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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya adalah perwujudan dari

keinginan masyarakat agar Pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan 

prinsip Negara Hukum. Hukum yang memegang komando tertinggi dalam 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man

serta sejalan dengan pengertian nomokrasi, yaitu kekuasaan Negara yang 

dijalankan oleh Hukum. 

Selain penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip Negara Hukum, 

masyarakat juga menghendaki terselenggaranya kekuasaan Negara yang 

berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan Negara dan check and balance. Hal 

tersebut terjadi karena sepanjang Pemerintahan Orde Baru (1966-1998),

Pemerintahan diselenggarakan dengan model terpusat, cita cita Negara Hukum

diwujudkan dalam bentuk Negara kekuasaan. Hal tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum dan bukan Negara

kekuasaan”. 

Pasal 1

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang

Undang Dasar. ***) 

(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.***) 

Keadaan diatas diperparah dengan ditutupnya pintu pintu aspirasi, proses

Peradilan yang memihak penguasa, proses penegakan Hukum yang tidak 
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memihak pada masyarakat kecil atau rakyat, sumber sumber ekonomi yang 

dikuasai oknum oknum korup yang berjalan diatas sendi kolusi dan nepotisme.

Hukum dibentuk dan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi penguasa,

sehingga produk Hukum hanya atau lebih banyak berpihak pada penguasa, yang 

dirasakan oleh masyarakat hanya peraturan yang syarat dengan sangsi dan 

Hukuman. Hukum seperti itu menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick1

“Hukum bergerak kearah Hukum punitif yaitu dengan memasukkan suatu 

kecenderungan untuk memberi sangsi kedalam proses Hukum”. Apalagi produk

Hukum yang semestinya dibentuk oleh Lembaga legislatif, dalam praktiknya

didominasi oleh eksekutif. Hal demikian menjadikan Undang Undang dibuat 

bukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan 

oleh Lembaga legislatif, namun hanya karena Pemerintah membutuhkannya dan 

jika sebaliknya maka tidak diperlukan pembentukan peraturan undang undang. 

Keruntuhan Pemerintahan Orde Baru 1998 memberi ruang 

terselenggaranya Pemerintahan dengan prinsip Negara Hukum dan check and 

balance, melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 

1945. Perubahan UUD 1945 yang pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan 

Pemerintahan Negara Indonesia menuju Pemerintahan yang demokratis, salah satu

hasilnya adalah terbentuknya Lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, 

Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Lembaga baru ini 

menurut Jimly Asshiddiqi2 mendorong terselenggaranya prinsip prinsip 

pemisahan kekuasaan, dimana Lembaga dapat saling mengontrol dan gagasan 

1 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law And Society In Transition Toward Responsive Law, 
Harper Torchbooks Harper And Row Publishers, New York, Hagerstown, San Francisco, London.
1978. Hal. 123
2 Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. Hal. 27.
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check and balances akan terwujud, sebab dalam penyelesaian sengketa antar 

Lembaga Negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui persidangan 

terbuka, adil dan fair. Apalagi menurut Paulus Effendi Lotulong3 “pembentukan

Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari pengkajian baik secara politis sosiologis, 

yuridis filosofis dan historis”. Menurut A Ficker Hajar4 “paling tidak ada empat 

hal yang melatar belakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah 

Konstitusi” yaitu :

1. Sebagai implikasi dari paham Konstitusionalisme

2. Mekanisme check and balances

3. Penyelenggara Negara yang bersih

4. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia merupakan tuntutan jaman yang terus bergerak progresif sehingga 

mampu menjawab permasalahan bangsa khususnya masalah pengujian 

Konstitusional dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Kedua hal 

tersebut diasumsikan sebagai tugas Mahkamah Konstitusi yang paling 

berhubungan dengan sistem presidensiil. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

turut menggerakkan roda pengembangan isu isu ketatanegaraan menjadi lebih 

dinamis dan tidak hanya berkutat dalam tataran teoritis semata. Sebagai “salah 

satu bentuk pengadilan ketatanegaraan”, Mahkamah Konstitusi juga menjadi 

kawah candradimuka bagi penerapan ilmu Hukum tataNegara dan Hukum

administrasi Negara dalam tataran praktis.

3 Ibid. Hal. 33. 
4 Ibid.
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Mekanisme Peradilan Konstitusi (constitusional adjudication) baru 

diadopsi oleh sistem Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

dibentuknya Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD 1945. Konstitusi

Konstitusi yang ada sebelum Konstitusi hasil amandemen, tidak mengatur hak 

menguji atau mengatur hak menguji peraturan perundang undangan tapi dengan

tidak jelas dan tidak tegas. Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) 

sama sekali tidak mengatur, walaupun berdasarkan sejarah pembentukan

Konstitusi pernah didebatkan tentang hak uji tersebut dan berakhir dengan 

keputusan tidak membentuk Lembaga khusus Peradilan Konstitusi. Konstitusi

RIS maupun Undang Undang Dasar Sementara 1950 menyebutkan bahwa 

“Undang Undang tidak dapat diganggu gugat”. Hak uji hanya diberikan untuk 

menguji Undang Undang Negara Bagian yang tidak sesuai dengan Konstitusi.

Pengujian peraturan perundang undangan terhadap Undang Undang Dasar 

apakah sesuai atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. 

Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem Hukum dan Konstitusi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Percobaan pertama baru muncul setelah era 

reformasi dengan ditetapkannya ketetapan MPR RI Nomor. III/ MPR/ 2000 yang 

memberikan kewenangan aktif kepada MPR untuk menguji Konstitusionalitas

Undang Undang. Sebelum ini prosedur pengujian (Judicial Review) oleh

Mahkamah Agung hanya dibatasi obyek peraturan perundang undangan dibawah

Undang Undang terhadap Undang Undang. Akan tetapi pengujian oleh

Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai Konstitusionalitas, 

melainkan pengujian mengenai legalitas peraturan perundang undangan.
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Aktifitas pengujian yang akan dilakukan MPR berdasarkan TAP MPR RI

Nomor. III/ MPR/ 2000 tersebut sampai masa berlaku ketetapan MPR tersebut 

berakhir tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang 

memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan. Sekiranyapun hal itu dapat 

dilaksanakan tidak dapat disebut Judicial Review, tapi legislatif review, karena 

MPR merupakan cabang kekuasaan legislatif. Meski bukan legislator atau 

Lembaga pembentuk Undang Undang MPR merupakan cabang kekuasaan 

legislatif dalam arti luas. Karena itu pengujian Konstitusional yang akan 

dilakukan lebih tepat disebut “legislative review on konstitutionality of law” atau 

pengujian legislatif atas Konstitusionalitas Undang Undang.

Peradilan Konstitusi sejak kehadirannya membawa harapan baru bagi 

penegakan Hukum di indonesia. Harapan baru ini adalah harapan terhadap proses 

penegakan Hukum yang lebih baik dengan kewenangan kewenangan yang 

diberikan kepadanya. Sejak awal yang menjadi sorotan adalah kewenangannya 

melakukan pengujian Konstitusi terhadap peraturan perundang undangan, 

tindakan tindakan Lembaga ketatanegaraan dan terutama terhadap Lembaga

eksekutif atau presiden. Kewenangan ini menjadi tumpuan harapan para justisia 

belen atau pencari keadilan jika mereka tidak puas terhadap penegakan Hukum

yang telah ada.

Peradilan Konstitusi sejak awal dibentuk, keberadaannya telah didukung 

oleh berbagai pihak baik dari kalangan eksekutif, kalangan legislatif maupun para 

penegak Hukum. Terbukti dengan begitu luasnya kewenangan yang diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi oleh legislatif, hal tersebut belum pernah diberikan 

kepada Lembaga penegak Hukum yang pernah ada. Bukti lain adalah tingkat 
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kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang tinggi, baik Lembaga

eksekutif (terutama) maupun Lembaga Negara yang lain sehingga menghasilkan 

tingkat efektifitas yang tinggi pula.

Peradilan Konstitusi sejak kemunculannya di indonesia telah dibekali 

kepercayaan masyarakat sebagai Lembaga yang akan memperjuangkan hak hak

Konstitusi wargaNegara indonesia. Hal ini terbukti banyaknya kasus 

Konstitusional komplain yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi yang 

dipercayakan masyarakat untuk diputus. Hal ini merupakan pertanda baik bagi 

penegakan Hukum di indonesia yang akan berakibat pada baiknya efektifitas 

penegakan Hukum di indonesia.

Peradilan Konstitusi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang 

Undang Dasar sungguh sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan 

penyelenggaraan Negara sehari hari khususnya dalam hal pembentukan peraturan 

perundang undangan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Proses 

pembentukan peraturan perundang undangan harus sesuai dengan peraturan 

pembentukan perundang undangan yang ada, agar peraturan yang dihasilkan 

sesuai dengan aspirasi masyarakat, nilai nilai yang ada dan hidup di masyarakat, 

dan tidak melanggar Konstitusi. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas 

berlakunya peraturan tersebut di masyarakat. Tidaklah bermanfaat atau hanya 

menjadi suatu hal yang sia sia jika sebuah proses pembentukan peraturan

perundang undangan menghasilkan peraturan yang tidak dipatuhi masyarakat 

hanya karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan nilai nilai yang berkembang 

dan berlaku di masyarakat atau dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan hak 

hak Konstitusi warga Negara. 
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Uraian diatas tercermin dalam perkara Mahkamah Konstitusi yang akan 

dibahas dalam Thesis ini yaitu perkara pengujian peraturan perundang undangan 

terhadap Undang Undang Dasar yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra 

(tentang Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Walaupun dilatarbelakangi oleh 

ketidakpuasan Yusril Ihza Mahendra atas tindakan kejaksaan yang saat itu 

dipimpin oleh Hendarman Supandji, perkara ini patut dijadikan perlajaran bagi 

para penyelenggara Negara lain dalam menjalankan tugasnya.

Berawal dari ditetapkannya Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dalam 

kasus SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) oleh Kejaksaan

Agung dengan berpedoman pada hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang  menyimpulkan SISMINBAKUM melanggar Undang

Undang dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yusril Ihza 

Mahendra berpendapat bahwa program atau sistem yang ia buat pada waktu 

menjabat menjadi Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak melanggar Hukum

sehingga ia tidak mau ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi kejaksaan 

bersikukuh untuk tetap melanjutkan proses Hukum terhadapnya dan terhadap 

orang orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Sebagai upaya perlawanan Yusril 

Ihza Mahendra mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji dasar Hukum Jabatan Jaksa Agung yang waktu itu dijabat oleh

Hendarman Supandji yang menurutnya tidak jelas dan multi tafsir sehingga 

menimbulkan ketidakpastian Hukum dalam menentukan masa Jabatan Jaksa 

Agung. Hal ini dilakukan karena ia meyakini bahwa Jabatan Hendarman Supandji 
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tidak sah karena hingga terpilihnya Presiden yang baru, ia tidak melepaskan 

jabatannya sebagai Jaksa Agung. 

Walaupun motif dibalik pengajuan permohonan pengujian Undang 

Undang kepada Mahkamah Konstitusi oleh Yusril Ihza Mahendra adalah 

perlawanan terhadap aparat penegak Hukum, namun kasus ini membuka babak 

baru dalam penyelesaian permasalahan lama dalam Hukum administrasi Negara

Republik Indonesia yang belum terpecahkan hingga diajukannya permohonan 

pengujian Undang Undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Penemuan 

baru mengenai celah Hukum dalam permasalahan lama yang terjadi dalam praktik 

administrasi Negara yaitu tentang masa Jabatan pejabat Negara. 

Ternyata penentuan masa Jabatan yang tidak jelas, tidak hanya terjadi pada

Jabatan Jaksa Agung, akan tetapi terjadi pada hampir semua Jabatan Negara atau

Jabatan yang dipegang oleh pejabat Negara. Masa Jabatan ketua MA yang 

notabene pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesai juga ternyata 

demikian. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, 

Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim Agung secara limitatif dalam waktu 

tertentu. Yang ada hanya Pasal 11 yang mengatur syarat syarat pemberhentiannya 

atau syarat syarat berakhirnya. Selanjutnya jika melihat kepada Jabatan Kepala 

LPND yang jumlahnya 24 Lembaga, tidak diatur mengenai masa jabatannya 

secara limitatif atau dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi pengangkatan dan 

pemberhentiannya adalah murni urusan Presiden sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 105 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 166 Tahun 2000 
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Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Hal ini hanya merupakan fenomena 

puncak gunung es yang belum terungkap akan tetapi berpotensi menjadi celah

Hukum di indonesia, yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum oknum 

yang menjabat pada Jabatan tersebut.

Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia diundangkan dan berlaku mulai Tanggal 26 Juli 2004 sedangkan Jaksa 

Agung Hendarman Supandji diangkat Tanggal 7 Mei 2007. Selama Hendarman 

Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung hingga keluarnya Putusan 22 September 

2010 telah terjadi pergantian Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono dengan 

Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama (20 Oktober 2004 20 Oktober 2009) 

kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu 

yang kedua (20 Oktober 2009 hingga 2014). Hendarman Supandji menjabat 

sebagai Jaksa Agung menggantikan A.R Saleh yang diangkat Tanggal 20 Oktober 

2004 dan diberhentikan Tanggal 7 Mei 2007. Ketika Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono bersama Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama berakhir masa 

Pemerintahannya dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dengan Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua Hendarman Supandji yang 

menjabat sebagai Jaksa Agung tetap menduduki jabatannya, hingga akhirnya 

diberhentikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 104/P

Tahun 2010 tertanggal 24 September 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor. 49/PUU-VII/2010. 
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Jaksa Agung Hendarman Supanji tetap menjabat5 ketika Presiden telah 

berakhir masa Jabatannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran timbulnya

ketidakpastian Hukum dalam hal penentuan masa Jabatan Jaksa Agung6. Hal 

tersebut didukung oleh Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 22 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa 

“Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a) meninggal dunia;

b) permintaan sendiri;  

c) sakit jasmani atau rohani terus menerus; 

d) berakhir masa jabatannya;

e) tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21. 

Kalimat “berakhir masa jabatannya” pada Pasal 22 Ayat (1) huruf d tidak 

menentukan masa Jabatan Jaksa Agung secara limitative7 sehingga dapat 

ditafsirkan berdasarkan kepentingan pribadi pihak pihak tertentu yang 

menafsirkannya tersebut. Oleh karena itu Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai 

pihak yang merasa dirugikan akibat sifat ketidakpastian Hukum dalam klausula 

yang dipakai dalam pasal tersebut maka ia mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menguji kontitusionalitasnya terhadap Undang 

Undang Dasar 1945.

5 dalam arti tidak ada proses pengakhiran masa Jabatan Jaksa Agung dan pengangkatan kembali 
jika masih dikehendaki
6 Apalagi jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku dalam praktik 
ketatanegaraan Republik Indonesia
7 karena Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa selama pejabat yang menjabat sebagai Jaksa 
Agung tersebut tidak meninggal dunia, sakit, menyimpang dari ketentuan Pasal 21, serta tidak 
meminta atau mengundurkan diri maka ia dapat terus menjabat.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 49/PUU

VII/2010 tanggal 22 September 2010 mengabulkan permohonan pengujian

Undang undang yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra atas Pasal 22 Ayat (1) 

huruf d Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa :

Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  (Lembaran  
Negara  RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai
dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 secara bersyarat (conditionally  constitutional),  yaitu 
Konstitusional  sepanjang dimaknai “masa Jabatan Jaksa Agung itu
berakhir dengan berakhirnya masa Jabatan Presiden Republik 
Indonesia dalam satu periode  bersama sama  masa Jabatan anggota  
kabinet  atau  diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden 
dalam periode yang bersangkutan”;

Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf  d Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang  Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai 
kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa Jabatan  
Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa Jabatan Presiden 
Republik Indonesia dalam satu periode bersama sama masa Jabatan 
anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

Oleh karena itu pada tanggal 24 September 2010, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jaksa 

Agung Hendarman Supandji.

Berdasarkan latar belakang diatas, Thesis ini mengambil judul 

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 49/PUU

VII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG”
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B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 

49/PUU VII/2010 ditinjau berdasarkan aspek tujuan Hukum Keadilan, 

Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum ?

2. Bagaimanakah akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor. 49/PUU VII/2010 terhadap masa Jabatan Jaksa Agung 

Hendarman Supandji ?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 

49/PUU VII/2010 ditinjau berdasarkan tujuan Hukum kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan.

2. Mengetahui akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor. 49/PUU VII/2010 terhadap masa Jabatan Jaksa Agung 

Hendarman Supandji 

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan peneliti tentang akibat Hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 49/PUU VII/2010 

ditinjau berdasarkan asas dan tujuan Hukum keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian Hukum

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai aspek aspek yang terkandung 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan praktik 

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.
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E. Sistematika Penulisan

BAB 1 Merupakan PENDAHULUAN dari Thesis yang berisi Latar 

Belakang Penulisan, Permasalahan yang diangkat, Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Serta Sistematika Penulisan yang akan menjadi acuan penulisan penelitian ini

BAB 2 berisi METODE PENELITIAN yang digunakan dalam Thesis ini, 

menjelaskan Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Metode Pengumpulan Bahan

Hukum dan Analisis Bahan Hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian ini.

BAB 3 merupakan TINJAUAN PUSTAKA yang mencakup Teori Teori 

yang menjadi kerangka dasar berpikir yang berfungsi sebagai acuan penulisan 

dalam penelitian ini serta mengarahkan pada hasil penelitian yang tepat.

BAB 4 merupakan PEMBAHASAN yang menjadi inti dari penelitian ini, 

mencakup pembahasan tentang tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

(Putusan Nomor. 49/PUU VII/2010) berdasarkan asas dan tujuan Hukum

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum. Selain itu juga mengenai akibat 

Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor. 49/PUU VII/2010) 

terhadap masa Jabatan Jaksa Agung.

BAB 5 merupakan PENUTUP yang berisi KESIMPULAN atau jawaban 

atas permasalahan yang diangkat pada BAB 1 dan yang telah diuraikan pada BAB 

4 sedemikian hingga tercapai kesimpulan tertentu. Selain itu Saran dan 

Rekomendasi yang merupakan preskripsi dari penelitian Hukum ini. 


