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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun.1 Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang 

merangkap sebagai anggota dan semuanya merupakan pejabat negara.2 Kelimanya 

memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 

sekali masa jabatan. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur 

masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya senantiasa melekat pada 

lembaga ini.  

KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan 

amanat hukum sebagaimana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:3 

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

                                                           
1 Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) 
2 Ibid, pasal 21 
3 Ibid, pasal 6  
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c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi; 

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Salah satu tugas KPK, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadikan lembaga 

ini mempunyai legitimasi dalam mengawasi BPK, Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), serta inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah 

non-departemen. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, Pasal 8 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyatakan “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang 

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan 

tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”. 

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK 

bertugas mengoordinasikan serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.4 Lebih dari itu, KPK juga diberikan 

kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.5 Salah 

satu alasan yang dapat dijadikan dasar oleh KPK untuk mengambil alih penyidikan 

                                                           
4 Ibid, pasal 6 huruf c 
5 Ibid, pasal 8 angka 2 
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atau penuntutan tersebut adalah adanya hambatan penanganan tindak pidana 

korupsi karena campur tangan dari pihak eksekutif, yudikatif, atau legislatif.6 

Tidak semua kasus tindak pidana korupsi di negeri ini ditangani dan 

diproses oleh KPK. Berdasarkan Pasal 11 U KPK, salah satu kriteria kasus yang 

memerlukan penanganan oleh KPK adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan 

aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat  penegak hukum atau 

penyelenggara negara. Selain itu, perkara tindak pidana korupsi yang mendapat 

perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau merugikan negara minimal satu 

miliar rupiah juga dikategorikan sebagai kasus yang harus ditangani oleh KPK.7 

Independensi dan kemandirian yang menjadi karakter KPK juga 

diwujudkan melalui tugas lainnya, yaitu melakukan monitor terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara.8 Wewenang KPK dalam melaksanakan 

tugas monitor tersebut adalah:9  

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di 

semua lembaga negara dan pemerintah; 

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah 

untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem 

pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;  

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika 

                                                           
6 Ibid, pasal 9 huruf e 
7 Ibid, pasal 11 
8 Ibid, pasal 6 huruf e 
9 Ibid, pasal 14 
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saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan 

tersebut tidak diindahkan. 

Dalam melaksanakan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai 

amanat undang-undang, KPK juga berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan 

serta menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK.10 Oleh karena tidak 

berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka KPK 

bertanggung jawab langsung kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.11 

Pertanggungjawaban publik tersebut dilaksanakan melalui cara-cara:  

a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan program kerjanya; 

b. menerbitkan laporan tahunan; dan 

c. membuka akses informasi. 

Seperti halnya lembaga-lembaga negara lain, KPK juga mempunyai tempat 

kedudukan di ibukota negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 

negara RI. Selain itu, KPK juga dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. 

B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi 

1) Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak dikenal dalam UUD NRI 

1945, baik secara istilah maupun kelembagaannya. Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi (constitutional court) dalam dunia ketatanegaaraan dewasa ini 

merupakan perkembangan baru yang menjadi trend, terutama bagi negara-

                                                           
10 Ibid, pasal 15 huruf c 
11 Ibid, pasal 20 ayat 1 
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negara yang baru mengalami peruabahan rezim dari otoriterian menuju 

demokrasi. Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi 

dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi luas diterima.12  

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan 

diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (constitutional court) dalam 

amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 

ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga yang 

disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan 

modern yang muncul di abad ke-20.13 

Amandemen ketiga UUD 1945 juga mengakhiri kedudukan MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara. Saat ini semua lembaga Negara mempunyai 

kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, saat ini 

MPR mengalami reformasi struktural dengan diterapkannya sistem pemisahan 

kekuasaan dan prinsip hubungan check and balances antara lembaga-lembaga 

Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ketatanegaraan kita 

berpuncak pada tiga cabang kekuasaan ditambah dengan kekuasaan 

eksaminatif yakni kekuasaan memeriksa keungan Negara yang dimiliki oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

                                                           
12 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika), hal 192   
13 Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Url: 

Http://Www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Profilmk&Id=1, Diakses Pada 

Tanggal 14 Agustus 2018, Jam 21.50 Wib 

 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1
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(KPK). Keempat kekuasaan tersebut saling mengontrol dan saling 

mengimbangi secara sederajat antara satu sama lain, yakni lembaga eksekuitf, 

legislative, yudikatif, dan eksaminatif.  

Konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24 C ayat (1) sampai dengan 

ayat (6) UUD NRI 1945 pada perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan 

untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah 

perundang-undangan. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 

lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi (UUD NRI 

1945). Disisi lain Mahkamah Konstitusi juga menjadi lembaga yang dapat 

menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD NRI 1945. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan 

menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. 

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara membedakan atau 

memisahkan fungsi peradilan tertinggi dalam Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem common law seperti Amerika Serikat, 

tidak dirasakan keperluan semacam itu. Oleh karena itulah, yang bisa disebut 

sebagai the guardian of American Constitution di negara Amerika adalah 

Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam sistem civil law seperti dinegara kita, 

dimana produksi Undang-undang sangat banyak sekali, maka keberadaan 
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lembaga pengawal konstitusi diluar Mahkamah Agung yang merupakan 

lembaga pengawal undang-undang negara adalah sebuah keniscayaan.14 

Undang-undang Dasar suatu Negara merupakan cerminan kehendak 

seluruh rakyat yang berdaulat, sedangkan Undang-undang hanyalah kehendak 

politik para wakil rakyat bersama-sama dengan Pemerintah. Meskipun mereka 

adalah institusi-institusi yang dipilih oleh rakyat dan mencerminkan suara 

mayoritas rakyat, tetapi jika undang-undang yang bersangkutan dibentuk 

dengan cara ataupun norma-norma yang bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal UUD diberi 

kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak mengikat 

untuk umum.15  

Berdasarkan latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi yang 

sudah dijelaskan diawal, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat 

penting dalam rangka mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh seluruh 

rakyat Indonesia, termasuk penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi 

memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga-lembaga Negara lainnya yang 

dalam kerangka prinsip check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan 

kewenangan oleh penyelenggara Negara. 

Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran terhadap Undang- 

Undang Dasar dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai 

kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD NRI 1945 (the ultimate 

                                                           
14 Nurudy Hady, 2010, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham 

Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945 (Malang: Setara Press), hal 165   
15  
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interpreter of the constitution). Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan the 

guardian of the democrazy dikarenakan mempunyai kewenangan memutus 

perkara pemilu, yang mana pemilu merupakan reprsentasi dari pelaksaan 

demokrasi. Disampin itu, Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan the 

protector of citizen right karena Mahka,ah Konstitusi melindungi segenap hak-

hak konstitusional warga Negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat 

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.  

Kewenangan tersebut di jabarkan pula dalam Pasal 10 Ayat (1 dan 2) UU 

24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:  

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

c. memutus pembubaran partai politik; dan  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  
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2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,  

3. dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Asas-Asas Mahkamah Konstitusi 

Beberapa asas yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam beracara 

dipersidangan, antara lain:16 

a. Asas Independensi 

Asas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi 

yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehahiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. artinya kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari segala 

macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang bermaksud mempengaruhi keobjektifan 

putusan pengadilan. 

 

 

                                                           
16 Bambang Sutiyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah 

Konstitusi, Yogyakarta: UII Press, hal. 18-23 
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b. Asas Praduga Rechtmatig 

 Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta 

tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna 

bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan objek yang 

menjadi perkara masih tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 

1945. Konsekuensi dari hal ini hakim tersebut adalah ex nunc, yaitu 

dianggap ada sampai saat pembatalannya. artinya, akibat ketidaksahan 

undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, 

misalnya tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan 

oleh Mahkamah Konstitusi. 

c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum  

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi 

terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Asas ini 

membuka “social control” dari masyarakat agar jalannya persidangan 

berlangsung secara fair dan objektif 

d. Asas Objektifitas 

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib 

mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau 

semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun 

telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau 

antara hakim dan salah satu panitera juga terdapat hubungan sebagai 
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mana telah dikemukakan, atau hakim dan panitera mempunyai 

kepentingan langsung atau tidak langsung. 

e. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi  

Artinya, Hakim Konstitusi cukup berperan dalam melakukan 

penelusuran dan eksploitasi untuk mendapatkan kebenaran, melalui alat 

bukti yang ada. Asas ini tercermin salah satunya pada asas pembuktian 

bebas yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari 

kebenaran materiil yang tidak terbatas untuk menentukan alat buktinya. 

Selain itu, asas keaktifan Hakim Konstitusi juga tercermin dalam 

kewenangan Hakim Konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk 

hadir sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili oleh kuasa 

hukumnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam 

menemukan kebenaran materiil yang dapat diperoleh dari kesaksian dan 

penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini mencerminkan 

karekteristik hukum publik didalam hukum acara Mahkamah Konstitusi 

(Pasal 11 Undang-Undang No. 24/2003); 

f. Asas Pembuktian Bebas 

Dalam melakukan pemeriksaan hakim konstitusi menganut asas 

pembuktian bebas (vrij bewij). Hakim Konstitusi bebas menentukan apa 

yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilain pembuktian atau 

sah atau tidaknya pembuktian berdasarkan keyakinan. Asas ini diadopsi 

sepenuhnya dalam Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan peluang 

kepada Hakim Konstitusi untuk mencari kebenaran materil melalui 
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pembuktian bebas. Dengan demikian Hakim Konstitusi dapat leluasa 

untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru, 

dikenal dalam kelaziman hukum acara, misalnya alat bukti berupa 

rekaman video kaset. 

g. Asas Putusan Final 

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 

Undang-Undang No 24 Tahun 2003); dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang 

menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana 

putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK 

memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. 

Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki 

kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk 

penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh 

MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK. 

h. Asas Putusan Berkekuaatan Hukum Tetap dan Bersifat Final 

Dalam pasal 47 disebutkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 

memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang 

pleno terbuka untuk umum, karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi 

bersifat final dan tidak memungkinkan untuk diajukan upaya hukum 

lebih lanjut, seperti banding, kasasi dan seterusnya. Dengan asas ini 
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Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final (pasal 10) dan mengikat para 

pihak dan harus diikuti oleh siapapun. Ketentuan ini mencerminkan pula 

kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka 

berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja. 

 

3) Penafsiran Konstitusi 

Arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan 

penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas 

maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti 

pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (vage 

normen), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari 

suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari 

serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya. Untuk 

mengetahui satu per satu dari metode penemuan hukum melalui metode 

interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:17 

a. Interpretasi Gramatikal (penafsiran menurut bahasa) 

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam 

undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata 

bahasa. Menurut A.Pitlo bahwa interpretasi gramatikal berarti, mencoba 

menangkap arti sebuah teks dari peraturan perundang-undangan menurut 

bunyi katakatanya. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti misalnya 

                                                           
17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Op Cit., 69-77 
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dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa 

pergaulan.  

Interpretasi gramatikal adalah penjelasan dengan menguraikan 

menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya dengan menjelaskan 

menurut bahasa sehari-hari yang umum. Korupsi dalam pengertian 

bahasa sehari-hari, masyarakat lebih mengenal korupsi sebagai 

perbuatan tercela, menggelapkan uang Negara, dan melakukan suap 

menyuap dengan pejabat pemerintah. 

b. Interpretasi Teleologis atau sosiologis 

Interprestasi teleologis yaitu memberikan makna kepada undang-

undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini 

undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi 

diterapkan terhadap peristiwa konkret sehubungan dengan kebutuhan 

dan kepentingan masa kini meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa 

itu belum dikenal sewaktu undangundang tersebut diundangkan. Contoh: 

“Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika berlaku 

UU No.31 tahun 1999, maka terjadi kekosongan hukum terutama untuk 

diterapkan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam kurun waktu 

antara tahun 1971 hingga tahun 1999 (kurun waktu antara UU No.3 tahun 

1971-UU No.31 tahun 1999), mengingat UU No.31 tahun 1999 

mencabut UU no.3 tahun 1971. Akan tetapi dengan menggunakan 

interpretasi teleologis atau sosiologis, maka asas rektroaktif undang-

undang pemberantasan korupsi dapat diterapkan oleh hakim, apalagi sifat 
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melawan hukum materiil dari perbuatan yang bertentangan dengan 

norma-norma masyarakat. 

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya 

perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum 

(Rechtspositivitteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), 

sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting. 

 

c. Interpretasi sistematis 

Satu undang-undang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling 

berkaitan dengan undnag-undang lainnya dalam satu system perundang-

undangan. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan 

perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum 

atau undang-undang lain atau keseluruhan system hukum. Penafsiran ini 

disebut juga penafsiran logis. 

Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang 

menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system 

perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-

undangan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus 

selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. 

Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang 

dari system perundang-undangan suatu Negara. 

 

 



32 
 

d. Interpretasi Historis (penafsiran menurut sejarah) 

Interpretasi historis adalah interpretasi menurut sejaran undang-undang. 

Setiap ketentuan perundang-undang mempunyai sendiri. Karena itu, 

untuk mengetahui makna atau kalimat dalam suatu undang-undang, 

dapat menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran undang-

undang atau Pasal tertentu dari undang-undang tersebut. 

1. Penafsiran menurut sejarah undang-undang. 

Yaitu yang hendak dicari adalah maksud ditetapkannya undang-

undang seperti yang hendak dimaksud oleh pembentuk undang-

undang. Interpretasi ini disebut juga interpretasi subjektif karena 

menempatkan penafsiran pada pandangan subjektif pembentuk 

undang-undang. 

2. Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechtshistory). 

Yaitu metode interpretasi yang hendak memahami undang-

undang dalam konteks seluruh sejarah hukum dengan menelusuri 

sejarah awal munculnya hukum tersebut. 

e. Interpretasi Komparatif (penafsiran dengan membandingkan) 

 Interpretasi komparatif yaitu penafsiran dengan jalan 

memperbandingkan atau perbandingan hukum. Hal ini penting untuk 

perjanjian-perjanjian internasional. Interpretasi komparatif ini 

dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan 

antara berbagai system hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari 

perjanjian internasional itu penting, karena dengan pelaksanaan yang 
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berimbang atau seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan 

perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah 

hukum umum untuk beberapa Negara. 

f. Interpretasi Futuristik (interpretasi menurut aturan yang belum 

mempunyai kekuatan hukum) 

Interpretasi futuristik yaitu penafsiran dengan jalan menjelaskan undang-

undang dengan berpedoman pada kekuatan rancangan atau rencana 

undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku. Interpretasi 

futuristic merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi 

yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dapat berpedoman pada 

undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti 

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap 

pembahasan di DPR.  

g. Interpretasi Restriktif (membatasi) 

Interpretasi Restriktif merupakan metode interpretasi yang bersifat 

membatasi. Contoh: Menurut interpretasi gramatikal korupsi diartikan 

sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak 

bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama 

materiil, mental dan hukum, atau bahwa perbuatan korupsi tersebut 

merupakan kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi, kejahatan atau 

tindak pidana tersebut dibatasi pada tindak pidana yang merugikan 

keungan Negara atau perekonomian Negara. 
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h. Interpretasi Ekstensif (memperluas) 

Metode ini merupakan metode penafsiran yang lebih luas dari pengertian 

yang diberikan berdasarkam interpretasi gramatikal. Misalnya menurut 

interpretasi gramatikal tentang pegawai negeri dalam korupsi dapat 

diartikan sebagai orang yang bekerja pada kantor-kantor pemerintahan 

dan mendapatkan gaji dari Negara, tetapi dalam pengertian pegawai 

negeri dalam konteks undang-undang korupsi, maka pembuat undang-

undang memberikan batasan tentang pengertian pegawai negeri dalam 

konteks undangundang korupsi, maka pembuat undang-undang 

memberikan batasan tentang pengertian pegawai negeri dalam UU No.20 

tahun 2001 adalah: 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang kepegawaian; 2) Pegawai Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam kitab UU hukum pidana; 3) orang yang menerima gaji 

atau upah dari keuangan Negara atau daerah; 4) orang yang menerima 

gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 

Negara atau daerah, atau; 5) orang yang menerima gaji atau upah dari 

korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau 

masyarakat. Dengan demikian, selain apa yang dirumuskan di atas, tidak 

dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, misalnya karyawan yang 

bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. 

i. Interpretasi Otentik (secara resmi) 

Jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran 

dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di 
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dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal 

dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, 

sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya. 

j. Interpretasi interdisipliner (penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu 

hukum) 

Interpretasi ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang 

menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam menafsirkan 

digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai 

contoh interpretasi yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim dapat 

menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu 

hukum pidana, administrasi Negara, tata Negara dan perdata. 

 

C. Tinjauan Tentang Konsistensi Hakim dalam Membentuk Putusan 

1) Pengertian Umum Putusan 

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang 

berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat 

secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para 

pihak kepadanya. Maruar Siahaan berpendapat Putusan hakim merupakan 

tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim 

berdasarkan undang-undang. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 

putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nanti- 
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nanti oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara 

mereka dengan sebaik-baiknya.18  

Putusan hakim bagi pihak yang bersengketa diharapkan adanya 

kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.Putusan 

hakim seringkali diibaratkan dengan “putusan Tuhan” (judicium 

dei).Dimaknai sebagai “putusan Tuhan” karena putusan hakim harus selalu 

diputuskan atas nama keadilan dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Selain itu putusan hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate 

habitur).Sebagai konsekuensi yuridis atas hal tersebut diatas, maka putusan 

yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan 

yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan 

dan tidak hanya terpaku pada keadilan formal atau undangundang (legal 

justice).19 

Putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.20 Hal ini merupakan 

konsekuensi sifat putusan MKRI yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai 

final. Dengan demikian putusannya tidak dapat dilakukan upaya 

hukum.Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat erga 

omnes.Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para 

pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak 

                                                           
18 Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 

Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, hal. 131 
19 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, Hal 13 
20 Lihat Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi   
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pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan Mahkamah Konstitusi 

secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara di 

wilayah Indonesia 

2) Pertimbangan dan Pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia (MKRI)  

Proses pengambilan keputusan dalam perkara pengujian undang-

undang di MKRI melalui jalan yang sangat panjang. Sebabnya ialah UU pada 

pokoknya merupakan produk hukum yang mencerminkan kehendak politik 

mayoritas rakyat yang terjelma dalam peran para pembentuk UU yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden, yang kadang-kadang juga dengan Dewan 

Perwakilan Daerah.21  

Proses perancangan dan penyelesaian perumusan putusan dikerjakan 

bersama-sama oleh para hakim melalui Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim 

(RPH) yang bersifat tertutup atau rahasia. RPH harus dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Jika kurang dari 7 (tujuh) orang, 

tidak mencapai kuorum sehingga pengambilan keputusan resmi harus ditunda 

sampai rapat kourum terpenuhi. Berikut ini merupakan keseluruhan tahapan 

RPH yang biasa dilakukan antara lain sebagai berikut:22 

1. RPH 1 pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan sikap 

para hakim mengenai keadaan hukum (legal standing) parapemohon, 

                                                           
21 Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, 

Jakarta, hal 205 
22 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Op Cit., hal 128 
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keberwenangan MKRI atas perkara yang bersangkutan, dan langkah 

yang perlu diambil oleh majelis hakim untuk tahap selanjutnya. 

2. RPH 2 dalam rangka diskusi curah pendapat 1 (brain storming). 

3. RPH 3 (bila diperlukan) adalah dalam rangka diskusi curah pendapat 

2, yang biasanya diakhiri dengan instruksi agar setiap hakim segera 

menuliskan pendapat hukumnya secara resmi. 

4. RPH 4, yaitu apabila diperlukan atasdasar kesepakatan bersama, 

diadakan lagi diskusi curah pendapat 3 dalam rangka menghimpun 

pendapat-pendapat yang lebih luas mengenai perkara pengujian 

undang-undang yang terkait. 

5. RPH 5 adalah dalam rangka penyampaian pendapat hukum setiap 

hakim konstitusi secara resmi, dan hakim yang lain diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap pendapat 

resmi yang telah disampaikan oleh masing-masing hakim. 

6. RPH 6 diadakan apabila, yaitu untuk diadakan lagi beberapa kali 

perdebatan lanjutan untuk mendalami pokok permohonan sebelum 

diambil putusan final dan mengikat atas perkara yang bersangkutan. 

7. RPH 7 adalah dalam rangka menentukan pilihan kesepakatan tentang 

putusan final atas perkara bersangkutan. 

8. RPH 8 adalah rapat dalam rangka perancangan putusan. 

9. RPH 9 adalah rapat finishing redaksional atas perancangan putusan 

fnal yang akan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 
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Dalam Pasal 48 ayat (7) UU MKRI ditentukan bahwa: “Dalam hal 

musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak 

dapat dicapai suara mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”. 

Lebih lanjut dalam ayat (8) dinyatakan: “Dalam musyawarah sidang pleno 

hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil 

dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi 

menentukan”. Artinya, diantara 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi atau 

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dapat terjadi silang 

pendapat yang tidak dapat dipertemukan sama sekali. Meskipun sudah 

diusahakan semaksimal mungkin, perbedaan pendapat juga tidak dapat 

dipertemukan, putusan harus diambil dengan suara terbanyak atau jumlah 

mayoritas dari hakim tersebut.  

3) Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 

Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, 

dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau 

dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas 

yang bersangkutan dan bersifat fakultatif.23 Perbedaan pendapat ini dapat 

menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan 

argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang 

mempengaruhi amar putusan disebut dengan Dissenting opinion, sedangkan 

jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar 

                                                           
23 Jimly Asshidiqie, Op. Cit. hal. 201   
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putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan Concurrent/Consenting 

Opinion.24 

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan 

dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

yaitu:  

1. Permohonan tidak dapat diterima  

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat 

diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Contoh putusan 

Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

permohonan pemohonan tidak dapat diterima adalah: 

a. Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.  

b. Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

                                                           
24 Ibid  
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Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 

Tahun 1945.  

2. Permohonan ditolak 

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa 

permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan 

“Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik 

mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 

keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh 

putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

menolak permohonan pemohon adalah : 

a. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana 

Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi 

terhadap UUD NRI Tahun 1945.  

b. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap 

UUD NRI Tahun 1945.  

c. Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945.  
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3. Permohonan dikabulkan 

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang 

menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 

ayat (2) “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan 

dikabulkan.” Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga 

dibedakan antara: 

a. putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) 

dan;  

b. putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan 

pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 

NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat 

(4). 

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi 

berkembang dengan adanya amar putusan: 

1. Konstitusional bersyarat (Conditionally constitutional) 

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan 

dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan 

konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 

dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh 
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Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat 

undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan 

kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai 

dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan 

dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak 

dengan catatan. Contoh putusan konstitusional bersyarat 

(Conditionally constitutional) adalah Putusan Nomor 10/PUU-

VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam amar putusannya 

Mahkamah Konstitusi: Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) tetap Konstitusional berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang 

dimaknai memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili. 

Dari kutipan amar putusan tersebut, dapat diketahui bahwa 

putusan tersebut adalah konstitusional bersyarat (Conditionally 

Constitutional) dimana Mahkamah Konstitusi memberikan syarat 

atau ketentuan dalam putusannya agar sebuah undang-undang yang 

diputus demikian menjadi konstitusional sehingga hal tersebut dapat 
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dikatakan telah ada sebuah norma baru dalam undang-undang yang 

sedang diputus tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya 

bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi jenis amar putusan dalam pengujian 

undang-undang ada tiga, yaitu tidak dapat diterima, ditolak dan 

dikabulkan, apabila berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut, 

maka hakim konstitusi akan sulit untuk menguji undang-undang yang 

mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, sedangkan dalam 

rumusan yang umum tersebut belum dapat diketahui apakah akan 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak nantinya. 

Menyangkut hal tersebut hakim konstitusi Harjono menyatakan25 

bahwa : ”Oleh karena itu kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah 

persyaratan: jika sebuah ketentuan rumusannya bersifat umum di 

kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu 

tidak bertentangan dengan Konstitusi, akan tetapi jika berangkat dari 

perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya 

kemudian B, maka B bertentangan dengan Konstitusi, dengan 

demikian bisa diuji kembali.” 

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) 

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat 

yang menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-

                                                           
25 Mahkamah Konstitusi, 2010, Op Cit., hal 142 
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undang yang bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan 

tidak konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan 

permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma 

yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan 

tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan 

dipandang masih konstitusional.  

Contoh Putusan tidak konstitusional bersyarat (Conditionally 

Unconstitutional) adalah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 

pengujian Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah kutipan amar putusan 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Menyatakan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi 

syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah 

domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas 

perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para 

Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan 

keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto 

ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini 

diucapkan”.  




