itu, aturan ihwal uang pensiun PNS ditetapkan melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok 

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.  

Berikut rincian uang pensiun PNS yang besarannya bervariasi disesuaikan 

dengan golongan serta masa pengabdian:  

Rincian uang pensiun PNS:  

 Uang pensiun PNS golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900. 

 Uang pensiun PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000 

 Uang pensiun PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800 

 Uang pensiun PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900. 

Itulah perbandingan uang pensiun PNS, menteri dan anggota DPR. Layak 

ditunggu, bagaimana perubahan skema pensiun terbaru mendatang. 

9. Bahwa, Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UU No 12 tahun 1980. Masa jabatan 

secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi 

pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalam menghitung besarnya 

pensiun didahulukan dasar pensiun yang tertinggi. Pensiun yang dapat 

diterima secara akumulatif adalah pensiun Pegawai Negeri, pensiun Pejabat 

Negara Eksekutif, dan pensiun Pejabat Negara Non Eksekutif yang masing-

masing dapat mencapai batas persentasi pensiun maksimum. Yang menjadi 

pertanyaan, bagimana jika pejabat negara pernah menduduki jabatan DPR RI, 

jabatan Menteri, jabatan Gubernur dll, maka penerimaan pensiunnya bisa 

double?? 

10. Bahwa, menurut berita kompas.com dengan judul "Utang Indonesia Tembus 

Rp 7.002 Triliun, Berikut Rinciannya", Klik untuk 

baca: https://money.kompas.com/read/2022/06/29/183800426/utang-

indonesia-tembus-rp-7.002-triliun-berikut-rinciannya. Bahwa, jika diliat dengan 

nilai hutang yang sedemikian besar, tentunya pemerintah harus efisien 

menggunakan anggaran APBN, bukankah hal ini sangat parodoks jika APBN 

justru digunakan untuk banyar pensiun para pejabat negara. 

11. Bahwa, PEMOHON tidak sependapat dengan pertimbangan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 halaman 25 yang menyatakan;  

https://money.kompas.com/read/2022/06/29/183800426/utang-indonesia-tembus-rp-7.002-triliun-berikut-rinciannya
https://money.kompas.com/read/2022/06/29/183800426/utang-indonesia-tembus-rp-7.002-triliun-berikut-rinciannya
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[3.11.7] Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk 

pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan 

pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga 

tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 

merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak pensiun yang diterima 

oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan 

lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi 

negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut 

merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah 

yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara 

12. Bahwa, ukuran pemborosan dan tidak harus dilihat apakah keuangan negara 

surplus atau tidak, faktanya hutang negara  7 ribu trilliun, subsidi BBM dicabut, 

hal itu menunjukkan jika keuangan negara tidak baik baik saja. 

13. Bahwa, jika negara Indonesia negara kaya seperti ARAB SAUDI, sebuah 

negara penghasil minyak yang mampu menggratiskan Pendidikan buat 

rakyatnya, rumah sakit gratis. Tentu Indonesia tidak bisa disamakan dengan 

ARAB SAUDI. Faktanya sekolah dasar swasta saja masih bayar, rumah sakit 

masih bayar, kecuali masyarakat miskin ditanggung negara melalui BPJS. 

Tentu sangat ironis jika negara harus menganggarkan pensiun bagi pejabat 

negara.  

14. Bahwa lembaga Presiden, DPR, Menteri, gubernur dan bupati,  adalah 

lembaga politik, maka orang yang terpilih adalah hasil dari pemilihan umum, 

dan masa kerjanya cuman 5 tahun dan boleh menjadi hanya 2 periode atau 10 

tahun. maka tidak seharusnya mendapatkan dana pensiun. Sebab masa 

kerjanya terlalu pendek, berbeda dengan pegawai negeri. 

15. Bahwa, kabupaten kota di Indonesia sekitar 514 di 34 propinsi, artinya setiap 5 

atau 10 tahun tahun sekali negara harus menganggarkan pensiun kepala 

daerah dan wakil  lebih dari 1000 pejabat negara. 

16.  Bahwa, Indonesia memiliki 95 Duta Besar di negara sahabat, 

https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat. Dan periodenya 

harus gonta ganti Duta Besar, maka APBN menyiapkan dana pensiun bagi 
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para pejabat negara dari unsur Duta Besar. Belum lagi Menteri dan wakil 

Menteri. 

17. Bagaimana dengan mantan pejabat negara yang berhenti karena masa 

jabatannya habis, dia diberhentikan dengan hormat, tapi setelah menerima 

pensiun ternyata terkena kasus korupsi saat dia menjabat. Bukankah, 

pensiunnya tetap berjalan, sebab saat berhenti dari jabatannya, dia tidak 

bermasalah 

18. Penjelasannya, jika ada anggota DPR meninggal, istri/suami akan 

mendapatkan dana pensiun, yang lebih celaka lagi, anggota DPR yang 

mengalami pergantian antar waktu, baik yang mengganti dan yang diganti 

sama-sama mendapatkan dana pensiun. Secara tidak langsung Undang- 

Undang a quo memberikan arti, meskipun ada anggota DPR menjabat 3 (tiga) 

bulan karena dia mengalami pergantian antar waktu, maka dia berhak 

mendapatkan hak dana pensiun. 

19. Bahwa gaji bulanan plus tunjangan ini dan itu para pejabat negara  sudah 

sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tabungan di hari tua.  

20. Bahwa, jika pensiun itu dimaknai sebuah penghargaan negara kepada para 

pejabat negara yang telah mengabdi bertahun-tahun, tentu dokter dan guru-

guru yang mengabdi di daerah terpencil lebih berhak mendapatkan hak 

pensiun dibanding para pejabat negara yang bekerja dengan fasilitas yang 

lebih dari cukup. 

21. Bahwa, kebijakan hak penisun bagi para pejabat negara sungguh melukai 

perasaan rakyat yang menjeri akibat kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari 

sebelumnya Rp. 7.650., (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 

10.000., (sepuluh ribu rupiah), dan Solar dari sebelumnya Rp. 5.150., (lima ribu 

seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.800., (enam ribu delapan ratus 

rupiah).  

22. Bahwa, kentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), 

Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), 

Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Nomor 

12 Tahun 1980 sungguh melukai perasaan para Pegawai negeri yang kerja 

bertahun tahun baru mendapatkan pensiun, sementara pejabat negara kerja 

tidak lama bisa mendapatkan hak penisun. 
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23. Bahwa, ketentuan Pasal a quo menjadikan pejabat negara dalam bekerja 

bukan mengutamakan pengabdian, tetapi mencari penghidupan yang berlebih. 

24. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; Anggaran pendapatan dan 

belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan 

setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa 

frasa kata APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan 

kemakmuran hanya segelintir anggota DPR. 

25. Bahwa, frasa kemakmuran harus dimaknai, jika nantinya negara sudah kaya 

raya, APBN sudah mampu menggratiskan sekolah negeri dan swasta mulai SD 

hingga universitas, APBN sudah mampu menggratiskan orang sakit tanpa ikut 

BPJS, barulah APBN bisa memberikan hak penisun bagi para Pejabat negara, 

sebagai wujud rasa terima kasih atas pengabdian kepada negara. 

26. Bahwa, frasa APBN dikelola bertanggung jawab, adalah pemerintah sebagai 

pengelola APBN harus bertanggung jawab secara hukum dan social dalam 

pengelolaan APBN. Secara social bermakna, semua pejabat negara harus 

mampu berempati terhadap kondisi ekonomi yang masih sulit. Sehingga 

pengelolaan APBN harus ada skala prioritas untuk pengentasan kemiskinan 

dan kesehatan, bukan untuk memenuhi hak pensiun bagi para pejabat negara.  

27. Bahwa PEMOHON berpendapat, lebih tepat dana pensiuan yang 

diperuntukkan            kepada mantan pejabat negara dialihkan kepada pendidikan 

dan kesehatan,  hal ini tentu akan lebih bermanfaat buat kesejahteraan 

rakyat dan sesuai   Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. 

28. Bahwa setelah dipelajari Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat 

(3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat 

(2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1980 penerapannya menyebabkan anggaran belanja 

negara boros dan penggunaannya tidak efisien. 

29. Bahwa Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 

14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1980 mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan 
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(unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal 

uncertainty), antara pejabat negara Dengan warga negara. 

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika keberadaan Pasal 12 

ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat 

(2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) 

ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) 

ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1980 tetap diberlakukan jelas merugikan hak hak konstitusional PEMOHON 

dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 23 ayat (1)  Undang-

Undang Dasar 1945. 

31. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), 

ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 

ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas 

Anggota Lembaga Tinggi Negara harus dinyatakan ”tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat”. 

 

Petitum 

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah 

Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 

2. Menyatakan: 

Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 

ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), 

Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 



3. Menyatakan.

Pasal 12ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14

ayat (1) ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17

ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2),

Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga

Tertinggiffinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

lndonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Surabaya, 6 September 2A22

Hormat Kami,

Team Kuasa Hukum PEMOHON.

SHOLEH,S.H. RUNIK SH.

4r"t<

MUI-IAMMAD SAIFUL, SH. YUSUF SH

b

FARID nEnrrnawaN, SH.
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