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SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;
Salam sejahtera untuk kita semua;

Pertama-tama, tak henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanna 
wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan perkenaan-Nya, 
hingga hari ini kita dalam keadaan baik, sehat wal’afiat, dan tak kurang suatu apapun. 
Sholawat dan salam terlimpahcurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

Bahwa dalam rangka menghadapi perubahan dan meningkatkan daya guna serta 
hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penelitian ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi peneliti di 
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana 
telah diuraikan pada pedoman sebelumnya, bahwa Peneliti di lingkungan Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memiliki karakter spesifik yang tidak 
dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional Peneliti di instansi pemerintahan lainnya. 
Karakter spesifik tersebut ialah kegiatan dan output Peneliti langsung bersentuhan 
dengan kebijakan negara, dalam hal ini kebijakan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
yang dituangkan dalam produk akhir lembaga peradilan yakni Putusan. Selain 
itu, dimuatnya naskah akademis draf peraturan pada Pasal 87 Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai tugas dan 
fungsi peneliti, meneguhkan karakter spesifik Peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam produk kebijakan berupa peraturan 
di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang terkait dengan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana termuat 
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia.

Peran dan fungsi Peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat 
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Jenderal Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kembali dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, yang juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu adanya pedoman pelaksanaan tugas peneliti di 
Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan Pasal 87 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa pemangku jabatan fungsional 
Peneliti mempunyai tugas dan tanggungiawab yakni: (a) melaksanakan penelitian; 
(b) melaksanakan pengkajian perkara; (c) melaksanakan penelaahan perkara; (d) 
melaksanakan penyiapan konsep pendapat hukum; (e) melaksanakan penyusunan 
dan pengembangan karya tulis ilmiah; (f ) melaksanakan pengelolaan terbitan berkala 
ilmiah; dan (g) melaksanakan penyusunan naskah akademis draf peraturan.

Pelaksanaan tugas-tugas Peneliti tersebut merupakan wujud dukungan dan layanan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah 
Konstitusi. Dukungan yang diberikan utamanya terkait dengan hal-hal yang bersifat 
substantif berhubungan dengan penanganan perkara konstitusi. Agar dapat menjalankan 
tugas dan peran tersebut, Peneliti memerlukan acuan yang dapat membantu dalam 
melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat menghasilkan output 
yang baik dalam hal teknis-format maupun substansi bagi lembaga secara umum, 
maupun dalam mendukung jenjang karir Peneliti secara khusus sesuai dengan instansi 
induk BRIN/LIPI. 

Selain menjadi acuan, pedoman ini juga diharapkan mendorong Peneliti untuk 
bekerja secara terukur, penuh tanggungjawab, dan profesional. Dengan memperhatikan 
adanya perkembangan peraturan dan kondisi di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan perbaikan dan 
penyempurnaan dari pedoman tugas peneliti yang telah ada sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2014 
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tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang 
dilakukan dalam pedoman ini meliputi beberapa tugas peneliti yang digeser menjadi 
tugas dan fungsi dari Biro lain di Mahkamah Konstitusi yang dianggap lebih relevan 
untuk melaksanakannya. Selain itu, terdapat pula tugas Peneliti yang merupakan tugas 
baru yang dianggap lebih relevan menjadi tugas Peneliti di lingkungan Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung terlaksananya visi 
dan misi Mahkamah Konstitusi dalam peningkatan Kualitas Putusan.

Pada akhirnya, saya berharap pedoman ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menunjang 
kelancaran serta keberhasilan Peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam memberikan dukungan dan layanan kepada 
Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 

Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta,   Juni 2021
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H. M.Hum.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
yang lahir dari proses amandemen konstitusi memiliki kewenangan yang langsung 
diberikan oleh konstitusi. Kewenangan strategis tersebut, yakni: 1) Mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) Memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) 
Memutus pembubaran partai politik; dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Selain empat kewenangan tersebut, MK memiliki kewajiban 
yang diberikan konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam UUD 1945. Selain empat kewenangan dan satu kewajiban yang diberikan 
langsung oleh konstitusi, dalam perkembanganya, MK diberikan kewenangan 
titipan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 

Melihat fungsi strategis yang dijalankan MK, melalui kewenangannya dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsi MK diisi 
oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pendukung. Dukungan yang 
diberikan baik meliputi substansi maupun tata kelola peradilan merupakan 
pengejawantahan dari Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang 
mengamanatkan dibentuknya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi. 
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Susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 
dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 
2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 
serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Persekjen Ortala MK), perlu adanya pedoman 
pelaksanaan tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan Pasal 15 Persekjen Ortala MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (selanjutnya disebut Puslitka), yang 
diatur lebih lanjut pada Pasal 86 menyebutkan bahwa Puslitka mempunyai 
tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan 
dan sejarah konstitusi. Tugas dimaksud dilaksanakan oleh kelompok jabatan 
struktural yang terdiri dari Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, Bidang 
Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi, dan Subbagian Tata Usaha serta Kelompok 
Jabatan Fungsional yang terdiri dari para Peneliti.

Peneliti yang menjadi bagian dari Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, 
dan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas yakni: 1) pelaksanaan penelitian; 
2) pengkajian perkara pengujian undang-undang; 3) penyiapan konsep pendapat 
hukum pengujian undang-undang; 4) penyusunan telaah perkara PHPU/Pilkada; 
5) penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; dan 6) penyusunan naskah 
akademis draf peraturan; serta 7) Layanan pusat sejarah konstitusi dan kunjungan.



3

Bab I  Pendahuluan

Peneliti memiliki peran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
dan wewenang MK secara substantif. Sejalan dengan Peraturan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Peneliti (selanjutnya disebut Per LIPI 20 Tahun 2019), Peneliti 
MK mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan 
dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian 
di MK.

Sehubungan dengan peran Peneliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 
MK dan cara kerja berbasis digital atau elektronik, serta dalam rangka memperkuat 
posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan berbasis elektronik (SPBE) 
perlu dilakukan penyempurnaan pedoman yang telah ada sebelumnya. Oleh 
karena itu, perlu disusun kembali mengenai acuan Peneliti dalam penyusunan 
hasil pelaksanaan masing-masing tusi yang menunjukkan bahwa tusi Peneliti 
dilaksanakan secara ilmiah dan akuntabel. Pedoman dimaksud diharapkan dapat 
menjadi standarisasi yang sama baik mengenai format penyusunan maupun 
penyamaan persepsi pada Peneliti.

Pedoman dalam rangka mendukung pelaksanaan tusi Peneliti kemudian 
ditetapkan oleh Sekretarsis Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan 
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi pelaksanaan tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi merupakan 
perwujudan visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

1. Visi: Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya 

2. Misi: 

1) Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.

2) Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara 
Negara.

3) Meningkatkan Kualitas Putusan.
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C. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi dimaksudkan 
sebagai petunjuk (guidelines) bagi Peneliti Mahkamah Konstitusi dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni: 

1. Acuan bagi Peneliti mengenai prosedur, standar, tugas dan fungsi Peneliti 
di Mahkamah Konstitusi;

2. Standardisasi baku format pelaporan tugas dan fungsi Peneliti di Mahkamah 
Konstitusi; dan 

3. Terciptanya koherensi dan konsistensi sistematika pelaksanaan tugas dan 
fungsi Peneliti di Mahkamah Konstitusi.

D. Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi mencakup 
pedoman teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum dan Konstitusi; 

2. Pengkajian Perkara Pengujian Undang-Undang;

3. Penyiapan Konsep Pendapat Hukum Pengujian Undang-Undang;

4. Telaah Perkara PHPU/Pilkada;

5. Penyusunan dan Pengembangan Karya Tulis Ilmiah (KTI);

6. Penyusunan Naskah Akademik (NA) Draf Peraturan;

7. Layanan Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) dan Kunjungan.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum pedoman pelaksanaan tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi, yakni: 

1. 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 dan sebagaimana telah diubah kembali dengan 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kembali 
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu adanya pedoman pelaksanaan tugas 
Peneliti di Mahkamah Konstitusi;

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 
2021 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi. 

F. Pengelolaan Pelaksanaan Tugas Peneliti

Dalam melaksanakan pengelolaan tugas Peneliti, perlu ada penyempurnaan 
pedoman pelaksanan tugas yang jelas dan terinci. Pedoman ini diperlukan sebagai 
acuan bagi Peneliti dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan tugas 
Peneliti di Mahkamah Konstitusi.
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G. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan (PUSLITKA)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Guna melaksanakan hal tersebut, berdasarkan 
Pasal 7A UU MK, di MK dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal untuk membantu tugas dan wewenang MK. Sementara, Pasal 8 UU 
MK menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, 
tugas, dan wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diatur 
dengan Peraturan Prcsiden Presiden atas usul MK. Ketentuan tersebut telah 
ditindaklanjuti pula dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal MK.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 
3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 
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Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu adanya pedoman pelaksanaan tugas Peneliti 
di Mahkamah Konstitusi, Puslitka mempunyai tugas melaksanakan penelitian 
dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi, sebagai 
berikut:

a. pelaksanaan penelitian;

b. pelaksanaan pengkajian perkara;

c. pelaksanaan penelaahan perkara;

d. pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum;

e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; 

f. pengelolaan terbitan berkala ilmiah;

g. penyusunan naskah akademis draf peraturan; 

h. pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan

i. pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Puslitka memiliki dua bidang yakni: Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara 
dan Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi. Bidang Penelitian dan Pengkajian 
Perkara mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian 
perkara, penelaahan perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan 
dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta 
penyusunan naskah akademis. Sedangkan, bidang Pengelolaan Perpustakaan dan 
Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, 
pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Selain itu, Subbagian Tata 
Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat.

Selain itu, Puslitka berperan dalam pengelolaan pelaksanaan tugas Peneliti 
Mahkamah Konstitusi dalam hal sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas Peneliti, prosedur operasional standar 
dan indikator kinerja Peneliti;

2. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu sumber daya 
manusia Peneliti di Mahkamah Konstitusi;
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3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Peneliti.

Puslitka juga diisi oleh para pejabat fungsional yang terdiri dari Peneliti 
dan pustakawan. Khusus jabatan fungsional Peneliti merupakan pelaksana teknis 
penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknlogi 
pada bidang penelitian dan pengkajian perkara MK.



BAB II
PENELITIAN HUKUM DAN KONSTITUSI

A. Pengantar

Pelaksanaan penelitian hukum dan konstitusi merupakan bagian dukungan 
substansi yang diberikan oleh Peneliti dalam rangka mendukung tugas dan 
kewenangan MK. Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, dapat 
diketahui bagaimana MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui 
putusan yang dihasilkan.

Penelitian berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Peneliti menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang 
dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang 
berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan 
kesimpulan ilmiah.

Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, diharapkan memiliki dua 
busur tujuan, yakni secara internal dan eksternal. Secara eksternal, diharapkan 
melalui penelitian dapat membangun kesadaran konstitusional warga negara 
melalui diseminasi putusan yang tertuang dalam laporan hasil penelitian. 
Masyarakat dapat dengan mudah membaca isu-isu konstitusional yang menarik 
perhatian masyarakat yang telah diputus oleh MK melalui sebuah dokumen 
penelitian. Sedangkan secara internal, dengan dilakukannya penelitian, dapat 
menjadi bahan kajian dan data bagi hakim dan pimpinan di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk mengambil putusan ataupun 
kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 
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Peneliti, menyebutkan bahwa tugas jabatan fungsional Penelitia adalah melakukan 
penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Sejalan dengan tugas tersebut, setiap Peneliti memiliki kewajiban untuk memenuhi 
unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki 
setiap jenjang jabatan fungsional Peneliti dan pencapaian hasil kerja yang salah 
satunya didapatkan dari berbagai penulisan ilmiah, yakni melalui penelitian. 

Sehubungan dengan adanya kebutuhan MK terhadap tersedianya bahan dan 
kajian melalui penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka perlu penyesuaian 
dan penyempurnaan pengaturan mengenai petunjuk teknis penulisan penelitian 
hukum dan konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

B. Pengertian Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metodologi 
tertentu untuk memperolah data dan informasi yang berkaitan dengan 
pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenatan atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian hukum dan konstitusi oleh para Peneliti, 
diharapkan dapat mendorong:

1. Menghasilkan bahan dan data masukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 
MK sebagai bentuk dukungan substantif Peneliti dalam penanganan perkara;

2. Memberikan bahan dan data mengenai evaluasi pelaksanaan putusan MK 
yang up to date;

3. Meningkatkan kemampuan dan soft skils Peneliti dalam membuat kerangka 
penelitian hukum dan konstitusi;

4. Memperluas wawasan dan perspektif Peneliti dalam menyikapi isu hukum 
dan konstitusi; dan

5. Memenuhi persyaratan angka kredit tahunan dan hasil kerja minimal dalam 
jenjang kenaikan pangkat dan jabatan bagi Peneliti.
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D. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian hukum dan 
konstitusi, yakni:

1. Laporan penelitian yang dipresentasikan dalam seminar; dan/atau

2. Bahan dan data serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi MK; dan/atau

3. Publikasi karya tulisan ilmiah melalui buku, jurnal nasional terakreditasi dan 
jurnal internasional bereputasi, serta majalah maupun prosiding. 

E. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata acara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tema penelitian memiliki korelasi dan koherensi dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi MK;

2. Tema penelitian dapat dilaksanakan berdasarkan arahan hasil Rapat 
Permusyawaratan Hakim (RPH) maupun pimpinan lainnya di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;

3. Pengusul penelitian adalah Peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK;

F. Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika dalam penulisan usulan penelitian secara garis besar sebagai berikut: 

1. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1)

2. HALAMAN PENGESAHAN

3. DAFTAR ISI

4. RINGKASAN EKSEKUTIF (executive summary)
Ringkasan eksekutif memuat masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, 
tujuan jangka Panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam ringkasan ini juga 
dikemukakan secara singkat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam kaitan dengan rencana penelitian. 



12

Bab II Penelitian Hukum dan Konstitusi

5. ISI USULAN PENELITIAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah yang dapat berupa penjelasan 
tentang kesenjangan (gap) antara kondisi yang seharusnya (das sollen) 
dan kondisi yang terjadi (das sein), uraian tentang sebuah atau beberapa 
isu hukum, pertentangan atau konflik norma, dan/atau gambaran 
tentang konsep yang diidealkan. Dalam latar belakang ini, hendaknya 
dikemukakan pula mengenai gagsan atau hal baru (novelty) yang 
kemungkinan atau akan ditemukan melalui penelitian tersebut.

B. POKOK PERMASALAHAN

Merumuskan masalah yang akan diteliti yang diturunkan dari latar 
belakang masalah. Rumusan masalah dibuat dalam narasi yang jelas, 
padat dan sedapat mungkin menggambarkan hubungan antara dua 
variable, serta disusun secara berurutan dan dalam kalimat tanya atau 
pernyataan. 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

  1.1.1 Tujuan penelitian, menguraikan secara singkat dan jelas sesuatu 
yang hendak dicapai sehingga dilakukan penelitian. 

  1.1.2 Manfaat penelitian, menguraikan secara singkat dan jelas manfaat 
hasil penelitian bagi MK dan/atau bagi perkembangan hukum 
dan konstitusi.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

  1.1.1 Pada bagian ini dikemukakan kerangka teoritis yang dipakai 
dan dideskripsikan hubungan antara masalah yang akan diteliti 
dengan kerangka teori yang digunakan. 

  1.1.2 Sedangkan Kerangka konseptual yakni peristilahan dalam 
penelitian dalam rangka penyesuaian persepsi yang digunakan 
dalam penelitian. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang state of the art dalam bidang yang diteliti dengan 
menggunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini yang 
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Menjelaskan juga 
studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, 
termasuk peta jalan (roadmap) penelitian.

F. METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian (penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum empiris), metode pendekatan (statute approach, 
conceptual approach, historical approach, case approach dan comparative 
approach dll), sifat penelitian, dan atau bahan hukum yang dibutuhkan, 
dan metode analisis data atau bahan hukum. Lengkapi dengan bagan 
alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan 
dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Bagan penelitian 
harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, 
bagaimana luarannya, lokasi penelitian, indikator capaian yang terukur. 

G. JADWAL PENELITIAN

Berisikan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan, termasuk di 
dalamnya disesuaikan dengan jadwal penyerahan laporan serta jadwal 
seminar (presentasi) hasil penelitian dalam satu tahun mata anggaran. 

H. RINCIAN ANGGARAN (*bila diperlukan)

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan 
format. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan 
format Tabel 4.1 dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian

No Jenis Pengeluaran Biaya
yang diusulkan (Rp)

Gaji dan upah (Maks. 30%)
Bahan habis pakai dan peralatan 
(30-40%)
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No Jenis Pengeluaran Biaya
yang diusulkan (Rp)

Perjalanan (15-25%)

Lain-lain publikasi, seminar, 
laporan, lainnya sebutkan (maks 
15%)

I. DATA TIM PENELITI

Berisikan nama dan Curriculum Vitae tim Peneliti.

J. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memuat daftar buku, jurnal, makalah/paper/orasi ilmiah 
baik cetak maupun online yang dikutip dalam naskah, yang disusun 
secara alfabetis (a to z) dengan susunan: Nama penulis (mendahulukan 
nama keluarga/marga), tahun, judul, tempat penerbitan: penerbit, dst.

K. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Anggaran Penelitian

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan 
fasilitas yang menunjang penelitian.

Lampiran 3. Susunan organisasi tim Peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 4. Biodata Peneliti.

G. Evaluasi Penelitian

Evaluasi usulan penelitian dilakukan dengan cara administrasi berupa 
kelengkapan dokumen/berkas usulan penelitian, dan presentasi usulan penelitian 
di hadapan reviewer/narasumber baik internal maupun eksternal yang ditunjuk oleh 
puslitka sesuai dengan kepakaran dan tema penelitian. 

Komponen dalam penilaian usulan penelitian yang dianggap layak untuk 
dilanjutkan menjadi penelitian, yakni:
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NO. KOMPONEN 
PENILAIAN INDIKATOR SKOR

MAKSIMUM

SKOR
YANG

DIPEROLEH

1. Daya Tarik isu 
Penelitian yang 
diangkat (state 
of the arts)

a. Menunjukkan 
pentingnya penelitian;

b. Pertanyaan penelitian 
jelas dan terukur 
(measurable); 

c. Terdapat kesesuaian 
antara judul dengan 
masalah yang diteliti;

d. Penelitian sangat 
penting, actual;

e. Tujuan penelitian 
terukur dan realistis;

f. Kejelasan signifikansi 
penelitian bagi 
pengembangan ilmu 
pengetahuan, praktisi 
di lapangan, dan 
kebijakan

30

2. Memiliki
metode 
penelitian 
yang relevan 
dan jelas bagi 
pemecahan 
masalah
Penelitian

a. Desain penelitian 
dapat menjawab 
masalah penelitian;

b. Sumber data, unit 
analisis, dan lokasi 
penelitian (jika ada) 
diuraikan dengan 
jelas;

c. Ketepatan metode 
penelitian dengan 
masalah yang diteliti;

d. Kesesuaian teknik 
pengumpulan 
data dan teknik 
analisis data dengan 
permasalahan 
penelitian yang akan 
dijawab

20
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NO. KOMPONEN 
PENILAIAN INDIKATOR SKOR

MAKSIMUM

SKOR
YANG

DIPEROLEH

e. Ketepatan rencana 
penggunaan 
instrumen penelitian 
dengan masalah yang 
diteliti (komponen, 
variable, dan 
indikator)

3. Memiliki 
kerangka 
konseptual 
(conceptual 
framework) dan
tinjauan 
pustaka 
(reference) yang 
relevan dan 
jelas

a. Kesesuaian teori yang 
diajukan dengan 
masalah yang diteliti;

b. Keterkaitan antara 
berbagai konsep 
dan/atau variabel 
yang diteliti (bisa 
dibuat dalam sebuah 
kerangka/bagan);

c. Kualitas referensi 
acuan (artikel 
ilmiah, buku, 
laporan penelitian 
di level nasional dan 
internasional);

d. Ada sintesis dari 
berbagai kajian 
penelitian terdahulu 
yang relevan dengan 
masalah yang diteliti.

25
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NO. KOMPONEN 
PENILAIAN INDIKATOR SKOR

MAKSIMUM

SKOR
YANG

DIPEROLEH

4. Kontribusi 
hasil penelitian 
(novelty/new to 
science) yang
bermanfaat bagi 
pelaksanaan 
tugas, 
fungsi, dan 
kewenangan
MK

a. Rencana hasil 
penelitian 
menghasilkan temuan 
produk baru

b. Rencana hasil 
penelitian 
menemukan teori 
baru;

c. Rencana hasil 
penelitian 
menemukan 
metodologi baru; dan

d. Rencana hasil 
penelitian 
menghasilkan 
alternatif pemecahan 
masalah dalam 
bidang keilmuan dan 
dalam kehidupan 
masyarakat;

25

e. Rencana hasil 
penelitian 
menghasilkan manfaat 
bagi perbaikan 
ataupun penguatan 
tugas, fungsi, dan 
kewenangan MK.

H. Petunjuk Penyusunan Usulan Penelitian 

Usulan penelitian harus disusun secara seksama mengikuti petunjuk 
penyusunan Usulan penelitian ini. Penyimpangan dari petunjuk ini dapat 
mempengaruhi penilaian Usulan penelitian.
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1. Petunjuk Penulisan

a. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan.
b. Naskah diketik dengan huruf (font) Times New Roman, ukuran 12, spasi 

1,5 (satu setengah) dan di kertas ukuran A4 (297x210 mm), dengan 
margin kiri 3 cm; kanan 2,5 cm; atas 2,5 cm; dan bawah 3 cm. Usulan 
penelitian dibuat 19-20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, 
halaman pengesahan, dan lampiran)

2. Tim Peneliti

Jumlah anggota tim penelitian, minimal 2 (dua) orang peneliti dalam 1 (satu) 
tim penelitian.

I. Kaidah Penulisan

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan usulan 
penelitian dan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Naskah yang dibuat adalah naskah asli (original) dan tidak mengandung 
unsur plagiat, yaitu mengutip pendapat/tulisan lain tanpa mencantumkan 
sumbernya;

2. Naskah diketik diatas kertas ukuran A4, dalam satu muka (tidak boleh bolak 
balik);

3. Penulisan menggunakan jenis huruf bookman old style (ukuran 12) atau 
arial (ukuran 12) untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki 
menggunakan huruf bookman old style (ukuran 10) atau arial (ukuran 10); 
(jenis dan ukuran font disamakan Usulan penelitian)

4. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi;

5. Kutipan langsung yang lebih dari 5 (lima) baris diawali dengan baris baru 
dengan spasi 1 (satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama 
dengan 5 (lima) baris ditulis menyatu dengan alinea bersangkutan dan berada 
diantara tanda kutip;

6. Marjin kiri dan atas adalah 4 cm, marjin kanan dan bawah adalah 3 cm dari 
pinggir kertas;
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7. Ruangan penulisan dimulai dari marjin kiri dan berakhir pada marjin kanan 
ruang penulisan, kecuali:
a. Setiap alinea dimulai pada ketukan ke-7 (tujuh);
b. Catatan kaki penulisan baris pertama dimuali pada ketukan ke-9 

(sembilan) dan baris kedua dan seterusnya sejajar dengan batas tepi atau 
marjin kiri ruang.

8. Garis batas untuk pembuatan catatan kaki berjarak 2 (dua) spasi dibawah 
uraian pokok dan 1 (satu) spasi diatas nomor catatan kaki;

9. Penulisan naskah dibuat rata tepi kiri dan tepi kanan;

10. Bahasa penulisan usulan dan laporan penelitian harus mengikuti standar 
penulisan karya ilmiah, yaitu:
a. Penulisan Usulan penelitian dan laporan penelitian menggunakan 

Bahasa Indonesia baku, sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan 
(EYD);

b. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna;
c. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing harus 

menggunakan kata dari Bahasa Indonesia yang sudah ada padanannya. 
Jika belum ada maka kata atau istilah tersebut dicetak miring.

J. Kaidah Penulisan Rujukan Ilmiah

Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan model catatan kaki (footnotes). 

Kutipan Buku: Nama penulis, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, 
tahun terbitan, halaman kutipan.

Contoh:

A.V. Dicey, An Introduction to The Study of The Law of The Constitution, 10th ed., 
English Language Book Society, London: Mc Millan, 1968, h. 127.

Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2007, h. 17.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam 
Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: PT RadjaGarfindo Persada, 2010, h. 7.
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Kutipan Jurnal: Nama penulis, “judul artikel”, nama jurnal, volume, nomor, bulan 
dan tahun, halaman kutipan.

Contoh:

Rosalind Dixon, “Partial Constitutional Amendments”, The Journal of 
Constitutional Law, Volume 13, Issue 3, March 2011, h. 647.

Arief Hidayat, “Politik Hukum Konstitusi dan Fenomena Absentia Voter (Golput) 
Dalam Pemilu di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2009, h. 
20.

M Mahrus Ali, et.al, “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat 
Sistematis, Terstruktur dan Masif ”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, 
Maret 2012, h. 189.

 Kutipan makalah/paper/orasi ilmiah: Nama penulis, “judul makalah”, nama 
forum kegiatan, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Contoh:

Moh. Mahfud, MD., “Separation of Powers and Independence of Constitutional 
Court in Indonesia”, Paper Presented at The 2nd Congress of The World Conference on 
Constitutional Justice, Rio de Janeiro – Brazil, 16 – 18 January 2011, h. 7.

Yuliandri, “Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem 
Ketatanegaraan, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Andalas, Padang: Universitas Andalas, 23 Juli 2009, h. 5.

Kutipan Internet/media online: Nama penulis, “judul tulisan”, alamat portal 
(website/online), tanggal diakses/unduh.

Contoh:

Simon Butt, “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia”, http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432, diunduh 28 
Juli 2010.

Muchamad Ali Safa’at, “Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara”, http://
anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html, diunduh 27 
Desember 2007.
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Sedangkan Daftar Pustaka memuat daftar buku, jurnal, makalah/
paper/orasi ilmiah baik cetak maupun online yang dikutip dalam naskah, 
yang disusun secara alfabetis (a to z) dengan susunan: Nama penulis 
(mendahulukan nama keluarga/marga), tahun, judul, tempat penerbitan: 
penerbit, dst., seperti contoh berikut ini:

Arief Hidayat, 2009, “Politik Hukum Konstitusi dan Fenomena Absentia 
Voter (Golput) Dalam Pemilu di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 
1, Nomor 1, Juni, h. 20 – 31.

Butt, Simon, 2010, “Islam, the State and the Constitutional Court 
in Indonesia”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1650432, diunduh 28 July.

Dicey, A.V., 1968, An Introduction to The Study of The Law of The Constitution, 
10th ed., English Language Book Society, London: Mc Millan.

Dixon, Rosalind, 2011, “Partial Constitutional Amendments”, The Journal of 
Constitutional Law, Volume 13, Issue 3, March, h. 643 – 686.

Moh. Mahfud, MD., 2011, “Separation of Powers and Independence of 
Constitutional Court in Indonesia”, Paper Presented at The 2nd Congress 
of The World Conference on Constitutional Justice, Rio de Janeiro – Brazil, 
16 – 18 January.

Moh. Mahfud MD., 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, Jakarta: LP3ES.

Muchamad Ali Safa’at, 2007, “Militer Dalam Prespektif Hukum Tata 
Negara”, http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.
html, diunduh 27 Desember.

M Mahrus Ali, et.al,  2012, “Tafsir Konstitusional Pelanggaran 
Pemilukada yang Bers i fat  Si s temati s ,  Terstruktur  dan 
Masif ”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret, h. 189 - 225.

Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi 
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: PT 
RadjaGarfindo Persada.
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K. Jangka Waktu Penyelesaian

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tahun berjalan, yakni maksimal 1 
(satu) tahun anggaran. Penelitian di mulai pada awal tahun yakni maksimal pada 
bulan Februari dan selesai pada akhir tahun, yakni maksimal pada bulan November. 
Ketentuan Jangka waktu penelitian akan diatur kemudian oleh Kapuslitka melalui 
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan pada pelaksanaan 
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang lain. 

L. Mekanisme Pelaporan

Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal dan 
eksternal. Penilaian internal dilakukan oleh Puslitka, sedang penilaian eksternal 
dilakukan oleh tim reviewer/narasumber yang diadakan khusus untuk menilai draf 
hasil penelitian dan memeriksa catatan perbaikan terhadap draf hasil penelitian 
tersebut.

Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala 
Puslitka. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap Peneliti menyusun laporan hasil 
Penelitian yang berisi naskah hasil Penelitian lengkap dan/atau naskah karya tulis 
ilmiah baik berupa artikel jurnal maupun naskah buku berdasarkan hasil penelitian 
tersebut melalui aplikasi e-peneliti. Proses selanjutnya dilakukan oleh Kapus, Kabid, 
dan Kassubag untuk dilaporkan ke Sekjen melalui SIKD.

Secara umum sistematika hasil penelitian sama dengan sistematika usulan 
penelitian, dengan penambahan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta 
Bab Penutup. Dalam bab hasil Penelitian dan pembahasan diuraikan secara 
komprehensif berdasarkan data dan bahan hukum terhadap isu hukum dan/
atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan 
secara mendalam analisis Peneliti dan justifikasi teoretis atas permasalahan yang 
terdapat pada rumusan masalah, serta memaparkan berbagai alternatif solusi atau 
pemecahan masalah yang telah dikonsepsikan oleh Peneliti selama melakukan 
penelitian. Sedangkan pada bab penutup yang terdiri atas: (1) kesimpulan yang 
berisi rumusan tentang jawaban definitive Peneliti atas permasalahan yang diangkat 
pada rumusan masalah, (2) saran/rekomendasi yang berisi buah pemikiran 
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konseptual Peneliti dalam mengatasi permaslaahan yang ada, serta temua atau 
hal baru (novelty) yang hendak diuangkapkan sebagai solusi definitive. Dengan 
demikian, sistematika hasil penelitian sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL

2. HALAMAN PENGESAHAN

3. PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS

4. KATA PENGANTAR

5. DAFTAR ISI

6. DAFTAR TABEL / GRAFIK (jika ada)

7. RINGKASAN PENELITIAN

8. ISI PENELITIAN terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Sistematika Hasil Penelitian

BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL
A. Kerangka Teori
B. Konseptual (*bila diperlukan)

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV. METODE PENELITIAN

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran/Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB III

PENGKAJIAN PERKARA
KAJIAN PERKARA PENDAHULUAN

A. Pengantar

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Peneliti 
yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam 
melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara. Selain itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses 
penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam 
perkembangannya, kebutuhan hakim untuk mempercepat proses penanganan 
perkara mengharuskan model kajian perkara yang dibuat tidak hanya terbatas 
pada kajian pendahuluan, melainkan juga diperlukan kajian perkara pendalaman. 
Oleh karena itu, kajian perkara terbagi tiga, yaitu kajian perkara pendahuluan, 
kajian perkara pendalaman (indept analysis) dan kajian komprehensif. 

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan 
dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna 
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya 
sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kajian Pendahuluan merupakan tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada 
Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dimana setiap peneliti yang melekat pada Bapak/
Ibu Hakim Konstitusi menghasilkan satu output sesuai dengan pembagian panel. 
 

B. Pengertian

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis 
berkas permohonan baik dari aspek sistematika penyusunan permohonan 
maupun dari aspek subtansi permohonan, surat kuasa, daftar bukti, alat bukti 
dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan 
dengan permohonan Pemohon yang diajukan.
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C. Ruang Lingkup

1. Menelaah dan menganalisis berkas permohonan Pemohon;

2. Menelaah dan menganalisis isu hukum yang terdapat dalam permohonan;

3. Menelaah dan menganalisis surat kuasa, daftar bukti, dan alat bukti;

4. Menelaah dan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu 
yang relevan dengan permohonan Pemohon.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi hakim konstitusi dalam 
memberikan nasihat kepada Pemohon pada persidangan pendahuluan.

2. Menjadi bahan referensi bagi hakim dalam persidangan berikutnya.

E. Luaran (Output)

Hasil pengkajian berupa naskah tertulis dalam bentuk kajian pendahuluan 
yang diserahkan kepada hakim konstitusi sebagai bahan pertimbangan dan 
rekomendasi dalam memberikan nasehat kepada Pemohon agar memperbaiki 
permohonannya.

F. Sistematika Kajian Perkara Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

•	 Nomor	Perkara

•	 Tanggal	Registrasi

•	 Undang-Undang

•	 Pemohon/Kuasa	Hukum

•	 Majelis	Hakim	Panel	

•	 Panitera	Pengganti

•	 Peneliti/Pengkaji

•	 Pasal	 dan	 Isu	Hukum	Yang	Diuji

•	 Dasar	Pengujian
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II. ANALISIS

(Formiil/Teknis)

•	 Kesesuaian	Sistematika	dan	Format	Permohonan	dengan	Peraturan

•	 Analisis	 terkait	 hal-hal	 yang	bersifat	 teknis

(Materiil/Subtansi)

•	 Kewenangan	Mahkamah

•	 Kedudukan	Hukum	 (Legal Standing) Pemohon

•	 Alasan	Permohonan	 (Posita)

•	 Petitum

•	 Dan	 analisis	 lainnya	 yang	 relevan

III. KESIMPULAN

•	 Kewenangan	Mahkamah

•	 Kedudukan	Hukum	 (Legal Standing) Pemohon

•	 Alasan	Permohonan	 (Posita)

•	 Petitum

G. Teknis Penyusunan

1. Pendahuluan 

Peneliti/pengkaji menuliskan nomor registrasi perkara, tanggal registrasi, 
undang-undang yang sedang diuji, nama pemohon/kuasa hukum, nama 
majelis hakim panel, nama panitera pengganti, nama Peneliti/pengkaji, pasal 
dan isu hukum yang diuji, putusan MK terdahulu yang relevan dengan 
permohonan dan dasar pengujian.

•	 Nomor	 registrasi	 perkara	 adalah	 nomor	 berstempel	 yang	 tertuang	
dalam permohonan Pemohon;

•	 Tanggal	registrasi	adalah	tanggal	yang	menandakan	sebuah	permohonan	
telah	dicatat	 dalam	Buku	Registrasi	 Perkara	Konstitusi	 (BRPK);
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•	 Undang-Undang	yang	sedang	diuji	adalah	undang-undang	yang	menjadi	
objek permohonan;

•	 Pemohon	adalah	pihak	prinsipal	yang	menjadi	Pemohon	dalam	perkara	
tersebut. Sementara kuasa hukum adalah orang yang diberikan kuasa 
oleh	Pemohon	prinsipal	untuk	mengajukan	permohonan	dan	mewakili	
pemohon dalam persidangan;

•	 Majelis	Hakim	Panel	adalah	majelis	hakim	yang	berwenang	memeriksa	
pada sidang pendahuluan;

•	 Panitera	 Pengganti	 adalah	 pejabat	 fungsional	 yang	 diberi	 tugas	
mendampingi hakim dalam persidangan;

•	 Peneliti/Pengkaji	 adalah	 pejabat	 fungsional	 yang	 bertugas	 mengkaji	
dan menganalisis permohonan yang telah diregistrasi;

•	 Pasal	 dan	 isu	 hukum	 yang	 diuji	 adalah	 norma	 yang	 menjadi	 objek	
pengujian. Sementara isu hukum adalah permasalahan terkait dengan 
norma yang diuji.

•	 Dasar	pengujian	adalah	norma	atau	pasal	 yang	 termuat	dalam	UUD	
1945.

2. Analisis

(Formiil/Teknis)

Analisis	 mengenai	 aspek	 formil/teknis	 permohonan	meliputi	 analisis	
terkait kesesuaian sistematika, format, dan struktur Permohonan dengan 
ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku.	 Analisis	 juga	
meliputi kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam permohonan.

(Materiil/Subtansi)

Analisis	mengenai	aspek	materi/substansi	meliputi	4	(empat)	hal,	yaitu	
Kewenangan	Mahkamah,	Kedudukan	Hukum	 (Legal Standing) Pemohon, 
Alasan	Permohonan	 (posita),	 dan	Petitum.

•	 Kewenangan	Mahkamah	Konstitusi	adalah	kewenangan	konstitusional	
yang	 diberikan	 oleh	 UUD	 1945	 maupun	 peraturan	 perundang-
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undangan	 sebagaimana	 dimaksud	 Pasal	 24C	 ayat	 (1)	 dan	 ayat	 (2)	
UUD	 1945.	 Pada	 bagian	 ini	 Peneliti/pengkaji	 harus	 mengkaji	 dan	
menganalisis	 apakah	 dasar	 kewenangan	 Mahkamah	 Konstitusi	 yang	
diuraikan Pemohon telah tepat atau belum. Kemudian menganalisis juga 
apakah	 permohonan	 yang	 diajukan	merupakan	 lingkup	 kewenangan	
Mahkamah Konstitusi atau bukan.

•	 Kedudukan	Hukum	(Legal Standing) Pemohon adalah kedudukan atau 
kecakapan bertindak secara hukum bagi Pemohon dalam mengajukan 
permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada titik ini Peneliti/pengkaji 
menganalis kedudukan hukum Pemohon berdasarkan syarat formil 
terkait dengan kualifikasi Pemohon maupun syarat materiil terkait 
kewenangan	 dan	 kerugian	 konstitusional	 yang	 dialami	 sebagaimana	
ketentuan	Pasal	 51	 ayat	 (1)	 dan	 ayat	 (2)	UU	MK.	

•	 Alasan	 Permohonan	 (posita) adalah alasan hukum Pemohon dalam 
mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Pada bagian ini Peneliti/
pengkaji menganalisis apakah argumentasi hukum Pemohon telah cukup 
memadai atau belum. Selain itu Peneliti/pengkaji menganalis apakah 
Pemohon	telah	menguraikan	secara	jelas	dan	rinci	ihwal	pertentangan	
norma	dalam	suatu	undang-undang	dengan	UUD	1945	atau	belum.	
Peneliti/pengkaji perlu pula melakukan analisis terkait perkara yang 
telah	diputus	sebelumnya	(Putusan	Mahkamah	Konstitusi	sebelumnya),	
namun memiliki keterkaitan dengan objek atau isu hukum yang 
dipermasalahkan.

•	 Petitum	adalah	tuntutan	Pemohon	kepada	Mahkamah	Konstitusi	terkait	
hal-hal yang diminta untuk dikabulkan. Peneliti/pengkaji menganalisis 
kesesuaian antara posita dan petitum.

•	 Analisis	lainnya	yang	relevan	adalah	hal-hal	yang	tidak	termasuk	dalam	
komponen diatas namun memerlukan perhatian khusus yang oleh 
pengkaji dipandang perlu diketahui oleh Hakim Konstitusi.
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3. Kesimpulan 

Kesimpulan meliputi pernyataan apakah Pemohon harus memperbaiki 
permohonan pada bagian Kewenangan	 Mahkamah,	 bagian	 Kedudukan	
Hukum (Legal Standing)	 Pemohon,	 bagian	 Alasan	 Permohonan	 (posita),	
atau pada bagian Petitum sebagaimana telah disampaikan Majelis Hakim 
dalam persidangan. 

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Kajian	pendahuluan	diselesaikan	paling	lambat	1	(satu)	hari	sebelum	Sidang	
Pendahuluan dimulai.

I. Mekanisme Pelaporan

1. Hasil kajian Pendahuluan diserahkan kepada Hakim Konstitusi melalui 
sekretaris Hakim Konstitusi yang bersangkutan dalam bentuk print out 1 
(satu)	 rangkap	dan	dilengkapi	 softcopy.

2. Hasil Kajian Pendahuluan dalam bentuk format softfile diunggah melalui 
aplikasi e-peneliti	 paling	 lama	 3	 (tiga)	 hari	 setelah	 Sidang	 Pendahuluan	
selesai dengan format softfile	 (.pdf )	 yang	 ter-password. 

KAJIAN PERKARA PENDALAMAN (Indept Analysis)

A. Pengantar

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Peneliti yang 
berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan 
tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, 
kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi 
yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, kebutuhan 
hakim untuk mempercepat proses penanganan perkara mengharuskan model kajian 
perkara yang dibuat tidak hanya terbatas pada kajian pendahuluan, melainkan juga 
diperlukan kajian perkara pendalaman (indept analysis). 
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Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan 
masukan bagi hakim konstitusi dalam sidang pendahuluan yang bertujuan untuk 
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya agar 
permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya sesuai dengan hukum acara 
Mahkamah Konstitusi. 

Berbeda dengan kajian pendahuluan, kajian pendalaman berfungsi memberikan 
referensi ilmiah kepada majelis hakim dalam memutus perkara. Kajian pendalaman 
(indept analysis) dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai macam pendekatan 
dan sudut pandang, sehingga diperoleh suatu kajian yang mendalam sebagai bahan 
referensi bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draf putusan Mahkamah.

B. Pengertian

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu 
perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang 
sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi 
hakim dalam membuat pendapat hukum dan draf putusan Mahkamah.

C Ruang Lingkup

1. Menelaah dan menganalisis berkas permohonan Pemohon;

2. Menelaah dan menganalisis isu hukum yang terdapat dalam permohonan;

3. Menelaah dan menganalisis keterangan para pihak, keterangan ahli, dan 
keterangan saksi;

4. Menelaah dan menganalisis melalui studi kepustakaan dengan berbagai 
pendekatan dan sudut pandang serta teori dan doktrin hukum yang relevan.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Memberikan referensi ilmiah dan masukan bagi hakim konstitusi dalam 
menyusun pendapat hukum;

2. Memberikan referensi ilmiah dan masukan bagi hakim konstitusi dalam 
menyusun putusan Mahkamah;
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E. Luaran (Output)

Hasil pengkajian pendalaman berupa naskah tertulis yang diserahkan kepada 
hakim konstitusi sebagai bahan referensi ilmiah dan masukan bagi hakim konstitusi 
dalam memutus perkara. 

F. Sistematika Kajian Perkara Pendalaman (Indept Analysis)

I. Pendahuluan

•	 Nomor	Perkara
•	 Tanggal	Registrasi
•	 Undang-Undang
•	 Pemohon/Kuasa	Hukum
•	 Peneliti/Pengkaji
•	 Pasal	 dan	 Isu	Hukum	Yang	Diuji
•	 Dasar	Pengujian

II. Analisis dan Pembahasan

•	 Rumusan	masalah
•	 Diskusi	 dan	Pembahasan

III. Kesimpulan 

G. Teknis Penyusunan

I.  Pendahuluan 

Peneliti/pengkaji menuliskan nomor registrasi perkara, tanggal registrasi, 
undang-undang yang sedang diuji, nama pemohon/kuasa hukum, nama 
Peneliti/pengkaji, pasal dan isu hukum yang diuji, putusan MK terdahulu 
yang relevan dengan permohonan dan dasar pengujian.
•	 Nomor	 registrasi	 perkara	 adalah	 nomor	 berstempel	 yang	 tertuang	

dalam permohonan Pemohon;
•	 Tanggal	registrasi	adalah	tanggal	yang	menandakan	sebuah	permohonan	

telah	dicatat	 dalam	Buku	Registrasi	 Perkara	Konstitusi	 (BRPK);
•	 Undang-Undang	yang	sedang	diuji	adalah	undang-undang	yang	menjadi	

objek permohonan;
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•	 Pemohon	adalah	pihak	prinsipal	yang	menjadi	Pemohon	dalam	perkara	
tersebut. Sementara kuasa hukum adalah orang yang diberikan kuasa 
oleh	Pemohon	prinsipal	untuk	mengajukan	permohonan	dan	mewakili	
pemohon dalam persidangan;

•	 Peneliti/Pengkaji	 adalah	 pejabat	 fungsional	 yang	 bertugas	 mengkaji	
dan menganalisis permohonan yang telah diregistrasi;

•	 Pasal	 dan	 Isu	Hukum	Yang	Diuji	 adalah	norma	 yang	menjadi	 objek	
pengujian. Sementara isu hukum adalah permasalahan terkait dengan 
norma yang diuji;

•	 Dasar	pengujian	adalah	norma	atau	pasal	 yang	 termuat	dalam	UUD	
1945.

II. Analisis dan Pembahasan 

Rumusan Masalah

Rumusan	 masalah	 memuat	 isu	 hukum	 yang	 akan	 dikaji	 dan	 dianalisis	
dalam	 bentuk	 pertanyaan	 yang	 hendak	 dijawab	 pada	 bagian	 diskusi	 dan	
pembahasan.

Diskusi dan Pembahasan

Analisis	 dalam	 pengkajian	 perkara	 dalam	 kajian	 perkara	 menitikberatkan	
pada kajian dan analisis terhadap isu konstitusionalitas yang menjadi pokok 
permohonan,	sehingga	tidak	lagi	membahas	ihwal	kewenangan	Mahkamah	
dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, kecuali terhadap perkara 
tertentu yang setelah dikaji dan dianalisis secara mendalam ternyata 
permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, baik 
secara formiil maupun materiil. Hal ini dikarenakan, setelah melalui proses 
persidangan, ternyata tidak ditemukan kerugian konstitusional yang dialami.

Kajian dan analisis menggunakan metode ilmiah, melalui studi kepustakaan, 
wawancara	 secara	mendalam	 (indept interview), focus group discussion serta 
pendekatan lain seperti pendekatan pada kasus-kasus yang telah diputus oleh 
Mahkamah (case approach), pendekatan konseptual dan teori (conceptual and 
theorytical approach), pendekatan perbandingan (comparative study) dengan 
negara-negara lain terkait isu konstitusionalitas yang dibahas maupun 
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pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Selain itu 
akan dikaji pula keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, 
dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dalam rangka mempertajam 
analisis sehingga kajian yang dihasilkan lebih komprehensif dan mendalam.

III. Kesimpulan 

Kesimpulan	 memuat	 jawaban	 atas	 isu	 konstitusionalitas	 yang	 dikaji	 dan	
dianalisis.

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Kajian	pendalaman	dilakukan	sejak	pemeriksaan	persidangan	pleno	I	 (pertama)	
sampai	 dengan	 paling	 lambat	 7	 (tujuh)	 hari	 setelah	 pemeriksaan	 persidangan	 pleno	
terakhir selesai.

I. Mekanisme Pelaporan

1. Hasil kajian Pendalaman diserahkan kepada Hakim Konstitusi melalui sekretaris 
Hakim Konstitusi yang bersangkutan dalam bentuk printout 1	 (satu)	 rangkap	
dan dilengkapi softcopy.

2. Hasil Kajian Pendalaman dalam bentuk format softfile diunggah melalui aplikasi 
e-peneliti	 paling	 lama	14	 (empat	belas)	 hari	 sejak	 sidang	pleno	 terakhir	dengan	
format softfile	 (.pdf )	 yang	 ter-password. 

KAJIAN PERKARA CENTER

A. PENGANTAR

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Peneliti yang 
berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan 
tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain 
itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara 
konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, 
kebutuhan hakim untuk mempercepat proses penanganan perkara mengharuskan 
model kajian perkara yang dibuat tidak hanya terbatas pada kajian pendahuluan dan 
kajian	perkara	pendalaman.	Akan	tetapi	ada	pula	produk	Pusat	Penelitian,	Pengkajian	
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Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam bentuk Kajian Center. Oleh karena 
itu, kajian perkara terbagi tiga, yaitu kajian perkara pendahuluan, kajian perkara 
pendalaman (indept analysis), dan Kajian Center.

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan 
masukan bagi hakim konstitusi dalam sidang pendahuluan yang bertujuan untuk 
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya agar 
permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya sesuai dengan hukum acara 
Mahkamah Konstitusi. 

Berbeda dengan kajian pendahuluan, kajian pendalaman berfungsi memberikan 
referensi ilmiah kepada majelis hakim dalam memutus perkara. Kajian pendalaman 
(indept analysis) dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai macam 
pendekatan dan sudut pandang. Dengan begitu diperoleh suatu kajian yang mendalam 
sebagai bahan referensi bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan putusan 
Mahkamah. Kajian pendahuluan dan kajian pendalaman dilakukan oleh peneliti yang 
melekat di hakim.

Sementara itu, kajian center dilakukan oleh peneliti yang berada di Pusat 
Penelitian sebagai pendukung peneliti yang melekat pada hakim dalam membuat kajian 
pendalaman dan konsep pendapat hukum (legal opinion) maupun sebagai informasi 
awal	 terkait	 kajian	 suatu	perkara	 bagi	 hakim	konstitusi.	

B. PENGERTIAN

Kajian perkara center adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara 
konstitusi	dimulai	dari	Kewenangan	Mahkamah	Konstitusi,	Kedudukan	Hukum	(Legal 
Standing) Pemohon, Pokok Perkara dan Petitum melalui berbagai macam pendekatan 
serta sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif yang dibuat 
oleh peneliti di center.

C. RUANG LINGKUP

1.	 Menelaah	dan	menganalisis	 kewenangan	Mahkamah	Konstitusi;

2. Menelaah dan menganalisis Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon;

3. Menelaah dan menganalisis Pokok Perkara dan Petitum permohonan 
Pemohon;
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4. Menelaah dan menganalisis melalui studi kepustakaan dengan berbagai 
pendekatan dan sudut pandang serta teori dan doktrin hukum yang relevan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT

1.	 Memberikan	 input	 kajian	 awal	 bagi	 peneliti	 hakim	 konstitusi	 dalam	
menyusun Kajian Pendalaman dan konsep pendapat hukum;

2. Memberikan referensi ilmiah dan masukan bagi hakim konstitusi.

E. LUARAN (OUTPUT)

Hasil pengkajian berupa naskah tertulis sebagai pendukung peneliti hakim dalam 
membuat Kajian Pendalaman dan Konsep Pendapat Hukum (legal opinion) serta sebagai 
bahan referensi ilmiah dan masukan bagi hakim konstitusi dalam memutus perkara. 

F. SISTEMATIKA KAJIAN KOMPREHENSIF

I. PENDAHULUAN

•	 Nomor	Perkara

•	 Tanggal	Registrasi

•	 Undang-Undang

•	 Pemohon/Kuasa	Hukum

•	 Peneliti/Pengkaji

•	 Pasal	 dan	 Isu	Hukum	Yang	Diuji

•	 Dasar	Pengujian

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

•	 Rumusan	masalah

•	 Diskusi	 dan	Pembahasan

III. KESIMPULAN

G. TEKNIS PENYUSUNAN

I. Pendahuluan 

Peneliti/pengkaji menuliskan nomor registrasi perkara, tanggal registrasi, 
undang-undang yang sedang diuji, nama pemohon/kuasa hukum, nama 
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Peneliti/pengkaji, pasal dan isu hukum yang diuji, putusan MK terdahulu 
yang relevan dengan permohonan dan dasar pengujian.

•	 Nomor	 registrasi	 perkara	 adalah	 nomor	 berstempel	 yang	 tertuang	
dalam permohonan Pemohon;

•	 Tanggal	registrasi	adalah	tanggal	yang	menandakan	sebuah	permohonan	
telah	dicatat	 dalam	Buku	Registrasi	 Perkara	Konstitusi	 (BRPK);

•	 Undang-Undang	yang	sedang	diuji	adalah	undang-undang	yang	menjadi	
objek permohonan;

•	 Pemohon	adalah	pihak	prinsipal	yang	menjadi	Pemohon	dalam	perkara	
tersebut. Sementara kuasa hukum adalah orang yang diberikan kuasa 
oleh	Pemohon	prinsipal	untuk	mengajukan	permohonan	dan	mewakili	
pemohon dalam persidangan;

•	 Peneliti/Pengkaji	 adalah	 pejabat	 fungsional	 yang	 bertugas	 mengkaji	
dan menganalisis permohonan yang telah diregistrasi;

•	 Pasal	 dan	 Isu	Hukum	Yang	Diuji	 adalah	norma	 yang	menjadi	 objek	
pengujian. Sementara isu hukum adalah permasalahan terkait dengan 
norma yang diuji;

•	 Dasar	pengujian	adalah	norma	atau	pasal	 yang	 termuat	dalam	UUD	
1945.

II. Analisis dan Pembahasan 

Rumusan Masalah

Rumusan	 masalah	 memuat	 isu	 hukum	 yang	 akan	 dikaji	 dan	 dianalisis	
dalam	 bentuk	 pertanyaan	 yang	 hendak	 dijawab	 pada	 bagian	 diskusi	 dan	
pembahasan	 meliputi	 apakah	 Mahkamah	 Konstitusi	 berwenang	 untuk	
mengadili permohonan Pemohon, apakah Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing), bagaimana pokok perkara Pemohon dalam perspektif 
UUD	1945.

Diskusi dan Pembahasan

Analisis	 dalam	 pengkajian	 perkara	 meliputi	 kewenangan	 Mahkamah,	
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan Pokok Permohonan. 
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Kajian dan analisis menggunakan metode ilmiah, melalui studi kepustakaan 
dan pendekatan lain seperti pendekatan pada kasus-kasus yang telah 
diputus oleh Mahkamah (case approach), pendekatan konseptual dan teori 
(conceptual and theorytical approach), pendekatan perbandingan (comparative 
study) dengan negara-negara lain terkait isu konstitusionalitas yang dibahas 
maupun pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). 

III. Kesimpulan 

Kesimpulan	 memuat	 jawaban	 atas	 isu	 konstitusionalitas	 yang	 dikaji	 dan	
dianalisis.

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Kajian Center dilakukan sejak suatu perkara diregistrasi hingga selesai dalam 
waktu	30	hari	 sejak	 suatu	perkara	 diregistrasi.

I. Mekanisme Pelaporan

1. Hasil kajian center diserahkan kepada Hakim Konstitusi melalui sekretaris 
Hakim Konstitusi yang bersangkutan dalam bentuk printout 1	(satu)	rangkap	
dengan amplop bersegel dan diserahkan pula pada peneliti yang melekat 
pada hakim konstitusi dilengkapi softcopy.

2. Hasil Kajian Center dalam bentuk format softfile (word) diunggah melalui 
aplikasi e-peneliti	 paling	 lambat	 3	 (tiga)	 setelah	 tenggang	 waktu	 30	 hari	
sebagaimana huruf  H tercapai.



BAB IV

PENYIAPAN KONSEP PENDAPAT HUKUM

A. Pengantar

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 huruf b Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Pengajuan Undang-Undang, yang telah menyempurnakan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang dan menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/
PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,  
setiap hakim konstitusi menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan 
Pemohon yang disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam 
rangka pengambilan Putusan Mahkamah mengenai Kewenangan Mahkamah, 
kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan. Dalam perkembangannya, 
“pertimbangan” seorang Hakim Konstitusi dalam bentuk opini Hakim (legal 
opinion) dapat berwujud lisan atau pun tertulis. Dalam kaitannya dengan fungsi 
Peneliti sebagai salah satu pendukung hakim dalam penyelesaian perkara, konsep 
pendapat hukum disiapkan oleh Peneliti yang melekat kepada Hakim Konstitusi 
hanya atas permintaan dan arahan Hakim Konstitusi pada suatu perkara tertentu. 
Peneliti dapat juga berkoordinasi dengan Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, 
dan Pengelolaan Perpustakaan untuk pendalaman perkara melalui kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) dengan mengundang sejumlah pakar atau ahli terkait 
perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah. Tugas Peneliti hanya berada pada 
tataran ”konsep” untuk membedakan antara tugas Peneliti dengan kewajiban 
hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. Dalam rangka penyiapan 
konsep pendapat hukum, Peneliti sebatas pada pemberian masukan. Hakim 
memiliki kebebasan penuh, dengan berlandaskan pada prinsip independensi 
dan imparsialitas, untuk menggunakan atau tidak menggunakan masukan yang 
diajukan oleh Peneliti dalam konsep pendapat hukum. 
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B. Pengertian

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan 
menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara 
konstitusi. Konsep pendapat hukum dapat disiapkan oleh Peneliti yang melekat 
pada Hakim Konstitusi berdasarkan atas permintaan dan arahan Hakim Konstitusi 
pada suatu perkara tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup konsep pendapat hukum meliputi:
1. kewenangan Mahkamah, yakni uraian berdasarkan salah satu dari empat 

kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) 
UU MK;

2. kedudukan hukum (legal standing) dan/atau kerugian konstitusional memuat 
uraian singkat kedudukan hukum pemohon dengan berdasarkan Pasal 51 ayat 
(1) dan Pasal 51 ayat (2) UU MK serta yurisprudensi Putusan Mahkamah 
terkait kerugian konstitusional; dan

3. pokok perkara.  

D. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan atas penyiapan konsep pendapat hukum memiliki tujuan dan 
manfaat antara lain:
1. membantu pelaksanaan tugas hakim dalam menyusun pendapat hukum 

masing-masing hakim; 
2. memudahkan dalam penyusunan putusan; 
3. memberikan laporan atas tugas pokok Peneliti terkait perkara yang telah 

diputus Mahkamah; dan
4. mengasah kemampuan Peneliti dalam penanganan perkara konstitusi dan 

penulisan hukum. 

E. Luaran (Output)

Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) berdasarkan permintaan dan 
arahan Hakim Konstitusi.
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F. Substansi

Substansi konsep pendapat hukum agar dapat memberikan dukungan 
kepada hakim, maka konsep pendapat hukum itu setidak-tidaknya memuat 4 
(empat) analisa, meliputi: uraian singkat melalui studi kepustakaan, wawancara 
secara mendalam (indept interview), focus grup discussion serta pendekatan lain 
seperti pendekatan pada kasus-kasus yang telah diputus oleh Mahkamah (case 
approach), pendekatan konseptual dan teori (conceptual and theorytical approach), 
pendekatan perbandingan (comparative study) dengan negara-negara lain terkait 
isu konstitusionalitas yang dibahas maupun pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach). Selain itu terdapat pula uraian singkat terkait fakta-
fakta di persidangan yakni keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, 
dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

G. Sistematika 

Penyiapan konsep pendapat hukum memiliki sistematika yang memuat hal-
hal sebagai berikut:
1. nomor perkara adalah nomor yang perkaranya telah diregistrasi Mahkamah 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
2. pengujian formil adalah pengujian terhadap hukum acara suatu undang-

undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau pengujian materiil 

atas pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah materi muatan dalam ayat, 
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan 
UUD 1945; 

3. Isu Konstitusional adalah uraian singkat mengenai persoalan hukum yang 
dihadapi pemohon;

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berisi analisa atas kewenangan 
Mahkamah yang diberikan UUD 1945 terhadap perkara yang sedang 
ditangani; 
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5. Kedudukan Hukum Pemohon berisi ulasan mengenai Pemohon memiliki 
legal standing ataukah tidak dalam mengajukan permohonan;

6. Analisa berisi kajian atas putusan-putusan sebelumnya yang mempunyai 
relevansi dengan perkara; kajian atas pokok perkara baik dari aspek yuridis, 
teoritik, akademis, filsafat ataupun sosiologis (konsep dan teori) yang 
terkait dengan pokok perkara; ringkasan persidangan berupa alat bukti dan 
jawaban/keterangan para pihak, keterangan DPR dan Pemerintah, pendapat 
ahli, keterangan saksi, keterangan ad informandum, dan hasil Focus Group 
Discussion (FGD) dengan eksternal para pakar; konsep dan sistem, prinsip, 
dan praktik terbaik melalui studi perbandingan di negara-negara lain yang 
terkait dengan perkara; norma peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan perkara; serta hasil pendalaman dan/atau arahan hakim konstitusi. 
Referensi atau kutipan dibuat kutipan secara langsung, tanpa menggunakan 
footnote ataupun endnote;

7. Kesimpulan dan rekomendasi memuat pendapat akhir yang didasarkan 
pada analisa sebelumnya, dengan menyertakan amar putusan atas perkara 
dimaksud, baik tidak dapat diterima, dikabulkan atau ditolak; dan

8. Penyusun adalah nama lengkap dari Peneliti yang menyiapkan konsep 
pendapat hukum. 

9. Sistematika penulisan lainnya sesuai arahan Hakim Konstitusi.

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Peneliti wajib menyelesaikan konsep pendapat hukum paling lambat 
14 (empat belas) hari sejak diberikan penugasan oleh Hakim Konstitusi atau 
disesuaikan dengan kebutuhan hakim konstitusi.

I. Mekanisme Pelaporan

1. Hasil Konsep Pendapat Hukum (legal opinion) disampaikan langsung kepada 
Hakim Konstitusi dalam bentuk printout 1 (satu) rangkap segera setelah 
selesainya Konsep Pendapat Hukum tersebut.

2. Hasil Konsep Pendapat Hukum (legal opinion) dalam bentuk format 
softfile diunggah melalui aplikasi e-peneliti paling lama 3 (tiga) hari setelah 
pengucapan putusan perkara tersebut dalam sidang pleno yang terbuka untuk 
umum. 



BAB V
TELAAHAN PERKARA PHPU/PHPKADA

A. Pengantar

Kegiatan penelaahan perkara sebagai salah satu tugas pokok Peneliti 
adalah untuk membantu Hakim Konstitusi dalam menelaah dan menganalisis 
permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
(PHPKada) dan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD 
Kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPR RI (PHPU Pileg) serta Permohonan 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) 
yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. 

Telaah perkara ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk 
mengakselerasi penyelesaian perkara, khususnya penanganan perkara PHPUKada, 
PHPU Pileg dan PHPU Pilpres yang dikenal sebagai speedy trial. Selain itu, 
telaah perkara merupakan masukan kepada hakim konstitusi sebagai upaya 
mengidentifikasi permohonan yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam UU dan PMK. Dengan demikian proses penyusunan pendapat 
hukum Hakim Konstitusi dapat lebih mudah diselesaikan secara cepat, tepat 
dan akurat.

Ruang lingkup penelahaan perkara dalam masing-masing lingkup perselisihan 
hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHPKada) dan Permohonan 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota, DPRD 
Provinsi dan DPR RI (PHPU Pileg) serta Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) setidaknya terdiri dari telaah 
terhadap permohonan dan telaah perkara. Telaah permohonan digunakan untuk 
mendalami pokok permasalahan serta kelengkapan berkas perkara yang ditangani. 
Telaahan terhadap permohonan merupakan kajian perkara yang dimaksudkan 
sebagai masukan bagi hakim konstitusi pada sidang pendahuluan. Sedangkan 
telaah perkara merupakan kajian perkara yang berisi analisis terhadap perkara 
yang khususnya dilakukan terhadap perkara yang sampai pada tahap pleno 
pemeriksaan dan pembuktian.
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Mekanisme telaah perkara dilakukan dengan meneliti aspek formil dan 
materiil permohonan yang diajukan sehingga majelis hakim dapat menentukan 
perkara lanjut atau tidak pada tahap berikutnya. Telaah perkara dapat menjadi 
salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara dismissal dan perkara 
yang sampai pada tahap pembuktian. Terhadap perkara yang memasuki tahap 
pembuktian (pleno) telaah perkara akan menyajikan data komparatif antar pihak 
mulai dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu baik bukti-bukti maupun 
keterangan para saksi.

B. Pengertian

Penelaahan Perkara adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas 
permohonan, fakta persidangan dan alat bukti yang dilakukan baik sebagai 
telaah permohonan untuk sidang pendahuluan maupun telaah perkara untuk 
sidang pleno atas perkara perselisihan hasil pemilu legislatif atau Presiden/Wakil 
Presiden atau kepala daerah yang sedang diperiksa Mahkamah.

C. Ruang Lingkup

1. Menelaah berkas pcrmohonan sebagai telaah permohonan untuk pemeriksaan 
pendahuluan dan menelaah fakta-fakta dan bukti persidangan untuk sidang 
pemeriksaan (pembuktian) sebagai telaah perkara;

2. Mengidentifikasi aspek formil dan materiil yang menjadi dasar permohonan 
sebagai telaah perkara;

3. Menganalisis secara mendalam dan melakukan komparasi fakta-fakta 
persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak sebagai telaah 
perkara; 

4. Memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian perkara tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Memberi masukan dan rekomendasi kepada hakim dalam rangka memberikan 
catatan kepada pemohon untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan;

2. Menjadi bahan referensi bagi hakim dalam menentukan perkara yang lanjut 
atau tidak lanjut ke tahap berikutnya serta dapat juga menjadi bahan 
pemeriksaan persidangan berikutnya;
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3. Memudahkan dalam penyusunan konsep pendapat hukum (Legal Opinion);

4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus 
perkara.

E. Luaran (Output)*

Hasil telaah perkara berupa naskah tertulis untuk diserahkan kepada hakim 
konstitusi sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan tugas 
konstitusional memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi khususnya 
PHPKada dan PHPU sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Ketua Mahkamah 
Konstitusi (PKMK), yang terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Telaahan Permohonan PHPU Legislatif (DPR/DPRD/DPD)

2. Telaahan Perkara PHPU Legislatif (DPR/DPRD/DPD)

3. Telaahan Permohonan PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

4. Telaahan Perkara Persiapan PHP Kada (BUP/KOT/GUB) 

5. Telaahan Perkara PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

6. Telaahan Perkara Persiapan Pembuktian PHP Kada (BUP/KOT/GUB) 

7. Telaahan Perkara PHP Kada Lanjutan (BUP/KOT/GUB) 

Dalam hal peneliti menilai perkara a quo dapat dilanjutkan ke tahap 
pemeriksanaan persidangan atau pokok perkara, maka telaah pendahuluan berisi 
sama dengan telaah pendalaman.

F. Sistematika Telaahan Perkara*

I.  Telaahan Permohonan

1) Nomor Perkara 
2) Permohonan
3) Identitas Pemohon
4) Alasan Permohonan
5) Analisis
6) Kesimpulan
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II. Telaahan Perkara

1) Nomor Perkara
2) Identitas Para Pihak
3) Analisis Perkara
4) Kesimpulan 

*  Luaran (Output) dan Sistematika disesuaikan dengan penugasan dalam PKMK. 

G. TEKNIS PENYUSUNAN

1) Nomor Perkara 

Penelaah menuliskan nomor perkara yang telah diregistrasi dalam BPRK 
baik itu PHPkada, PHPU Legislatif maupun PHPU Presiden. 

2) Permohonan

Penelaah menuliskan perihal riwayat permohonan, mulai dari tanggal 
pengajuan permohonan yang tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon (AP3), tanggal Pemohon melengkapi atau tidak melengkapi 
permohonan sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Lengkap 
(APL). Penelaah juga menuliskan nomor perkara sebagai tercantum dalam 
Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). 

3) Identitas Pemohon

Penelaah menuliskan nama Pemohon yaitu Ketua dan Sekretaris Jenderal 
Partai, kemudian apabila Pemohon diwakili oleh kuasa hukum, maka harus 
mencantum nama kuasa Pemohon yang dilengkapi juga dengan Surat 
Kuasa Pemohon. 

4) Alasan Permohonan

Pada bagian ini, Penelaah menguraikan pokok-pokok permohonan yang 
meliputi;

•	 Kewenangan	Mahkamah	yaitu	menguraikan	pokok-pokok	permohonan	
sebagaimana tercantum dalam Permohonan termasuk objek permohonan 
berupa keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil 
pemilihan umum secara nasional;
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•	 Kedudukan	Hukum	Pemohon	yang	mengupas	perihal	pokok-pokoknya	
sebagaimana tercantum dalam Permohonan dan keputusan Termohon 
terkait dengan penetapan sebagai partai peserta pemilu dan nomor 
urut partai politik;

•	 Tenggang	Waktu	Pengajuan	Permohonan	menguraikan	pokok-pokoknya	
sebagaimana tercantum dalam Permohonan;

•	 Pokok	Permohonan	yang	menguraikan	pokok-pokoknya	sebagaimana	
tercantum dalam Permohonan yang Terkait dengan kesalahan hasil 
penghitungan suara serta dalil lainnya;

•	 Petitum	menguraikan	hal-hal	 yang	diminta	untuk	diputus.

5) Analisis

Untuk telaahan Permohonan, Penelaah memberikan analisa yang 
komprehensif berdasarkan UU MK, UU Pemilu dan UU Pilkada serta 
PMK mengenai permohonan Pemohon baik secara formil maupun materiil 
meliputi; 

•	 Kewenangan	Mahkamah:	Apakah	telah	mencantumkan	dan	menjelaskan	
kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 
24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK serta 
objek permohonannya berupa keputusan Termohon tentang penetapan 
perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

•	 Kedudukan	 hukum:	 Apakah	 telah	 mencantumkan	 dan	 menjelaskan	
bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK atau Pemohon 
bukan partai politik melainkan Pasangan Calon, serta ketentuan 
ambang batas pengajuan permohonan di MK;

•	 Tenggang	waktu	pengajuan	permohonan:	Apakah	Permohonan	diajukan	
masih dalam tenggang waktu;

•	 Pokok	 Permohonan:	 Apa	 saja	 pokok	 dalil	 Pemohon	 terkait	 dengan	
kesalahan hasil penghitungan suara tersebut? Terjadi pada tingkatan 
TPS atau PPK atau kabupaten/kota atau provinsi?
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•	 Petitum:	Apakah	dalam	petitum	tercantum	permintaan	mengabulkan	
permohonan Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang 
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum, dan menetapkan 
perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Sedangkan untuk Telaahan Perkara, Penelaah melakukan komparasi dalil-
dalil dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak 
Terkait.

6) Kesimpulan

Penelaah menyusun kesimpulan atas analisa terhadap permohonan Pemohon, 
sebagai berikut: Mahkamah berwenang atau tidak berwenang (termasuk 
di dalamnya apakah Pemohon salah objek atau tidak); Pemohon memiliki 
kedudukan hukum atau tidak; Permohonan masih dalam tenggang 
waktu pengajuan permohonan atau tidak; Pokok Permohonan: Terdapat 
kesalahan hasil penghitungan suara atau tidak. Petitum mencantumkan 
atau tidak mencantumkan permintaan mengabulkan permohonan Pemohon, 
membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil 
Pemilihan Umum secara nasional, dan menetapkan perolehan suara yang 
benar menurut Pemohon.

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Sejak berkas perkara diserahkan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum 
Sidang Pendahuluan dimulai, untuk telaah permohonan dan paling lambat 3 
(tiga) hari setelah hari sidang terakhir atau disesuaikan dengan kebutuhan hakim 
konstitusi untuk telaah perkara.

I. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan Telaah permohonan dan Telaah Perkara disampaikan melalui aplikasi 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Sidang Pendahuluan selesai untuk telaah 
permohonan dan 3 hari setelah pembacaan putusan untuk telaah perkara.



BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN 

KARYA TULIS ILMIAH

A. Pengantar 

Salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan 
Pasal 87 dan Pasal 89 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 
13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan 
karya tulis ilmiah. Kegiatan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, 
selain bermanfaat bagi kepentingan individual karier Peneliti, juga ditujukan 
untuk memberikan manfaat bagi kepentingan lembaga. 

Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pelaku 
kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang 
memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, serta tugas tambahan 
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah, maka tugas 
penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Peneliti 
di Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat memberikan layanan dan dukungan 
bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut.

Selain dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai Peneliti di Mahkamah 
Konstitusi, Peneliti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga perlu mengacu 
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kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Peneliti. Dalam konteks 
penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah ini, maka perlu memperhatikan 
untuk mengadopsi dan mengadaptasi dari Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) 
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012.

B. Pengertian

Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah tulisan atau laporan tertulis yang 
menguraikan hasil Penelitian atau kajian ilmiah, tentang suatu masalah oleh 
perseorangan atau kelompok, dengan tujuan untuk memberikan alternatif 
pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, sesuai dengan 
kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. 

C. Ruang Lingkup

1. Penyusunan naskah buku ilmiah;

2. Penyusunan naskah karya tulis yang akan diterbitkan mejadi bagian buku 
(Bunga Rampai);

3. Penyusunan naskah artikel yang akan dimuat dalam majalah ilmiah;

4. Penyusunan naskah artikel yang akan dimuat pada jurnal (tidak terindeks, 
terindeks nasional, terindeks global);

5. Penyusunan naskah artikel yang akan dimuat di dalam prosiding pertemuan 
ilmiah (pertemuan ilmiah nasional, pertemuan ilmiah internasional).

D. Tujuan dan Manfaat

Beberapa manfaat dari penyusunan dan pengembangan KTI dimaksud adalah: 

1. dapat memberikan khasanah atau referensi bagi hakim dalam memutus 
suatu perkara;

2. dapat menjadi bahan kajian internal (self examinating) terhadap perkara 
yang telah diputus;

3. dapat menjadi media monitoring terhadap pelaksanaan putusan yang telah 
dikeluarkan;
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4. dapat menjadi media diseminasi ilmiah terhadap suatu putusan agar lebih 
mudah dipahami oleh publik;

5. turut berperan serta memberikan kontribusi ilmiah, guna pengembangan 
keilmuan di bidang hukum dan konstitusi.

E. Luaran (Output)

Luaran penyusunan dan pengembangan KTI meliputi:

1. Buku ilmiah;

2. Karya tulis yang diterbitkan mejadi bagian buku (Bunga Rampai);

3. Artikel yang dimuat di dalam Majalah Ilmiah;

4. Artikel yang dimuat pada jurnal (tidak terindeks, terindeks nasional, terindeks 
global);

5. Artikel yang dimuat di dalam prosiding pertemuan ilmiah (pertemuan 
ilmiah nasional, pertemuan ilmiah internasional).

F. Bentuk Karya Tulis Ilmiah

1. Buku Ilmiah

Kategori buku ilmiah, setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan, baik 
di tingkat instansi/unit litbang pemerintah atau lembaga penerbitan 
swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha 
penerbitan;

b) Memiliki International Standard Book Number (ISBN), baik untuk 
terbitan tunggal maupun untuk terbitan revisi selanjutnya;

c) Melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran 
keilmuan dan tata bahasa;

d) Berisi paling sedikit 150 (seratus lima puluh) halaman;

2. Bagian Buku (Bunga Rampai)

Kategori bunga rampai atau bagian buku, setidaknya memenuhi kriteria 
sebagai berikut:
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a) Dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan, baik 
di tingkat instansi/unit litbang pemerintah atau lembaga penerbitan 
swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha 
penerbitan;

b) Memiliki International Standard Book Number (ISBN), baik untuk 
terbitan tunggal maupun untuk terbitan revisi selanjutnya;

c) Melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran 
keilmuan dan tata bahasa;

d) Berisi paling sedikit 20 (dua puluh) halaman.

3. Majalah ilmiah/jurnal

Kategori majalah ilmiah/jurnal, setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Memiliki International Standard Serial Number (ISSN);

b) Memiliki mitra bestari paling sedikit empat orang;

c) Diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit dua kali 
dalam satu tahun;

d) Bertiras paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar dalam setiap kali 
penerbitan, kecuali majalah ilmiah/jurnal yang menerbitkan secara 
elektronik (e-journal/e-magazine) atau daring (online), dengan tetap 
memenuhi persyaratan lainnya yang sama dengan persyaratan majalah 
ilmiah/jurnal dengan sistem penerbitan cetak.

e) Memuat artikel utama berjumlah paling sedikit enam untuk setiap 
kali penerbitan, selain dapat ditambahkan dengan artikel komunikasi 
pendek yang dibatasi paling banyak berjumlah empat;

4. Prosiding

Kategori prosiding, setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Mencantumkan tema dan institusi pelaksana seminar:

b) Memiliki paling sedikit dua orang editor dan melalui proses editing;

c) Memiliki ISSN apabila seminarnya berkala atau ISBN apabila 
seminarnya tidak berkala, kecuali seminar internasional (tanpa perlu 
memiliki ISBN).
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G. Sistematika Karya Tulis Ilmiah

1. Buku ilmiah

Sistematika KTI yang hendak dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah, 
setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Halaman Sampul dan nama penulis

Sampul memberikan kumpulan informasi yang terkandung dalam 
sebuah buku dengan pembagian:
1) Sampul luar yang mencakup judul buku, nama penulis, dan 

lembaga penerbitan. Sampul luar dapat memberikan informasi 
synopsis, baik mengenai isi buku maupun daftar riwayat hidup 
singkat penulis. Penempatan halaman judul berfungsi pula sebagai 
sampul utama buku tersebut yang dapat terbuat dari berbagai 
bentuk bahan, dengan berbagai variasi tata letak (lay out) dan 
estetika halaman sampul;

2) Sampul dalam mencantumkan hal yang sudah dicantumkan 
pada sampul depan dengan ditambahkan informasi nama 
editor/penyunting, lembaga penerbitan, kota penerbitan, tahun 
penerbitan, jumlah halaman, dan informasi lainnya.

b) Halaman Hak Kepemilikan 

Mencantumkan informasi tentang hak kepemilikan, baik untuk KTI 
maupun penerbitan buku. Dapat juga ditampilkan petikan perundang-
undangan yang berhubungan dengan hak cipta, nomor ISBN dan 
nomor call number library/Insternational Standard Bibliographic 
Description (ISBD) sesuai dengan sistem yang diadopsi lembaga 
penerbitan. Bentuk informasi tambahan lainnya adalah kode (barcode) 
ISBN dan infromasi teknis yang berkaitan dengan pencetakan serta 
informasi tentang hak cipta yang dapat ditempatkan pada halaman 
sampul dalam.

c) Halaman Pengantar

Kata Pengantar atau pernyataan pembuka lainnya merupakan halaman 
yang menyajikan ungkapan, baik dari penulis maupun pihak ketiga, 
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untuk para pembaca dengan memuat penghargaan, alasan, atau harapan 
dari terbitnya buku yang bersangkutan atau mengulas secara singkat 
tentang penulis atau pihak ketiga mengenai pandangan kualitas/nilai 
dari isi buku tersebut. Kata pengantar dapat juga dapat dimuat pada 
luar sampul belakang.

d) Halaman Daftar Isi

Bagian ini merupakan daftar kandungan sebuah buku yang dapat 
ditelusuri hingga ke bagian halaman, mencakup daftar bagian bab atau 
turunannya dari isi buku, dan apabila ada daftar pendukung lainnya, 
seperti daftar tabel, gambar, dan ilustrasi pada halaman sampul sampai 
dengan halaman penutup buku.

e) Halaman Pendahuluan

Bagian ini mengandung ungkapan dari penulis untuk menjelaskan apa 
yang terkandung dalam buku tersebut dan latar belakang pendekatan 
atas topik yang ditulis, selain untuk menjelaskan alur bagian buku 
(bab) yang terkandung serta bagaimana pembaca menggunakannya.

f ) Halaman Batang Tubuh 

Bagian ini berisi keseluruhan topik yang akan diulas, dengan uraian yang 
dilakukan secara runtut dalam bentuk tulisan per bagian bab dan sub 
bab serta bagian-bagian kecil bab lainnya yang disertai dengan berbagai 
format ilustrasi pendukung. Struktur dari setiap baba tau turunannya 
mencerminkan jumlah informasi yang disajikan oleh penulis, jumlah 
suatu perbandingan yang dibuat, baik di antara maupun di dalam 
setiap bab atau turunannya dan tingkat kepentingan pengungkapan 
dari setiap topik di dalam struktur bab badan isi buku. Tidak ada 
susunan yang baku mengenai pembagian bab atau turunannya, tetapi 
harus ada urutan isi tulisan serta hubungan antar bab atau turunannya. 
Penggunaan Bahasa berupa ragam Bahasa ilmiah dengan sumber isi 
yang dapat dengan mudah ditelusuri sumber aslinya. Oleh sebab itu, 
format penulisan isi buku dapat berupa suatu karya tulis yang secara 
langsung menuliskan sumber sitasinya (dalam bentuk nama penulis 
atau nomor urut penulis) atau rangkuman terakhir di bagian daftar 
rujukan (pustaka). 
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g) Halaman Ucapan Penghargaan (opsional)

Apabila ucapan penghargaan akan ditampilkan, isinya mengungkapkan 
penghargaan penulis terhadap berbagai pihak: individu, lembaga, 
narasumber atau berbagai pihak lainnya yang dianggap memiliki jasa 
dan kontribusi poritif selama proses penulisan dan penerbitan buku. 
Bagian ini juga memuat daftar narasumber sebagai pemegang hak 
cipta atas berbagai macam bentuk format ilustrasi (foto, grafik, tabel, 
dan lain-lain) yang dipergunakan di dalam buku, di luar bagian yang 
telah disitasi dalam daftar rujukan.

h) Halaman Indeks

Bagian ini merupakan susunan kata/istilah yang terkandung dalam 
buku dan menjadi istilah atau kata kunci bagi pembaca dengan urutan 
secara alfabetis, serta diikuti dengan penempatan keterangan halaman.

i) Halaman Glosarium (opsional)

Bagian ini merupakan kumpulan kamus singkat atas singkatan/kata-
kata/istilah teknis tertentu yang perlu lebih diperjelas lagi maksud/
pengertiannya, dengan susunan secara alfabetis.

j) Halaman Daftar Rujukan

Bagian ini memuat kompilasi sitasi dari berbagai sumber yang 
dirujuk di dalam buku yang diterbitkan. Dengan demikian, uraian 
yang disampaikan dalam isi buku, tidak selalu merupakan buah pikir 
penulis semata. Untuk itu sumber asli hasil sitasi harus dicantumkan 
seluruhnya dengan lengkap dalam daftar rujukan.

k) Bibliografi (opsional)

Bagian ini memuat kumpulan sumber informasi di luar format hasil 
karya tulis yang sudah dicantumkan dalam daftar rujukan dan juga 
merupakan sumber informasi lain mengenai ide yang dipelajari dan 
didapatkan untuk penulisannya di dalam buku.

l) Lampiran (opsional)

Bagian ini memuat informasi tambahan di luar dari apa yang telah 
tercantum di dalam isi/badan buku. Lampiran dapat berupa tambahan 
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informasi dengan segala bentuk dan format tampilannya, guna lebih 
memperjelas apa yang telah dirujuk/disitir di dalam isi buku.

2. Bagian Buku (Bunga Rampai)

Sistematika KTI yang dipublikasikan dalam bentuk bagian buku (bunga 
rampai), memiliki kriteria dan unsur-unsur yang sama dengan bentuk 
buku ilmiah, namun memiliki perbedaan dalam hal prakata/prolog yang 
mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup/epilog yang merupakan 
analisis atas keseluruhan isi.

3. Jurnal/Prosiding/Majalah Ilmiah

Sistematika penulisan jurnal/prosiding/majalah ilmiah, pada umumnya 
disusun dalam format makalah atau artikel yang memiliki kriteria dan 
unsur sebagai berikut:

a) Judul

Judul karya tulis harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah 
untuk dibaca, menarik untuk dilihat (eye catching), menggambarkan 
substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. 
Penulisan judul dapat terdiri dari judul utama dan subjudul.  

b) Nama dan alamat penulis

Nama ditulis lengkap (tanpa disingkat) tanpa menyebutkan gelar. 
Nama penulis utama berada pada urutan paling depan atau disesuaikan 
dengan panduan penulisan yang ditentukan pada setiap jurnal/
prosiding/majalah ilmiah yang dituju. Penyebutan nama ditampilkan 
dengan jelas setelah penyebutan judul. Alamat yang dicantumkan 
adalah alamat instansi/lembaga tempat penulis bekerja. Penulisan 
alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, 
dan konsekuensi yuridis yang akan diemban oleh lembaga penulis, 
karena terkait dengan penulis dan/atau institusi.

Jika penulis terdiri lebih dari satu orang dengan alamat yang sama, 
pencantuman alamat cukup ditulis satu kali dan telah dianggap mewakili 
alamat penulis lainnya. Jika alamat penulis berbeda-beda, maka alamat 
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harus disebutkan semuanya. Untuk keperluan korespondensi, selain 
nama instansi, alamat lengkap instansi, dan pos elektronik (e-mail), 
dapat dilengkapi pula dengan nomor telepon/HP atau faksimili instansi 
dari penulis.

c) Abstrak dan kata kunci

Abstrak adalah uraian ringkas dari keseluruhan KTI, yang di dalamnya 
meliputi:

1) Latar belakang dan pokok permasalahan yang dibahas, alasan 
penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;

2) Bagaimana penelitian, tinjauan/ulasan, dan kajian tersebut 
dilakukan, serta metode yang digunakan;

3) Uraian singkat tentang hasil penelitian, tinjauan/ulasan, dan 
kajian yang telah dilaksanakan, serta kesimpulan dan saran atau 
rekomendasi.

Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa rujukan sebanyak 250 (dua 
ratus lima puluh) kata dalam Bahasa Indonesia atau 200 (dua ratus) 
kata dalam Bahasa Inggris, atau sebagaimana ditetapkan oleh redaksi. 
Kata kunci adalah istilah/kata paling inti dalam KTI dan mengandung 
pengertian suatu konsep, harus mengandung cukup informasi untuk 
indeks dan membantu dalam penelusuran. Kata kunci dapat berupa 
kata tunggal dan kata majemuk yang terdiri dari tiga sampai lima 
kata. Penulisan dimulai dari urutan yang paling umum dan penting 
dalam isi KTI dan dipisahkan dengan tanda koma.

Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti 
abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris, dengan tujuan agar hasil 
Penelitian dan/atau pengembangan, tinjauan/ulasan, dan kajian dapat 
disebarluaskan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 
Penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris dilakukan dengan cetak miring. 
Apabila KTI menggunakan Bahasa asing, maka penulisan abstrak 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus tetap ada, kecuali 
ditentukan lain oleh redaksi.
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d) Pendahuluan

Pendahuluan mencakup tinjauan pustaka dan memuat unsur-unsur 
sebagai berikut:

1) Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan aktual tentang 
peristiwa hukum yang penting untuk diteliti, ditinjau/diulas, dan 
dikaji serta alasan ilmiah atau representasi teori yang didukung 
oleh referensi dan rujukan kepustakaan yang memadai. Pada 
bagian ini dapat dimuat ulasan mengenai KTI terkait yang 
pernah dilakukan sendiri atau oleh orang lain, dan penjelasan 
tentang perbedaan dengan KTI yang sedang dilakukan, atau 
penjelasan untuk melemgkapi KTI sebelumnya.

2) Pokok permasalahan atau rumusan masalah menguraikan dan 
menunjukkan fenomena dari peristiwa hukum yang ada dan 
dikaitkan dengan regulasi, teori, atau kaidah hukum yang 
berlaku. Permasalahan diidentifikasi dan dirumuskan dengan 
pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3) Hipotesis dapat dicantumkan apabila ada. Tidak semua KTI 
memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penulisan KTI 
didasarkan pada masalah atau tujuan penulisan KTI.

4) Tinjauan pustaka atau landasan teori adalah penyajian teori-
teori yang mendukung dan relevan dengan kegiatan penulisan 
KTI yang dilakukan. Penyajian tinjauan pustaka memerlukan 
acuan yang kuat, tajam dan mutakhir. Hal ini menggambarkan 
kemampuan/ kompetensi dan penguasaan atas materi yang 
dimiliki oleh penulis. Tinjauan pustaka dibuat dengan 
mengemukakan hasil penelitian atau buku yang membahas 
subjek atau pendekatan teoritis yang sudah dilakukan oleh 
orang lain atau penulis sendiri. Tujuan tinjauan pustaka atau 
landasan teori adalah untuk mengetahui perkembangan subjek 
yang sama dalam KTI orang lain, dan posisi KTI yang dilakukan 
oleh penulis dalam khazanah ilmu pengetahuan yang sudah 
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ada (sebidang). Tinjauan pustaka berguna untuk menentukan 
kontribusi ilmiah penulis di tengah KTI sejenis lainnya.

e) Metode

Penulisan metode pada bentuk KTI ini, biasanya tidak selengkap 
uraian pada metode bentuk KTI seperti penelitian maupun penulisan 
KTI untuk kepentingan penyelesaian studi akademik (skripsi, tesis, 
disertasi). Bahkan pada beberapa jurnal/majalah ilmiah/prosiding, 
metode penulisan tidak tertuang pada bagian tersendiri (khusus), 
namun hanya bersifat tersirat pada uraian KTI yang dituliskan. Jika 
terdapat uraian metode pada bentuk KTI ini, maka uraian mencakup 
penjelasan sebagai berikut:

1) Penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan, yaitu 
rasional, empiris, teoritis, dan sistematis dengan sasaran hasil 
KTI yang aktual dan mutakhir. Penyajian metode membutuhkan 
rujukan pustaka yang sudah pernah dipublikasikan sebagai uji 
valid atas metode yang digunakan;

2) Penjelasan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam 
mendeskripsikan KTI yang akan dilakukan;

3) Deskripsi/uraian mengenai prosedur yang dilakukan, meliputi:

a) Metode pengumpulan bahan atau data;

b) Metode pengolahan bahan dan analisis data.

4) Penjelasan metode dilakukan dengan terperinci, sehingga metode 
yang digunakan dapat digunakan kembali pada penyusunan 
KTI selanjutnya.

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan metode:

1) Penyebutan tentang lokasi dan waktu penyusunan KTI dilakukan. 
Pada beberapa majalah ilmiah/jurnal tertentu, penyebutan 
lokasi dan waktu penyusunan KTI dicantumkan di bagian 
pendahuluan.
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2) Teknik pengumpulan bahan dan data mencakup sumber bahan 
dan data, serta instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan 
bahan dan data.

f ) Hasil dan pembahasan

Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut:

1) Hasil dan pembahasan merupakan hasil analisis terhadap 
fenomena atau peristiwa hukum yang relevan dengan tema sentral 
KTI. Hasil dan pembahasan yang diperoleh, dapat diuraikan 
secara deskriptif, namun penyajian sedapat mungkin harus 
menghindari uraian yang panjang lebar. Uraian dalam narasi 
dapat diselingi dengan ilustrasi berupa grafik, tabel, diagram 
dan sebagainya, sehingga penjelasan menjadi mudah dipahami 
dan tidak membosankan.

2) Penyajian harus diuraikan dengan runtut, dengan diawali dari 
fenomena atau peristiwa hukum yang menjadi tema sentral dan 
relevansinya dengan kaidah hukum yang berlaku atau kondisi 
sosial yang ada beserta analisisnya, hingga interpretasi hasil 
berdasarkan teori dan tidak bergeser dari rumusan masalah 
yang telah ditetapkan penulis, atau bergeser dari alur metode 
atau hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (jika ada). 
Hasil analisis berbentuk interpretasi dalam hal kajian bersifat 
kualitatif, atau bersifat penarikan kesimpulan terhadap kajian 
yang bersifat kuantitatif. 

3) Uraian hasil dan pembahasan harus menjawab pokok 
permasalahan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
Dapat pula memuat penjelasan perbandingan dengan KTI yang 
pernah dipublikasikan sebelumnya, yang memiliki relevansi dan 
substansi yang sama, atau dapat pula dari kajian sebelumnya jika 
KTI yang dilakukan merupakan rangkaian dari KTI sebelumnya 
yang berkesinambungan.
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4) Pembahasan ditulis dengan ringkas, lugas dan fokus pada 
interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan 
pengulangan dari bagian hasil.

g) Simpulan dan Saran

Simpulan adalah bagian akhir dalam penulisan suatu KTI yang 
diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan terhadap uji hipotesis (jika 
ada) atau suatu fenomena atau peristiwa hukum yang terjadi. Simpulan 
bukan pengulangan dari pembahasan dan bukan pula ringkasan, 
melainkan penyampaian singkt dalam bentuk kalimat utuh atau dalam 
bentuk butir-butir yang dituliskan secara berurutan. Simpulan harus 
menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang menjadi objek 
penulisan KTI. Saran memuat rekomendasi akademik, tindak lajut 
yang bersifat konkrit dan operasional, atau implikasi kebijakan atas 
simpulan yang diperoleh.

h) Daftar rujukan

Daftar rujukan disusun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
lembaga penerbit/publikasi ilmiah dengan mengacu kepada standar 
internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah 
ilmiah/jurnal/prosiding terkait. Secara filosofi, daftar rujukan harus 
memiliki telusuran yang jelas sebagai tanggung jawab penulis terkait 
pengutipan yang dilakukan. Daftar rujukan memiliki pengertian bahwa 
hanya pustaka yang dirujuk yang dimuat di dalam daftar rujukan. 
Kemutakhiran pustaka yang dirujuk oleh penulis dapat dilihat dari 
tahun publikasi, dengan ketentuan umum paling lama dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir, namun bergantung pula pada bidang 
keilmuan dan sifat pustaka yang menjadi rujukan.

Semakin banyak daftar rujukan yang berasal dari jurnal atau majalah 
ilmiah terakreditasi (nasional/global), akan membuat mutu tulisan 
menjadi lebih baik dan mutakhir. Kutipan dari tulisan sendiri tidak 
dianjurkan atau setidaknya dibatasi paling banyak 30% dari total 
jumlah kutipan. 
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H. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pelaksanaan penyusunan KTI dapat dilakukan pada awal tahun hingga 
publikasi naskah KTI diterbitkan sesuai dengan ketentuan dari penerbit buku 
maupun dewan redaksi jurnal.

I. MEKANISME PELAPORAN 

Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan KTI mendapatkan supervisi serta 
evaluasi dari penilai internal dan eksternal. Penilaian secara internal dilaksanakan 
oleh Puslitka dan penilaian eksternal akan dilaksanakan oleh LIPI selaku pembina 
jabatan fungsional. Sedangkan penilaian terhadap substansi/materi KTI dilakukan 
oleh mitra bestari/reviewer/editor dari pihak yang akan melakukan penerbitan 
terhadap KTI yang akan dipublikasikan. 

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan KTI, dilaporkan 
kepada Kapuslitka dengan melampirkan naskah yang telah diterbitkan atau 
dipublikasikan. Penyampaian laporan terhadap KTI yang telah diterbitkan dapat 
disampaikan melalui aplikasi. 



BAB VII

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DRAF PERATURAN

A. Pengantar

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pengaturan 
lebih khusus mengenai Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam sebuah undang-
undang organik, yakni 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 diubah kembali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
MK). Di samping itu, masih terdapat pula peraturan perundang-undangan lain 
di bawah Undang-Undang yang mengatur hal-hal seputar Mahkamah Konstitusi 
seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Adapun ketentuan Pasal 86 UU MK memberikan landasan bagi Mahkamah 
Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, nomenklatur yang digunakan 
adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi 
merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 
umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial. Materi muatan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi meliputi materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan UU 
MK dan pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah (vide Pasal 10 dan Pasal 11 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum 
Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut PMK 3/2019).

Pengaturan hal-hal lain yang lebih teknis dapat ditemukan juga di dalam 
Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Mahkamah Konstitusi. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan 
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peraturan tertulis yang berisi pedoman teknis yudisial yang memuat aturan yang 
mengikat bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi. Adapun materi muatan Peraturan Ketua Mahkamah 
Konstitusi berisi pedoman pelaksanaan tugas teknis administratif peradilan (vide 
Pasal 14 dan Pasal 15 PMK 3/2019). Sedangkan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan tertulis yang berisi pedoman 
pelaksanaan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi serta organisasi 
dan tata kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi. Wewenang pembentukan peraturan oleh Sekretaris Jenderal bersumber 
dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 
2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan pembentukan jenis-jenis peraturan di atas, salah satu 
fungsi unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 
Perpustakaan adalah penyusunan naskah akademis draf peraturan (vide Pasal 87 
huruf g Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi). Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu 
kegiatan penelitian berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain yang 
dituangkan secara tertulis dengan sistematika tertentu sebagai acuan pendahuluan 
dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, 
naskah akademik draf peraturan disusun oleh Peneliti yang merupakan salah satu 
kelompok jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 
Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Mahkamah Konstitusi.
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B. Pengertian

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 
dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum Mahkamah Konstitusi (bdk. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan). Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik 
draf peraturan merupakan kegiatan menyusun naskah akademik rancangan 
Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, 
rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi, rancangan Peraturan Ketua Mahkamah 
Konstitusi, dan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan naskah akademik draf peraturan meliputi:

1. identifikasi masalah, analisis, serta rumusan pokok dan lingkup materi 
rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan 
Peraturan Presiden (jika diperlukan);

2. identifikasi masalah, analisis, serta rumusan pokok dan lingkup materi 
rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

3. identifikasi masalah, analisis, serta rumusan pokok dan lingkup materi 
rancangan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi; dan

4. identifikasi masalah, analisis, serta rumusan pokok dan lingkup materi 
rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan naskah akademik draf peraturan memiliki tujuan dan manfaat 
antara lain:
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1. memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan;

2. merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 
penyusunan rancangan peraturan; dan

3. memudahkan penyusunan peraturan.

E. Luaran (Output)

Luaran penyusunan naskah akademik draf peraturan meliputi:

1. naskah akademis rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan 
Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden (jika diperlukan);

2. naskah akademis rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

3. naskah akademis rancangan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi; dan

4. naskah akademis rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi.

F. Sistematika

Naskah akademik draf peraturan memiliki sistematika yang memuat hal-
hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang paling sedikit memuat latar belakang, identifikasi masalah, 
tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan susunan personalia;

2. Evaluasi dan analisis perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait;

3. Rumusan pokok dan lingkup materi yang hendak diatur dengan 
mengajukan beberapa alternatif yang diuraikan secara sistematis dan dapat 
dipertanggungjawabkan;

4. Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi;

5. Daftar pustaka; dan

6. Lampiran yang memuat rancangan peraturan yang hendak dibentuk.
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G. Jangka Waktu Penyelesaian

Penyusunan naskah akademis peraturan diselesaikan sesuai dengan surat tugas.

H. Mekanisme Pelaporan

Permintaan penyusunan naskah akademis draf peraturan diajukan oleh unit 
kerja yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
Konstitusi melalui nota dinas kepada Puslitka. Selanjutnya Kepala Pusat Penelitian 
dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Kapuslitka) menugaskan 
beberapa peneliti untuk menyusun naskah akademis draf peraturan. Kapuslitka 
menerbitkan surat tugas kepada tim peneliti yang ditugaskan.

Tim peneliti melakukan analisis dan penyusunan naskah akademis melalui 
metode ilmiah seperti studi literatur, diskusi kelompok terpumpun (focus group 
discussion), wawancara secara mendalam (indepth interview), atau teknik lainnya. 
Luaran berupa naskah akademis draf peraturan yang telah disusun oleh tim 
peneliti diserahkan kepada Puslitka. 

Naskah akademis tersebut disampaikan oleh Kapuslitka melalui nota dinas 
kepada unit kerja yang bersangkutan. Pelaporan melalui aplikasi oleh tim penyusun 
dilakukan 3 (tiga) hari setelah diserahkan kepada Puslitka.





BAB VIII

LAYANAN PUSAT SEJARAH KONSTITUSI
DAN KUNJUNGAN

A. Pengantar

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, 
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari berbagai pihak eksternal 
MK, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin mengetahui 
lebih jauh tentang kelembagaan MK dan konstitusi di Indonesia. Para pengunjung 
menerima informasi tentang ketatanegaraan yang disampaikan oleh narasumber 
yang berasal dari pihak internal MK, yaitu Peneliti atau panitera pengganti MK. 
Para Pengunjung juga diberi kesempatan mengunjungi Ruang Sidang dan Pusat 
Sejarah Konstitusi (Puskon). 

Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wahana edukasi yang mendokumentasikan 
dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Indonesia 
yang ditampilkan melalui perpaduan antara informasi, seni dan teknologi. Para 
pengunjung yang datang diharapkan mampu memahami nilai-nilai konstitusi 
serta timeline sejarah konstitusi Indonesia. Eksistensi Pusat Sejarah Konstitusi 
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan hak-hak konstitusional warga 
negara sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan budaya 
sadar berkonstitusi. Pusat Sejarah Konstitusi memiliki 8 (delapan) zona, yaitu:

1. Zona Pra Kemerdekaan;

2. Zona Kemerdekaan;

3. Zona UUD 1945;

4. Zona Konstitusi RIS;

5. Zona UUDS 1950;

6. Zona Kembali ke UUD 1945;

7. Zona Perubahan UUD 1945; dan

8. Zona Mahkamah Konstitusi
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Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
No. 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019, Bidang 
Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, 
pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. 

Pada tahun 2019, MK menerima kunjungan terbanyak dari mahasiswa 
dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 70% (tujuh puluh 
persen) atau sebanyak 56 (lima puluh enam) kunjungan, kemudian kunjungan 
pelajar dari berbagai sekolah di Indonesia, yaitu sebanyak 16 (enam belas) 
kunjungan atau sebesar 20% (dua puluh persen). Guru dan dosen serta organisasi 
kemasyarakatan/profesi melakukan 3-4 (tiga sampai dengan empat) kunjungan. 
Kunjungan paling sedikit berasal dari lembaga negara atau kementerian yang 
hanya 2 (dua) kunjungan atau sebesar 2% (dua persen). 

Berbagai variasi pengunjung yang datang ke MK menunjukkan antusiasme 
masyarakat dari berbagai golongan masyarakat untuk memahami peran konstitusi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, terdapat 
peran strategis dari para narasumber (Peneliti, Panitera Pengganti, dan lainnya) 
untuk memberikan informasi sekaligus mengedukasi pengunjung dengan 
memberikan materi yang sesuai dengan background pengunjung. 

B. Pengertian

Kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi masyarakat secara umum untuk 
dapat mengetahui dan memahami Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta konstitusi Indonesia. Secara umum, 
pengunjung yang datang akan menerima materi dari narasumber internal MK 
yang berasal dari Peneliti maupun Panitera Pengganti. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup layanan kunjungan meliputi:

1. Diseminasi informasi terkait konstitusi dan sejarah pembentukan Mahkamah 
Konstitusi di Indonesia; 

2. Edukasi hak-hak dan kewajiban konstitusional warga negara; dan

3. Diseminasi putusan-putusan MK.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Meningkatkan kualitas penguasaan materi hukum dan konstitusi (internal 
Peneliti); 

2. Memberikan pengetahuan hak-hak konstitusional warga negara bagi 
pengunjung (eksternal); dan

3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait putusan-putusan MK.

E. Luaran (Output)

Materi presentasi terkait konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara 
Indonesia. 

F. Sistematika 

Peneliti menyusun materi presentasi berdasarkan variasi pengunjung yang 
datang ke MK, mulai dari pelajar, mahasiswa, dosen, kelompok sosial masyarakat, 
dan berbagai pihak yang ingin mengetahui kelembagaan MK dan konstitusi 
Indonesia. Penyusunan materi disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung 
agar pengunjung dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh 
narasumber.  

Sistematika bahan materi presentasi setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai 
berikut:

1. Judul Presentasi;

2. Sejarah MK;

3. Fungsi MK;

4. Wewenang dan Kewajiban MK;

5. Prosedur Beracara di MK.
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G. Jangka Waktu Penyelesaian

Sejak Surat Tugas disampaikan kepada Peneliti yang ditugaskan melalui Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sampai dengan tanggal peserta Kunjungan 
tiba. Peneliti wajib menyelesaikan materi paparan yang akan dipresentasikan 
kepada peserta Kunjungan. 

H. Mekanisme Pelaporan

1. Pembagian Penugasan Kunjungan

Pembagian penugasan peneliti yang bertugas dilaksanakan sesuai dengan 
arahan pimpinan berdasarkan latar belakang peserta Kunjungan.

2. Pelaporan

Peneliti wajib melaporkan pelaksanaan tugas Kunjungan kepada Puslitka 
melalui aplikasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari 
kedatangan peserta Kunjungan. 



BAB IX

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan tugas Peneliti Mahkamah Konstitusi merupakan 
penyempurnaan dari pedoman pelaksanaan tugas Peneliti sebelumnya yang merupakan 
acuan bagi seluruh Peneliti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Mahkamah 
Konstitusi. 





Lampiran 1
Contoh Kulit Sampul Usulan Penelitian

Lampiran 2
Contoh Kulit Sampul Laporan Penelitian

Lampiran 3
Contoh Format Kajian Pendahuluan

Lampiran 4
 Contoh Format Kajian Pendalaman

Lampiran 5
Contoh Format Kajian Komprehensif

Lampiran 6
Contoh Format Penyusunan Pendapat Hukum

Lampiran 7
Contoh Format Telaah Perkara PHPU/Pilkada

Lampiran 8
Contoh Format Penyusunan Naskah Akademis Draf Peraturan

Lampiran
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Kulit Sampul Usulan Penelitian

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

USULAN PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITIAN
 KETUA : ……………… (NIP………………)
 ANGGOTA : ……………… (NIP………………)
   ……………… (NIP………………)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, 
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA
2021

margin atas: 3 cm,
margin bawah: 3 cm

Spasi: 6 pt

2 spasi 2 kali 

2 spasi 2 kali 

Tahoma 10, 
tidak diberi 
spasi

margin kiri: 3 cm
margin kanan: 3 cm



Lampiran 2. Contoh Kulit Sampul Laporan Penelitian

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

USULAN PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN

TIM PENELITIAN
 KETUA : ……………… (NIP………………)
 ANGGOTA : ……………… (NIP………………)
   ……………… (NIP………………)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, 
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA
2021

margin atas: 3 cm,
margin bawah: 3 cm

Spasi: 6 pt

2 spasi 2 kali 

2 spasi 2 kali 

Tahoma 10, 
tidak diberi 
spasi

margin kiri: 3 cm
margin kanan: 3 cm



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

KAJIAN PERKARA PENDAHULUAN
NOMOR ………………………

“Isu Hukum…”

I. PENDAHULUAN

 Nomor Perkara :  ......................................................
 Tanggal Registrasi :  ......................................................
 Undang-Undang :  ......................................................
 Pemohon/Kuasa Hukum :  ......................................................
 Majelis Hakim Panel :  ......................................................
 Panitera Pengganti :  ......................................................
 Peneliti/Pengkaji :  ......................................................
 Pasal dan Isu Hukum Yang diuji :  ......................................................
 Putusan MK Terkait :  ......................................................
 Dasar Pengujian :  ......................................................

II. ANALISIS

 a. Formil/Teknis

 b. Materiil/Substansi
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)
3. Alasan Permohonan (Posita)
4. Petitum 

 c. Kesimpulan

Lampiran 3. Contoh Format Kajian Pendahuluan

Spasi: 6 pt

2 spasi 

2 spasi 

Tahoma 10, 
tidak diberi 
spasi

margin atas : 3 cm
margin bawah : 3 cm
margin kanan : 3 cm 
margin bawah : 3 cm 

Tempat…, Tanggal…, Bulan…,Tahun
………….
Peneliti

NB: Untuk Kajian Pendahuluan dan Kajian Pendalaman terkait kewenangan Mahkamah 
Konstitusi lainnya, format dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
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Lampiran 4. Contoh Format Kajian Pendalaman

margin atas : 3 cm
margin bawah : 3 cm
margin kanan : 3 cm 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL     
MAHKAMAH KONSTITUSI

  

KAJIAN PERKARA PENDALAMAN
NOMOR ………………………

“Isu Hukum…”

I. PENDAHULUAN
 Nomor Perkara :  ........................................................
 Tanggal Registrasi :  ........................................................
 Undang-Undang :  ........................................................
 Pemohon/Kuasa Hukum :  ........................................................
 Peneliti/Pengkaji :  ........................................................
 Pasal dan Isu Hukum Yang diuji :  ........................................................
 Putusan MK Terkait :  ........................................................
 Dasar Pengujian :  ........................................................

II. ANALISIS  DAN PEMBAHASAN    
 Isu Konstitusional :
 …………………………………………………………………………

 Pembahasan:         

III. KESIMPULAN                                                                                                                                      

Spasi: 6 pt

2 spasi

2 spasi

Tempat…, Tanggal…, Bulan…,Tahun
 ……………

Peneliti

NB: Untuk Kajian Pendahuluan dan Kajian Pendalaman terkait kewenangan Mahkamah 
Konstitusi lainnya, format dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. 

Tahoma 10
tidak diberi 
spasi
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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL     
MAHKAMAH KONSTITUSI

  

KAJIAN PERKARA KOMPREHENSIF
NOMOR ………………………

“Isu Hukum…”

I. PENDAHULUAN
 Nomor Perkara :  ........................................................
 Tanggal Registrasi :  ........................................................
 Undang-Undang :  ........................................................
 Pemohon/Kuasa Hukum :  ........................................................
 Peneliti/Pengkaji :  ........................................................
 Pasal dan Isu Hukum Yang diuji :  ........................................................
 Putusan MK Terkait :  ........................................................
 Dasar Pengujian :  ........................................................

II. ANALISIS  DAN PEMBAHASAN    
 Isu Konstitusional :
 …………………………………………………………………………

 Pembahasan:         

III. KESIMPULAN

Lampiran 5. Contoh Format Kajian Perkara Komprehensif

Spasi: 6 pt

2 spasi

2 spasi

margin atas : 3 cm
margin bawah : 3 cm
margin kanan : 3 cm 
margin bawah : 3 cm 

Tahoma 10
tidak diberi 
spasi

Tempat…, Tanggal…, Bulan…,Tahun
……………

Peneliti

NB: Untuk Kajian Pendahuluan dan Kajian Pendalaman terkait kewenangan Mahkamah 
Konstitusi lainnya, format dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
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Lampiran 6. Contoh Format Penyusunan Pendapat Hukum
 

margin atas: 3 cm,
margin bawah: 3 cm

Spasi: 6 pt

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL        
MAHKAMAH KONSTITUSI

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) 
Nomor Perkara …………… (1) 

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … dan/atau 
Pengujian Materiil atas permohonan pasal yang dimohonkan untuk diuji … (2) 

terhadap 

… UUD 1945

A. ISU KONSTITUSIONAL  ...............................(3)

B. KEWENANGAN MK  ...............................(4)

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON  ...............................(5)

D. ANALISA  ...............................(6)

E. KESIMPULAN/REKOMENDAS I  ...............................(7)

2 spasi 2 kali 

2 spasi jika diajukan oleh pemohon

Tempat ..., tanggal … bulan …tahun …
(ttd.)
Nama Penyusun,
…. (8)
NIP Penyusun

Tahoma 12
tidak diberi 
spasi

Tahoma 12
isi 1.5 spasi

Tahoma 12
isi 1.5 spasi

Tahoma 12
isi 1.5 spasi

Tahoma 12
isi 1.5 spasi

Tahoma 12
isi 1.5 spasi

dengan tinta 
biru
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Lampiran 7. Contoh Format Telaah Perkara PHPU/Pilkada

7.1 Format Telaahan Permohonan PHPU Legislatif (DPR/DPRD/DPD)

TELAAHAN PERMOHONAN

NOMOR ...- ...-…/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024

1. PERMOHONAN:
a. Permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIB 

sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
... bertanggal...;

b. Pemohon tidak melengkapi permohonannya sampai dengan batas waktu 
yang ditentukan yaitu pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIB sebagaimana 
tercantum dalam Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor ... bertanggal...;

c. Permohonan diregistrasi dengan Nomor ...-...-…/PHPU.DPR-DPRD-
XVII/2024 berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor .... 
bertanggal ...;

2. IDENTITAS PEMOHON:
a. Pemohon ... (Ketua Umum) dan ... (Sekretaris Jenderal) DPP Partai …;
b. Kuasa Pemohon...(nama)...;
c. Surat Kuasa Pemohon Nomor ... bertanggal ...;
d. Surat Rekomendasi DPP Partai ... Nomor ... bertanggal …;

3. ALASAN PERMOHONAN:
a. Kewenangan Mahkamah 

(uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum dalam Permohonan termasuk 
objek permohonan berupa keputusan Termohon tentang penetapan perolehan 
suara hasil pemilihan umum secara nasional) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;

b. Kedudukan Hukum Pemohon
(uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum dalam Permohonan dan 
keputusan Termohon terkait dengan penetapan sebagai partai peserta pemilu 
dan nomor urut partai politik), termasuk ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf 
c UU MK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 
3 ayat (1) PMK 2/2018;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
(uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pasal 74 
ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) atau 
Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018);
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d. Pokok Permohonan
(uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum dalam Permohonan):
1. Terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara;
2. Dalil lainnya;

e.  Petitum
(uraikan hal-hal yang diminta untuk diputus)

4. ANALISIS:
a. Kewenangan Mahkamah:

Apakah telah mencantumkan dan menjelaskan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 
ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, serta objek 
permohonannya berupa keputusan Termohon tentang penetapan perolehan 
suara hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Kedudukan hukum:
Apakah telah mencantumkan dan menjelaskan bahwa Pemohon adalah partai 
politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf 
c UU MK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 
3 ayat (1) PMK 2/2018;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan:
Apakah Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu jis Pasal 6 ayat (1) atau 
Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018;

d. Pokok Permohonan:
Apa saja pokok dalil Pemohon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan 
suara tersebut? Terjadi pada tingkatan TPS atau PPK atau kabupaten/kota 
atau provinsi?

e. Petitum:
Apakah dalam petitum tercantum permintaan mengabulkan permohonan 
Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan 
Suara Hasil Pemilihan Umum, dan menetapkan perolehan suara yang benar 
menurut Pemohon.

5. KESIMPULAN: 
1) Mahkamah berwenang atau tidak berwenang (termasuk di dalamnya apakah 

Pemohon salah objek atau tidak);
2) Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak;
3) Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan atau 

tidak;
4) Pokok Permohonan: 

Terdapat kesalahan hasil penghitungan suara atau tidak;
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5) Petitum mencantumkan atau tidak mencantumkan permintaan mengabulkan 
permohonan Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan 
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum secara nasional, dan menetapkan 
perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

 Jakarta, … 2024 
 Peneliti,

 .................................
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7.2 Format Telaahan Perkara PHPU Legislatif (DPR/DPRD/DPD)

TELAAHAN PERKARA
NOMOR ...-…-…/PHPU.DPD-XVII/2024

1. IDENTITAS PARA PIHAK:
a. Pemohon
 … untuk Provinsi …
b. Termohon
 Komisi Pemilihan Umum
c. Pihak Terkait

…

2. ANALISIS PERKARA:

NO. PERMOHONAN 
PEMOHON

JAWABAN
TERMOHON

KETERANGAN
PIHAK 

TERKAIT
ANALISIS

1. Kewenangan
...
...
... dst

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon

Eksepsi/ 
tanggapan Pihak 
Terkait

	Pasal 24C ayat 
(1) UUD 1945;

	Pasal 10 ayat 
(1) huruf d UU 
MK ;

	Pasal 474 ayat 
(1) UU Pemilu;

	Keputusan 
Termohon 
tentang 
penetapan 
perolehan suara 
hasil pemilihan 
umum secara 
nasional.
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NO. PERMOHONAN 
PEMOHON

JAWABAN
TERMOHON

KETERANGAN
PIHAK 

TERKAIT
ANALISIS

2. Kedudukan 
Hukum
...
...
... dst

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon

Eksepsi/ 
tanggapan Pihak 
Terkait

	Pasal 74 ayat 
(1) huruf c UU 
MK;

	Pasal 474 ayat 
(1) UU Pemilu;

	Pasal 2 huruf 
a dan Pasal 3 
ayat (1) PMK 
2/2018;

	Keputusan 
Termohon 
tentang 
penetapan 
sebagai partai 
peserta pemilu 
dan nomor urut 
partai politik.

3. Tenggang Waktu 
Pengajuan 
Permohonan
...
...
... dst

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon

Eksepsi/ 
tanggapan Pihak 
Terkait

	Pasal 74 ayat 
(3) UU MK;

	Pasal 474 ayat 
(2) UU Pemilu;

	Pasal 6 ayat (1) 
atau Pasal 8 
ayat (1) PMK 
2/2018);

	Waktu 
Pengumuman 
oleh Termohon;

	Waktu 
Pengajuan 
Permohonan.
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NO. PERMOHONAN 
PEMOHON

JAWABAN
TERMOHON

KETERANGAN
PIHAK 

TERKAIT
ANALISIS

4. Pokok 
Permohonan:
a. Dalil 

Permohonan
b. Alat bukti
c. Keterangan 

saksi/ahli

Pokok 
Jawaban:
a. Tanggapan 

atas Pokok 
Permohonan

b. Alat bukti
c. Keterangan 

saksi/ahli

Pokok 
Keterangan:
a. Tanggapan 

atas Pokok 
Permohonan

b. Alat bukti
c. Keterangan 

saksi/ahli

	Dalil 
permohonan 
Pemohon, 
Jawaban 
Termohon, 
Keterangan 
Pihak Terkait; 

	Hasil 
penghitungan 
suara; 

	Alat bukti 
surat/tulisan 
dan saksi yang 
mendukung;

	Keputusan 
Termohon 
tentang  
Penetapan 
perolehan 
suara hasil 
Pemilu Anggota 
DPR dan 
DPRD secara 
nasional yang 
memengaruhi 
perolehan kursi 
Pemohon dan/
atau terpilihnya 
calon anggota 
DPR/DPRD. 
Pasal 5 PMK 
2/2018
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NO. PERMOHONAN 
PEMOHON

JAWABAN
TERMOHON

KETERANGAN
PIHAK 

TERKAIT
ANALISIS

5. Petitum
...
...
... dst

Petitum
...
...
... dst

Petitum
...
...
... dst

	Keputusan 
Termohon 
tentang  
Penetapan 
perolehan 
suara hasil 
Pemilu Anggota 
DPR dan 
DPRD secara 
nasional yang 
memengaruhi 
perolehan kursi 
Pemohon dan/
atau terpilihnya 
calon anggota 
DPR/DPRD

	Menetapkan 
perolehan suara 
yang benar 

3. KESIMPULAN: 
 (uraian singkat mengenai kesimpulan terhadap permohonan Pemohon) 

Contoh:
•	 Mahkamah (berwenang/tidak berwenang) memeriksa dan mengadili permohonan 

Pemohon
•	 Pemohon (memiliki/tidak memiliki) kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan
•	 Permohonan diajukan (masih dalam/telah melewati) tenggang waktu yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan 
•	 Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait  (dikabulkan/ tidak dapat diterima)
•	 Permohonan Pemohon (tidak terbukti menurut hukum/terbukti menurut hukum/

tidak beralasan)

Jakarta, … 2024
Peneliti,

..................................
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7.3 Format Telaahan Permohonan PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

TELAAHAN PERMOHONAN
PERKARA NOMOR .../PHP.BUP-XVI/2021
PERKARA NOMOR .../PHP.KOT-XVI/2021
PERKARA NOMOR .../PHP.GUB-XVI/2021

1. PERMOHONAN:
a. Permohonan diajukan oleh Pemohon pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIB 

sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
...;

b. Pemohon telah melengkapi permohonannya pada hari ..., tanggal ..., pukul 
... WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Lengkap Nomor 
...;

 atau
 Pemohon tidak melengkapi permohonannya sampai dengan batas waktu 

yang ditentukan yaitu pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIB sebagaimana 
tercantum dalam Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor ... .

c. Permohonan diregistrasi dengan Perkara Nomor .../PHP.BUP-XVI/2021/ .../
PHP.KOT-XVI/2021 / .../PHP.GUB-XVI/2021 berdasarkan Akta Registrasi 
Perkara Konstitusi Nomor ....;

2. IDENTITAS PEMOHON:
e. Pemohon adalah ...(Nama)... dan ...(Nama)... selaku Pasangan Calon ....

(disebutkan daerahnya)... Nomor Urut ...
f. Kuasa Pemohon...(Nama)...
g. Surat Kuasa Pemohon bertanggal ...

3. ALASAN PERMOHONAN:
f. Kewenangan Mahkamah (uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum 

dalam Permohonan termasuk objek permohonan berupa keputusan Termohon 
terkait hasil rekapitulasi suara);

g. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (uraikan pokok-pokoknya 
sebagaimana tercantum dalam Permohonan), termasuk ketentuan Pasal 158 
ayat ... UU 10/2016 jis Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017;

h. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (uraikan pokok-pokoknya sebagaimana 
tercantum dalam Permohonan);
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i. Pokok Permohonan (uraikan pokok-pokoknya sebagaimana tercantum dalam 
Permohonan):

1. Terkait kesalahan hasil penghitungan suara;
2. Dalil-dalil lainnya;
j. Hal-hal yang dimintauntukdiputus (petitum)

4. ANALISIS:
f. Kewenangan Mahkamah:

Apakah telah mencantumkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 
terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

g. Kedudukan hukum:
* Apakah terdapat bukti yang mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon 

adalah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a 
dan Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c PMK 
5/2017;

 atau
* Apakah terdapat bukti yang mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon 

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat 
(1), serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c PMK 5/2017 atau 
dokumen yang menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 
telah terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh 
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

 dan
•	 Apakah	 Pemohon	 memenuhi	 ketentuan	 pengajuan	 permohonan	

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 jis Pasal 7 PMK 
5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017.

h. Tenggang waktu pengajuan permohonan:
Apakah terdapat bukti yang mendukung bahwa Permohonan diajukan masih 
dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) UU 
10/2016 jis Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017;

i. Pokok Permohonan: 
Apa saja pokok dalil Pemohon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan 
suara tersebut? Terjadi pada tingkatan TPS atau PPK atau kabupaten/kota 
atau provinsi?

j. Petitum:
Apakah dalam petitum tercantum permintaan mengabulkan permohonan 
Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara 
Hasil Pemilihan, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut 
Pemohon.
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5. REKOMENDASI/KESIMPULAN: 
a. hasil analisis:

1) Mahkamah berwenang atau tidak berwenang (termasuk di dalamnya 
apakah Pemohon salah objek atau tidak);

2) Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak;
3) Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan atau 

tidak;
4) Pokok Permohonan:
 Terdapat kesalahan hasil penghitungan suara atau tidak;
5) Petitum mencantumkan atau tidak mencantumkan permintaan 

mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan Keputusan KPU 
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, dan menetapkan 
perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

b. Rekomendasi: 
Permohonan tidak dilanjutkan dalam proses sidang pembuktian (dismissal 
process) atau dilanjutkan dalam proses sidang pembuktian.

Jakarta, … 2021 
Peneliti

.................................
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7.4 Format Telaahan Perkara Persiapan PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

TELAAH PERKARA PERSIAPAN 
NOMOR .../PHP.GUB/BUP/KOT-XIX/2021

Panel : 

Nomor Perkara : 

Kabupaten : 

Panitera Pengganti : 

Penelaah : 

No Pokok Permasalahan
Hal yang perlu didalami dalam 

Persidangan Lanjutan

Jakarta, … 2021

 Penelaah Perkara,

 .................................
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7.5 Format Telaahan Perkara PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

TELAAHAN PERKARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA NOMOR .../PHP.BUP-XVIII/2020
PERKARA NOMOR .../PHP.KOT-XVIII/2020
PERKARA NOMOR .../PHP.GUB-XVIII/2020

(Nama Daerah Prov/Kab/Kota)

I. POSISI KASUS PARA PIHAK

A. PERMOHONAN PEMOHON
1. PERMOHONAN:

a. Pemohon adalah ...(Nama)... dan ...(Nama)... selaku Pasangan Calon 
....(disebutkan daerahnya)... Nomor Urut ...

b. Kuasa Pemohon...(Nama)...
c. Surat Kuasa Pemohon bertanggal ....
d. Dalam hal Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota diselenggarakan dengan 

satu pasangan calon, maka Pemohon merupakan Pemantau yang telah 
mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Prov/Bup/Kab.   

2. ALASAN PERMOHONAN
a. Kewenangan Mahkamah

Apakah telah mencantumkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 
terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan Hukum 
Apakah terdapat bukti yang mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon 
adalah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a, huruf b, atau huruf c PMK 6/2020;

 atau
•	 Apakah	 terdapat	 bukti	 yang	 mendukung	 dalil	 Pemohon	 bahwa	

Pemohon adalah Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf d dan atau dokumen yang menyatakan bahwa Pemantau 
Pemilihan Dalam Negeri telah terdaftar dan memperoleh Akreditasi 
dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 
melakukan pemantauan Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 
ayat (2) PMK 6/2020.
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 dan
•	 Apakah	 Pemohon	 memenuhi	 ketentuan	 pengajuan	 permohonan	

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016.
c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Apakah terdapat bukti yang mendukung bahwa Permohonan diajukan 
masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 
ayat (5) UU 10/2016 jis Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;

d. Pokok Permohonan
Apakah Pemohon mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan 
suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 
ayat (3) huruf b paragraph 4 PMK 6/2020.

e. Petitum
Apakah dalam petitum tercantum permintaan mengabulkan permohonan 
Pemohon, membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan 
Suara Hasil Pemilihan, dan menetapkan perolehan suara yang benar 
menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b 
paragraph 5 PMK 6/2020.

B. JAWABAN TERMOHON
a. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kab/Kota .. ...
b. Kuasa Termohon...(Nama)...
c. Surat Kuasa Termohon bertanggal ....

EKSEPSI TERMOHON

a. Kewenangan Mahkamah
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait kewenangan Mahkamah 
mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasar 
Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait kedudukan hukum Pemohon 
yang meliputi apakah benar Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan 
dan apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan 
sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016.   

c. Tenggang Waktu
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait pemenuhan tenggang waktu 
pengajuan permohonan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 
ayat (5) UU 10/2016 jis Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;

d. Lain-Lain
Apakah terdapat hal-hal lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon selain hal-hal 
di atas. 
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DALAM POKOK PERMOHONAN
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait perbedaan hasil penghitungan 
suara dan pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa hukum yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan perolehan suara dimaksud.

C. PIHAK TERKAIT
a. Pihak Terkait adalah ...(Nama)... dan ...(Nama)... selaku Pasangan Calon ....

(disebutkan daerahnya)... Nomor Urut ...
b. Kuasa Pihak Terkait...(Nama)...
c. Surat Kuasa Pihak Terkait bertanggal ....
d. Dalam hal Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota diselenggarakan dengan 

satu pasangan calon, maka Pihak Terkait merupakan Pemantau yang telah 
mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Prov/Bup/Kab.   

EKSEPSI PIHAK TERKAIT

a. Kewenangan Mahkamah
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait kewenangan Mahkamah 
mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasar 
Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait kedudukan hukum Pemohon 
yang meliputi apakah benar Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan 
dan apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan 
sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016.   

c. Tenggang Waktu
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait pemenuhan tenggang waktu 
pengajuan permohonan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 
ayat (5) UU 10/2016 jis Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020.

d. Lain-Lain
Apakah terdapat hal-hal lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon selain hal-hal 
di atas. Misal, eksepsi terkait permohonan kabur (obscuur libels). 

DALAM POKOK PERMOHONAN 
Apakah Termohon membantah dalil Pemohon terkait perbedaan hasil penghitungan 
suara dan pelanggaran-pelanggaran atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan perolehan suara dimaksud.

D. KETERANGAN BAWASLU PROV/KAB/KOTA…(Diisi Nama Daerah)……….

Apakah Keterangan Bawaslu menguraikan pengawasan terhadap seluruh tahapan 
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan apakah penyelenggaraan pemilihan 
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telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah 
masih terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan oleh Termohon atau 
masih ada temuan/laporan yang belum ditindaklanjuti. 

II. ANALISIS PERKARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara saksama terhadap permohonan Pemohon, jawaban 
Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu dan alat-alat bukti serta fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dilakukan kajian dan analisis secara 
mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan 
teori hukum yang relevan.   

III. KESIMPULAN
a. Mahkamah berwenang atau tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo dan 

apakah eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum 
atau tidak.

b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak termasuk 
apakah Pemohon memenuhi ambang batas pengajuan permohonan atau tidak. 
Apakah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum 
atau tidak.

c. Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak 
dan apakah eksepsi Termohon daan Pihak Terkait beralasan menurut hukum 
atau tidak.

d. Apakah terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti rekomendasi 
Bawaslu yang belum dilakukan atau laporan/temuan ihwal peristiwa hukum yang 
perlu mendapat perhatian.

IV. REKOMENDASI 

Permohonan tidak dilanjutkan dalam proses sidang pembuktian atau dilanjutkan 
dalam proses pemeriksaan persidangan lanjutan.

 Mengetahui, Jakarta, … 2020
 Koordinator Penelaah, Penelaah Perkara,

 ............................... .................................
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7.6 Format Telaahan Perkara Persiapan Pembuktian PHP Kada (BUP/KOT/GUB)

TELAAH PERKARA PERSIAPAN PEMBUKTIAN
NOMOR .../PHP.GUB/BUP/KOT-XIX/2021

Panel : 

Nomor Perkara : 

Kabupaten : 

Panitera Pengganti : 

Penelaah : 

No Pokok Permasalahan
Hasil Pemeriksaan 

Persidangan 
sebelumnya

Hal yang perlu didalami 
dalam Persidangan 

Lanjutan

                                                                                    
Jakarta, … 2021
Penelaah Perkara,

.................................
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7.7 Format Telaahan Perkara PHP Kada Lanjutan (BUP/KOT/GUB)

TELAAH PERKARA

NOMOR .../PHP.GUB/BUP/KOT-XIX/2021

I. PERMOHONAN:
a. Identitas Pemohon

Pemohon … dan … Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati 
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota … Tahun 2020, Nomor 
Urut … 
Kuasa Pemohon …
Surat Kuasa Khusus Nomor … tanggal …

b. Pokok Permohonan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota …

c. Kewenangan Mahkamah
(menguraikan pokok-pokoknya terkait dengan kewenangan MK sebagaimana 
tercantum dalam Permohonan, termasuk objek permohonan);

d. Kedudukan Hukum Pemohon
(menguraikan pokok-pokoknya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon 
sebagaimana tercantum dalam Permohonan);

e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
(menguraikan pokok-pokoknya terkait dengan tenggang waktu pengajuan 
Permohonan sebagaimana tercantum dalam permohonan);

f. Alasan Permohonan
(menguraikan pokok-pokoknya terkait dengan alasan Permohonan sebagaimana 
tercantum dalam Permohonan);

g. Petitum
(menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputus)
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II. Analisis Perkara:

NO. 
PERMO-
HONAN 

PEMOHON 

JAWABAN 
TERMO-

HON 

KETERAN-
GAN 

PIHAK 
TERKAIT 

KETERAN-
GAN

BAWASLU
ANALISIS 

1. Kewenangan 
... 
... 
... dst 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Pihak Terkait 

	Pasal 157 
ayat (3) UU 
10/2016 

	Pasal 4 huruf c 
PMK 6/2020 

2. Kedudukan 
Hukum 
... 
... 
... dst 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Pihak 
Terkait 

	Pasal 157 
ayat (4) UU 
10/2016 

	Keputusan 
KPU (Peneta-
pan Pasangan 
Calon) dan 
(Penetapan 
Nomor Urut) 

	Sertifikat 
Akreditasi Pe-
mantau Pemili-
han dari KPU/
KIP

	Pasal 4 ayat (1) 
dan ayat (2) 
PMK 6/2020

Catatan
	Dapat ditam-

bahkan keten-
tuan pengajuan 
permohonan 
berdasarkan 
Pasal 158 
ayat (1) UU 
10/2016 
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3. Tenggang 
Waktu 
Pengajuan Per-
mohonan 
... 
... 
... dst 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Termohon 

Eksepsi/ 
tanggapan 
Pihak 
Terkait 

	Pasal 157 
ayat (5) UU 
10/2016  

	Pasal 7 ayat (2) 
PMK 6/2020

	Waktu Pengu-
muman KPU 

	Waktu Penga-
juan Permo-
honan (AP3)

4. Pokok 
Permohonan: 
a. Dalil Per-

mohonan 
b. Alat bukti 
c. Keterangan 

saksi/ahli

Pokok 
Jawaban: 
a. Tangga-

pan atas 
Pokok 
Permo-
honan 

b. Alat 
bukti 

c. Ket-
erangan 
saksi/
ahli

Pokok Ket-
erangan: 
a. Tangga-

pan atas 
Pokok 
Permo-
honan 

b. Alat 
bukti 

c. Ket-
erangan 
saksi/
ahli 

Pokok Ket-
erangan:
a. Hal-hal 

yang 
berkaitan 
dengan 
dalil per-
mohonan

b. Data atau 
informasi 
lain yang 
berkaitan 
dengan 
perkara

	Dalil permo-
honan Pemo-
hon, Jawaban  
Termohon, 
Keterangan 
Pihak Terkait, 
Keterangan 
Bawaslu  

	Hasil peng-
hitungan suara  

	Alat bukti 
surat/tulisan 
dan saksi yang 
mendukung 

	Keputusan 
KPU (Peneta-
pan perolehan 
suara hasil 
Pemilihan)- 
Pasal 2 PMK 
6/2020

Catatan: Setiap 
dalil atau permas-
alahan pokok dapat 
dibuat satu kotak 
masing-masing 
agar lebih mudah 
dibaca dan dipa-
hami
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5. Petitum 
... 
... 
... dst 

Petitum 
... 
... 
... dst 

Petitum 
... 
... 
... dst 

 	Keputusan 
KPU Provinsi/
Kabupaten/
Kota tentang 
Penetapan Per-
olehan Suara 
Hasil 
Pemilihan Gu-
bernur/Bupati/
Walikota 
Tahun 2020 

	Menetapkan 
perolehan suara 
yang benar  

III. Kesimpulan:

(uraian singkat mengenai kesimpulan terhadap permohonan Pemohon)
Contoh:

•	 Mahkamah (berwenang/tidak berwenang) memeriksa dan mengadili permohonan 
Pemohon

•	 Pemohon (memiliki/tidak memiliki) kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan;

•	 Permohonan diajukan (masih dalam/telaah melewati) tenggang waktu yang ditentukan 
peraturan perundang-undangan

•	 Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait (dikabulkan/tidak dapat diterima)

•	 Permohonan Pemohon (ditolak, apabila memenuhi syarat formil dan pokok permohonan 
tidak beralasan menurut hukum) atau (dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila 
permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut 
hukum untuk sebagian atau seluruhnya)

Jakarta, … 2021
Penelaah Perkara,

.................................
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Lampiran 8. Contoh Format Penyusunan Naskah Akademik Draf 
Peraturan

margin atas: 3 cm,
margin bawah: 3 cm
margin kiri: 3 cm
margin kanan: 3 cm
kertas F4
Bookman Old Style, 12

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI / RANCANGAN 

PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI / RANCANGAN 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG
…… (1)

KATA PENGANTAR  ................................................................................  (2) 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  (3) 

BAB  I PENDAHULUAN  .....................................................................  (4)

BAB  II EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN 
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TGL. REVISI 16 Agustus 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA

NAMA SOP SOP Focus Group Discussion (FGD)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No. 49 Tahun
2012 Tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK No.
3 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Sekjen MK No. 13
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.
49/PMK.02/2017 Tentang Standar
Biaya Masukan

4. Petunjuk Operasional Kegiatan
Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

5. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Memahami struktur organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Mampu mengoperasikan komputer dan
kelengkapannya

3. Memiliki kemampuan bekerja dalam suatu
kepanitiaan

4. Memiliki kemampuan di bidang hukum.



Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Persidangan Jarak
Jauh

9. Peraturan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Peneliti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelaporan Penelitian Kerjasama
2. SOP Penyusunan Kajian Perkara

Pendalaman
3. SOP Penyusunan Kajian Perkara

Komprehensif
4. SOP Penyusunan Pendapat Hukum

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika kegiatan ini tidak dapat terlaksana
dengan baik, maka dukungan substantif
terhadap hakim terkait isu hukum strategis
menjadi berkurang

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual
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sop6825550302220103092552



 Kegiatan Dokumentasi 

1.  Menyusun TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Menandatangani TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia 
FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Mereview TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Menyusun Surat Undangan FGD untuk 
Narasumber dan Peserta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Menyusun Materi FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  Memeriksa Surat Undangan dan Materi FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Mengirimkan dan Mengkonfirmasi Undangan dan 
Materi FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Melaksanakan FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.  Melaporkan pelaksanaan FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Memberikan catatan terkait FGD administrasi 
draft TOR, Nota 
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TGL. REVISI 10 Desember 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BIDANG PERPUSTAKAAN DAN
SEJARAH KONSTITUSI

NAMA SOP Layanan Referensi Hukum dan
Konstitusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan

2. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Kepala Perpustakaan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan
Khusus

1. Pelaksana memiliki kemampuan menganalisis
kebutuhan referensi hukum dan konstitusi

2. Pelaksana memiliki kemampuan menelusuri
informasi hukum dan konstitusi

3. Pelaksana memiliki kemampuan menyediakan
referensi hukum dan konstitusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengembangan Bahan Pustaka 1. Komputer dan Kelengkapannya.
2. Koleksi buku hukum dan konstitusi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik
maka akan menghambat penyelesaian

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.



 Kegiatan Dokumentasi 

1.  Menerima daftar kebutuhan referensi pemustaka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Menelusuri bahan referensi melalui katalog buku 
dalam aplikasi sistem perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Memeriksa dan menganalisis referensi yang 
dibutuhkan pemustaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Menerima hasil analisa bahan referensi dan 
mengelompokan sesuai dengan kebutuhan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Mencatat bahan referensi yang tersedia di 
perpustakaan ke dalam apikasi perpustakaan 
inislite 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  Mengumpulan data sirkulasi perbulan hasil 
layanan referensi 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Menyusun dan menyampaikan laporan 
penyelesaian layanan referensi perbulan kepada 
Kapusitka  
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Mencatat referensi yang belum tersedia 
perpuastakaan, sebagai acuan kegalan pengadaan 
bahan pustaka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.  Menerima dan mereview laporan layanan 
referensi dan Pustakawan untuk diteruskan ke 
Kapuslitka melalui SIKD 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Menerima dan mereview laporan hasil pekerjaan 
layanan 
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18 September 2020

TGL. REVISI 10 Desember 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BIDANG PERPUSTAKAAN DAN
SEJARAH KONSTITUSI

NAMA SOP Layanan Kunjungan Pusat Sejarah
Konstitusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66
Tahun 2015 tentang Museum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang
Museum

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi No 13 tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1. Pelaksana menguasai materi tentang sejarah
konstitusi di Indonesia

2. Pelaksana memiliki kemampuan komunikasi yang
baik untuk menyampaikan materi

3. Pelaksana memiliki kemampuan manajemen
waktu yang baik dalam melayani

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengembangan Konten Pusat
Sejarah Konstitusi

2. SOP Pemeliharaan Pusat Sejarah
Konstitusi

1. Komputer dan Kelengkapannya.
2. Media/Alat penyaji informasi



 Kegiatan Dokumentasi 

1.  Menerima disposisi Sekretaris Jenderal melalui 
SIKD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Memerintahkan Kabid Perpustakaan menerima 
kunjungan  
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Melakukan koordinasi dengan Pustakawan dalam 
menyiapkan layanan kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Melakukan koordinasi dengan Biro Umum terkait 
kesiapan sarana prasarana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Melakukan koordinasi dengan Kabag Protokol 
terkait kesiapan penerimaan kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  Membuat surat tugas untuk pemandu layanan 
kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Mempersiapkan dan mengecek sistem dan 
peralatan di Pusat Sejarah Konstitusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  Memberikan layanan kunkungan di Pusat Sejarah 
Konstitusi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.  Mendampingi pustakawan dalam memberikan 
layanan kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Menyampaikan laporan penyelesaian penugasan 
kepada Kapuslitka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11.  Menerima dan mencatat laporan kunjungan 
sebagai bahan laporan tahunan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.  Mereview dan meneruskan laporan penyelesaian 
layanan kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.  Menerima laporan penyelesaian kunjungan dan 
ditembuskan kepada Sekjen 
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TGL. REVISI 16 Agustus 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA

NAMA SOP SOP Narasumber Kunjungan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No. 49 Tahun
2012 Tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK No.
3 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Sekjen MK No. 13
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2OO3
tentang Mahkamah Konstitusi

1. Memiliki pengetahuan di bidang hukum
2. Memahami struktur organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Memiliki kecakapan untuk melakukan presentasi
dan diskusi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pembimbing Penelitian/Magang 1. Komputer dan kelengkapannya

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak dapat terlaksana dengan baik,
maka diseminasi hak dan kewajiban
konstitusional warga negara menjadi
terhambat

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Digital Signature 
sop230518059202220103091051



 Kegiatan Dokumentasi 

1.  Menerima disposisi Sekjen untuk menerima 
kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Memerintahkan penunjukan Peneliti sebagai 
Narasumber 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Penunjukan Peneliti melalui Surat Tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Mereview Surat Tugas Kunjungan bagi Peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Menerima, melaksanakan, dan melaporkan tugas 
sebagai Narasumber Kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  Menerima laporan pelaksanaan tugas sebagai 
narasumber kunjungan 
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TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA

NAMA SOP SOP Pelaporan Karya Tulis Ilmiah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017

3. Persekjen MK No. 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Persekjen
MK No. 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer.
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
3. Memiliki kemampuan di bidang hukum.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Alat Tulis.
3. Peraturan Perundang-undangan.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka KTI
tidak terdokumentasi dengan baik.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop253852728502220103092359



Kegiatan Dokumentasi 

1. Menyusun dan menyampaikan laporan penulisan 
KTI 

2. Mereview laporan penyusunan KTI dan 
meneruskan kepada Kapuslitka 

3. Menerima laporan penyusunan KTI 

4. Mencatat dan mengarsipkan laporan penyusunan 
KTI 

5. Memberikan catatan format penulisan laporan KTI 
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