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NOTA DINAS
Nomor:  429/2900/PW.01/05/2020

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Pengaduan melalui aplikasi SP4N-Lapor!
Tanggal : 20 Mei 2020

Dengan hormat, menindaklanjuti rapat melalui video conference pada hari Senin, 27
April 2020 bersama Kemenpan RB tentang tindak lanjut dalam pemantauan pengelolaan
SP4N-Lapor! Tahun 2019, bahwa Instansi wajib menindaklanjuti semua pengaduan yang
telah masuk, Inspektorat telah memeriksa semua pengaduan dari masyarakat yang masuk
melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-Lapor!).

Atas pemeriksaan tersebut, Inspektorat berpendapat bahwa terdapat beberapa
pengaduan di mana yang dapat memberikan jawaban terhadap pengaduan tersebut adalah
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Dengan ini kami mohon bantuan dari Biro
Hukum dan Administrasi Kepaniteraan untuk menjawab pengaduan tersebut, agar dapat
ditindaklanjuti oleh PIC aplikasi SP4N-Lapor! di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
(sdr. Muhammad Ramlan Aminuddin). Apabila Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
berpendapat lain, agar bisa diteruskan kepada unit kerja yang berwenang. Pengaduan
masyarakat terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

 Inspektur,

Pawit Haryanto
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Lampiran Nota Dinas
Nomor :  429/2900/PW.01/05/2020
Tanggal :  20 Mei 2020

1. Perkenankan saya mewakili rakyat pencari keadilan dan kebenaran (spontanitas peduli

demokrasi) kabupaten kepulauan yapen prov.papua.permasalahan,topik: "pemerintahan

daerah diambang kehancuran mencoreng wibawa bangsa dalam negara hukum &

demokrasi" kami bermohon dengan sangat,agar bapak bersama jajaran kementerian agar

segera menyelesaikan permasalahan sengketa pilkada jilid ii thn 2017,dimana gubernur

papua telah melantik tonny tesar/frans sanadi 16 oktbr 2017 menggunakan sk

salinan,sementara dokumen pendaftaran pencalonan adalah benar-benar palsu,rakyat

telah mendatangi mendagri & istana,keluarlah surat dirjen otda,dr.sumarsono,mdm perihal

tanggapan,tertanggal 15 des 2017,sejak pelantikan hingga sekarang rakyat tetap berupaya

mencari keadilan & kebenaran dalam nkri sesuai dengan amanat uud 1945 & pancasila

sebagaimana tertuang dalam undang-undang ri nmr 9 thn 2015 ttg pemerintahan

daerah(otda 2015) bab.vii penyelenggaraan pemerintahan daerah paragraf 5

pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 78 ayat

1.c.diberhentikan.2.h.menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai

persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan

pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i.mendaptkan

sanksi pemberhentian. Mengacu pada undang-undang dan adanya upaya terstruktur oleh

rakyat pendukung,para pejabat tingkat kabupaten,provinsi dan pusat bersama

penyelenggara pemilu tingkat kabupaten hingga pusat yg telah mengabaikan hak konstitusi

rakyat yang benar2 bertentangan/melawan hukum.perbuatan yang sama pernah terjadi

pada tahun 2010,dimana mk,achil mustar,mantan ketua mk memutuskan secara sah,final &

mengikat, namun...
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2. Saya karyawati PT. Bank Maluku Malut. Tgl 25 Mei 2018 saya menikah dengan dasar MK tanggal 14 desember 2017 yang menghapus adanya
larangan pernikahan sesama pegawai. Sebelum menikah tanggal 25 mei 2018, saya telah ajukan izin. Namun karena divisi SDM menyatakan
bahwa pada peraturan perusahaan belum diubah.
Putusan MK tidak berlaku di PT. Bank Maluku.Karena sudah terlanjur menikah sesama pegawai, saya diancam PHK dan disuruh
mengundurkan diri. Saya sangat memohon bantuan untuk membela hak asasi saya. Pada kesempatan pertama karena saya hanya diberi waktu
14 hari dan hari terakhir 2 hari lagi.
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3. Mohon diberikan fatwa pada PMA No.26 Tahun 2016 ayat 6 dan ayat 7 yang tidak mengakomodasi TEMUAN, jika pejabat fungsional penerima
tunjangan profesi, tunjangan profesinya PERNAH tidak cair beberapa bulan pada kurun waktu 2015 sd.2018, apakah pejabat funsional yang
dimaksud dalam temuan ini dibayarkan tukin nya 100? Pada bulan bulan yang tidak cair tunjangan profesinya.demikian.
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Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!
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Telaah Pengaduan Masyarakat 

I. Data Pengaduan Masyarakat 
1. Pengirim : Anonim (melalui Aplikasi SP4N-Lapor!) 
2. Tanggal pengaduan : 25 Juli 2018 (diteruskan oleh Inspektorat kepada

Biro HAK untuk ditindak lanjuti melalui Nota Dinas 
No. 429/2900/PW.01/05/2020 tertanggal 20 Mei 
2020) 

3. Perihal : Larangan Menikah Dengan Teman Sekantor 

II. Pokok Masalah
Seorang karyawati pada PT. Bank Maluku di Provinsi Maluku Utara mengadukan
permasalahannya yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja karena
menikah dengan sesama pegawai.
Pada tanggal 25 Mei 2018 karyawati PT. Bank Maluku tersebut menikah dengan
sesama pegawai. Sebelum menikah, karyawati yang bersangkutan telah mengajukan
izin kepada instansi tempatnya bekerja akan tetapi divisi SDM PT. Bank Maluku
menyatakan peraturan perusahaan belum diubah berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang mengizinkan pernikahan dengan sesama pegawai pada instansi
yang sama sehingga Putusan MK tersebut tidak berlaku di lingkungan PT. Bank
Maluku. Oleh karena karyawati tersebut telah melangsungkan pernikahan, karyawati
tersebut diminta mengundurkan diri. Atas hal tersebut, karyawati yang bersangkutan
memohonkan bantuan terkait haknya yang dilanggar.

III. Telaah
1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 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, kewenangan Mahkamah
Konstitusi (MK) dibatasi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final;
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik; dan
c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat

DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.

2. Bahwa terkait aturan larangan perkawinan dengan sesama pegawai sekantor, MK
telah memeriksa dan menguji perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang
permohonan pengujian undang-undang (PUU) Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
yang diajukan oleh Ir. H. Jhoni Boetja, S.E., dkk. terkait norma kewenangan
pengusaha/pemberi kerja memutus hubungan kerja pegawai yang melakukan
pernikahan dengan sesama pegawai dalam satu perusahaan terkecuali diatur
berbeda dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja
bersama;
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3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat sebagai berikut:
• bahwa pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak

dapat direncanakan maupun dielakkan sehingga menjadikan sesuatu yang
bersifat takdir sebagai syarat mengesampingkan pemenuhan hak asasi
manusia yang dalam hal ini adalah hak atas pekerjaan dan hak untuk
membentuk keluarga, tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara
konstitusional. Sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak asasi
manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama,
keademanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (vide 
Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 paragraph [3.13.4]
hal. 50);

• bahwa terkait alasan APINDO dan PT. PLN (Persero) memberlakukan
ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan untuk mencegah
hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi
kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi konfil
kepentingan (conflict of interest), MK berpendapat bahwa alasan tersebut
tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana termuat
dalam Pasak 28J ayat (2) UUD 1945. Kekhawatiran terjadi hal-hal negative
dan konflik kepentingan di lingkungan perusahaan dapat dicegah dengan
merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan
terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi
kerja yang baik, professional, dan berkeadilan. Demikian pula argument
APINDO yang mendasarkan pada doktrin pacta sunt servanda dengan
mengaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa persetujuan yang dibuat
sesuai dengan UU berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh UU, MK berpendapat
argumentasi tersebut tidak relevan diterapkan tanpa memperhatikan
keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut
saat persetujuan dibuat. Dalam hal ini, terang kiranya posisi Pengusaha dan
pekerja/buruh tidak seimbang karena pekerja/buruh sebagai pihak yang
membutuhkan pekerjaan. Posisi yang tidak seimbang ini membuat filosofi
kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat perjanjian menjadi
tidak terpenuhi sepenuhnya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor
13/PUU-XV/2017 paragraph [3.13] hal. 51).

4. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK dalam Putusan Nomor 13/PUU-
XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama” dalam
Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
(vide angka 2 Petitum);

5. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang semula berbunyi :
“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam



perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” telah 
mengalami perubahan makna, sehingga dimaknai menjadi : “Pengusaha dilarang 
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh 
mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh 
lainnya di dalam satu perusahaan.” 

6. Bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat dan terhadap Putusan MK berlaku 
asas erga omnes sehingga Putusan MK berlaku bagi setiap orang/pihak. Dalam hal 
pengujian UU terhadap UUD, Putusan MK berlaku terhadap adressat dari undang-
undang yang diuji, yakni pihak yang dikenai penerapan aturan/norma dari 
undang-undang yang diuji tersebut. Dengan demikian Putusan MK berlaku tidak 
hanya terhadap Pemohon pengujian undang-undang namun juga berlaku 
terhadap setiap pihak yang dikenai penerapan dari aturan/norma ketentuan suatu 
undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh MK; 

7. Bahwa terkait aturan perusahaan PT. Bank Maluku yang melarang pernikahan 
antara sesama pegawai dalam perusahaan yang sama, pada dasarnya peraturan 
tersebut dibentuk dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang 
kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini mengacu pada UU Ketenagakerjaan. 
Apabila terdapat pasal di dalam sebuah undang-undang yang mengalami 
perubahan makna, maka sudah semestinya semua peraturan di bawahnya 
mengikuti perubahan makna tersebut; 

8. Dalam hal terdapat pasal di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut yang mengalami 
perubahan makna, maka sudah semestinya peraturan PT. Bank Maluku mengikuti 
perubahan makna tersebut. Hal tersebut dikarenakan peraturan perusahaan tidak 
boleh bertentangan/mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi (lex superior derogate legi inferior); 

9. Dikarenakan kewenangan MK hanya dibatasi untuk menguji dan memutus 
permohonan pengujian undang-undang, sehingga MK tidak memiliki kewenangan 
untuk menyelesaikan permasalahan riil terkait aturan perusahaan PT. Bank 
Maluku sebagaimana aduan masyarakat dimaksud. Namun demikian, sebagai 
bentuk partisipasi dan tanggung jawab dalam melakukan tugas monitoring dan 
evaluasi putusan MK, MK dapat menembuskan surat tanggapan atas pengaduan 
tersebut kepada Direktur dan atau Komisaris PT. Bank Maluku dan/atau Menteri 
BUMN. 

 
IV. Kesimpulan dan Saran 

Surat akan dijawab dengan simpatik yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:  

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. 

2. Dasar hukum dari terbitnya Peraturan PT. Bank Maluku perihal larangan pernikahan 
sekantor salah satunya adalah UU Ketenagakerjaan. Apabila terdapat pasal di dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut yang mengalami perubahan makna, maka 
sudah semestinya disesuaikan agar tidak bertentangan/mengesampingkan UU 
Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan makna tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan UU menurut hierarkinya berada di kedudukan yang lebih tinggi 
dibandingkan peraturan perusahaan/lembaga/instansi; 

3. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di PT. 
Bank Maluku mengenai larangan pernikahan sekantor yang dialami oleh pelapor. 



Namun demikian MK berharap permasalahan yang tengah dihadapi dapat segera 
diselesaikan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku; 

4. Sebagai bentuk monitoring Putusan MK, surat tanggapan atas pengaduan akan
ditembuskan kepada Direktur dan/atau Komisaris PT. Bank Maluku dan/atau Menteri
BUMN.

Penelaah : 
Aditya Yuniarti 

Tanggal : 
28 Mei 2020 



1 

Telaah Surat  

Pengaduan Masyarakat Via Aplikasi SP4N LAPOR! 

Tentang Keberlanjutan Sengketa Pilkada 

I. Data Surat 

1. Pengirim : 628525627xxx (ID: #2030297) 

2. Nomor Surat : - 

3. Tanggal Surat : 18 Oktober 2018 

4. Perihal :     Keberlanjutan Sengketa Pilkada 

II. Kronologi

1. Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2020, Inspektur mengirim nota dinas nomor

429/2900/PW.01/05/2020 kepada Kepala Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan yang berisi penyampaian pengaduan melalui aplikasi SP4N

LAPOR!;

2. Bahwa nota dinas tersebut merupakan tindaklanjut rapat dengan Kemenpan RB

yang diselenggarakan melalui video conference pada hari Senin, 27 April 2020.

Rapat tersebut membahas tentang tindaklanjut dalam pemantauan pengelolaan

aplikasi SP4N LAPOR! Tahun 2019;

3. Selanjutnya Inspektorat telah memeriksa semua pengaduan dari masyarakat yang

masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR!. Atas pemeriksaan tersebut, Inspektorat

berpendapat bahwa terdapat beberapa pengaduan di mana yang dapat

memberikan jawaban terhadap pengaduan tersebut adalah Biro Hukum dan

Administrasi Kepaniteraan;

4. Salah satu dari surat pengaduan masyarakat yakni perilhal Keberlanjutan

Sengketa Pilkada yang dikirimkan oleh seseorang yang

mengatasnamakan/mewakili rakyat pencari keadilan dan kebenaran (tanpa nama)

dengan nomor ID #2030297 yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen

Provinsi Papua;

5. Dalam surat tersebut, pengadu bermohon agar segera menyelesaikan

permasalahan sengketa Pilkada Tahun 2017, yang menurutnya ada banyak

kejaanggalan dan rasa ketidakadilan bagi rakyat/masyarakat setempat;

6. Bahwa menurutnya ada upaya terstruktur oleh rakyat pendukung, para pejabat

tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat bersama penyelenggara pemilu tingkat

Kabupaten hingga Pusat yg telah mengabaikan hak konstitusi rakyat yang benar-

benar bertentangan/melawan hukum;
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III. Hasil Telaah 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 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 memberi 

kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk : 

a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; 

b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

c. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 

dan; 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus 

pendapat DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.  

2. Berdasarkan kewenangan tersebut, atas permintaan Pemohon kepada 

Mahkamah, dapat disampaikan bahwa: 

a. Bahwa terkait dengan surat tersebut yang pada pokoknya 

permintaan/permohonan pengadu sesuai dengan permintaannya, Mahkamah 

tidak dapat memenuhi permohonan surat yang disampaikan oleh pengadu 

karena bukan merupakan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara sengketa Pilkada Pada 

Tahun 2017, dan jika merujuk dari daerah asal pengadu yakni Provinsi 

Yapen, maka ada 4 (empat) Putusan yang dikeluarkan Mahkamah yakni 

perkara Nomor 51_PHP.BUP-XV_2017, 52_PHP.BUP-XV_2017, 

56_PHP.BUP-XV_2017, dan 57_PHP.BUP-XV_2017; 

c. Bahwa selain poin a di atas dan masa/waktu dari surat tersebut, surat akan 

dijawab sebagai tindaklanjut rapat dengan Kemenpan RB, yang 

menganjurkan agar pengaduan masyarakat dalam Aplikasi SP4N LAPOR! 

segera ditindaklanjuti. 

IV. Kesimpulan/Saran 

 Bahwa surat akan dijawab dengan simpatik dan mengarahkan pengadu untuk 

mengakses putusan Mahkamah Konstitusi melalui Laman MK (mkri.id).  

Penelaah : 
Muhammad Ramlan Aminuddin 

Tanggal : 
29 Mei 2020 

 



NOTA DINAS
Nomor :  110/2800/HK.09/06/2020 

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Kontitusi
Dari : Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Hal : Penyampaian Telaah Hukum dan Konsep Surat Jawab Pengaduan

Masyarakat Via Aplikasi SP4N LAPOR!
Tanggal :  02 Juni 2020

Menindaklanjuti nota dinas Inspektur kepada Kepala Biro Hukum dan Administrasi

Kepaniteraan dengan nomor 429/2900/PW.01/05/2020, perihal penyampaian pengaduan

masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!, dengan ini kami sampaikan hasil telaah dan

konsep surat jawab dimaksud.    

Apabila Bapak tidak berpendapat lain, surat akan dijawab dengan simpatik dan

mengarahkan pengadu untuk mengakses putusan Mahkamah Konstitusi melalui Laman MK

(mkri.id). 

Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

Tatang Garjito
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Nomor :  1102/HP.07/05/2020 Jakarta, 31 Mei 2020
Hal : Tanggapan atas Pengaduan Mengenai 

Larangan Perkawinan Antar Pegawai 
Dalam Satu Perusahaan

Yth. Sdr. Pelapor 
di

 Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pengaduan Saudara melalui aplikasi SP4N-Lapor! bertanggal 25 Juli
2018 perihal Larangan Menikah Dengan Teman Sekantor, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, antara lain untuk menguji UU terhadap UUD 1945;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan menguji ketentuan Pasal 153 ayat
(1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah
diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tanggal 14
Desember 2017;

3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 153 ayat
(1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
sebelumnya berbunyi: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan: pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan
dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” mengalami
perubahan makna, sehingga dimaknai menjadi: “Pengusaha dilarang melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh mempunyai pertalian darah
dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku asas erga omnes sehingga Putusan Mahkamah
Konstitusi berlaku bagi setiap orang/pihak. Dalam hal pengujian UU terhadap UUD,
Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku terhadap adressat (pihak yang dikenai
penerapan aturan/norma) dari undang-undang yang diuji tersebut;

5. Bahwa apabila terdapat pasal di dalam sebuah undang-undang yang mengalami
perubahan makna, maka sudah semestinya semua peraturan di bawahnya yang
mengacu pada undang-undang tersebut mengikuti perubahan makna dimaksud.
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Mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi berada di level pengujian
undang-undang terhadap UUD, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan
untuk menyelesaikan pengaduan Saudara mengenai larangan pernikahan antar pegawai
sekantor pada PT. Bank Maluku. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi mendukung
upaya penegakan hukum dalam penyelesaian permasalahan Saudara dan berharap
permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan, 

Tatang Garjito

Tembusan:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Dewan Direksi PT. Bank Maluku;
4. Yth. Dewan Komisaris PT. Bank Maluku;
5. Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.
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Nomor :  364/HK.09/06/2020 02 Juni 2020
Hal : Surat Jawaban

Yth. Saudara Pengadu (SP4N LAPOR!)
 Nomor ID: #2030297

Sehubungan dengan pengaduan Saudara pada aplikasi SP4N LAPOR! bertanggal

18 Oktober 2018, perihal Keberlanjutan Sengketa Pilkada Tahun 2017, dengan ini kami

sampaikan bahwa sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus

Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, “Perkara

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memutus sengketa

pilkada pada Tahun 2017, putusan tersebut dapat diakses melalui Laman Mahkamah

Konstitusi (mkri.id).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

a.n Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Biro Hukum dan 
Administrasi Kepaniteraan,

Tatang Garjito, S.E., M.M.

Tembusan :
1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.
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NOTA DINAS
Nomor:  187/2900/PW.01/02/2022

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Dari : Inspektur
Perihal : Jawaban/Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat
Tanggal : 02 Februari 2022

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami telah menerima surat pengaduan dari
Sdr. H. Adi Subroto MR Nomor 012/JBI/I/2022 tanggal 28 Januri 2022 perihal Melaporkan
tentang Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi, dengan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II
Muaro Jambi No. 106/PDT/2021/PT JMB a.n. H. Adi Subroto MR dan Sdr. Burhanuddin bin H.
Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet, yang dilampiri oleh :

1. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 106/PDT/2021/PT JMB
2. Salinan Memori Kasasi yang dikirimkan oleh Kantor Advokat Ujang Saleh, SH & Rekan

kepada Ketua Mahkamah Agung RI
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Snt
4. Salinan Berita Acara Eksekusi Daftar Nomor 106/Pdt.G/1968/PN.Jbi.

Berdasarkan telaahan kami atas surat pengaduan dimaksud, dapat kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Pengaduan dimaksud ditujukan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Konstitusi
Repuiblik Indonesia.

b. Substansi pengaduan dimaksud tidak terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, pengaduan dimaksud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk menindaklanjutinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan untuk memberikan tanggapan/jawaban terhadap pengaduan
dimaksud kepada pelapor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.
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Inspektur,
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi
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Telaah Surat  
H. Adi Subroto MR  

KETIDAKADILAN SIDANG PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MUARO JAMBI 

I. Data Surat 
1. Pengirim : H. Adi Subroto MR 
2. Nomor Surat : 012/JBI/I/2022 
3. Tanggal Surat : 28 Januari 2022 
4. Perihal : Melaporkan tentang Ketidakadilan Sidang Perdata di 

Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi   Jambi 
dengan Nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan 
Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Muaro Jambi No. 
106/PDT/2021/PT JMB a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr 
Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet. 

II. Pokok Masalah
1. Bahwa Saudara Raden Bung Hatta (selanjutnya disebut Pemohon) telah mengirimkan

surat yang ditujukan kepada Bapak Badan Pengawasan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2022 perihal Melaporkan tentang
Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi dengan Nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan Pengadilan
Negeri Kelas II Muaro Jambi No. 106/PDT/2021/PT JMB a.n H. Adi Subroto MR dan
Sdr Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet.

2. Melalui surat tersebut, Pemohon melaporkan bahwa adanya dugaan kecurangan
terhadap Sidang Perdata 10/Pdt.G/2021/PN.Snt a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr
Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet (sebagai penggugat) yang
sudah menjalani 25 kali persidangan dengan sidang terakhir pada 6 Oktober 2021.
Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Tinggi yang telah diputus pada tanggal 11
Desember 2021 dalam Surat Putusan Nomor 106/PDT/2021/PT JMB.

3. Dalam surat ini, Pemohon menyatakan bahwa Keputusan PN Muaa Jambi mengada-
ada tanpa mempertimbangkan bukti, seolah mengabaikan bukti dan surat Mahkamah
Agung yang penggugat miliki. Pemohon juga mempertanyakan pihak Pengadilan
Tinggi Jambi begitu cepat memutuskan dan seolah berpihak dan menguatkan
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Putusan PN  Kabupaten Muaro Jambi, serta berkas yang diajukan ke Pengadilan 
Tinggi semuanya ditolak tanpa ada pertimbangan dari Pengadilan Tinggi.  

4. Melalui surat tersebut, Pemohon juga menguraikan kronologi permasalahan tersebut
yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 131/VI/Pdt/76
b. Berita Acara Eksekusi Nomor 106/Pdt.G/1968/PN.Jbi tanggal 22 Januari 1991

dan Eksekusi pada tanggal 9 Januari 1991 No. 106/Pdt.G/1968/PN.Jbi guna
memenuhi maksud dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tertanggal
3 Desember 1990 No. 01/Pen.Pdt.G/Eks/1976/PN.Jbi.

c. Sebelum diterbitkannya 2 Surat diatas, ternyata diatas tanah tersebut telah
terbit sertifikat No. 7 tertanggal 31 Desember 1979, sedangkan pada saat itu,
status tanah tersebut masih dalam sengketa.

d. Pada saat Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohon menyatakan sudah
menanyakan kejelasan tanah tersebut kepada Ketua Panitera Pengadilan
Muara Bulian (beliau juga mendatangani surat eksekusi tahun 1991). Beliau
menyatakan bahwa dasar Surat Keputusan MA sudah jelas, hanya saja
sertifikat No.7 tersebut belum di cabut/dibekukan, tapi semua sudah batal
demi hukum. Pemohon juga menanyakan hal tersebut kepada Nul
Hermansyah saksi dari Panitera Pengadilan yang jawabannya pada dasarnya
sama.

e. Kemudian setelah urusan surat-surat dan sertifikat selesai, Pemohon dicegat
oleh Pihak Tergugat dan terjadi perusakan atas pagar dan papan merek a.n.
penggugat. Atas kejadian tersebut Pemohon melapor ke Pengadilan. Namun,
Pemohon merasa laporannya tersebut tidak ditanggapi.

f. Dalam prosesnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, namun ditolah oleh
Pengadilan dengan alas an bukti-bukti tersebut tidak sah dan objek dalam
sertifikat/surat bukan objek yang ditunjuk/salah kedudukannya. Menurut
Pemohon itu tidak mungkin salah karena pada saat pengukuran yang
dilakukan oleh Pihak BPN Kabupaten Muaro Jambi, pemohon dan ahli
waris/penjual hadir.

5. Melalui surat ini, Pemohon memohon bantuan kepada Badan Pengawas Mahkamah
Konstitusi  RI agar dapat :



a. membantu untuk mengungkap tuntas  atas kecurangan-kecurangan yang
dilakukan Pihak Pengadilan Muaro Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi  seperti
Bagaimana mungkin tanah yang sudah ada Putusan tetap dari Mahkamah
Agung bisa dikalahkan begitu saja ? dan perihal Sertifikat Pemohon yang
dinyatakan salah kedudukan.

b. Menindaklanjuti Hakim dari Kabupaten Muaro Jambi  dan anggotanya yang
terlibat agar diberikan sanksi agar tidak ada lagi kecurangan di masa yang
akan datang.

III. Hasil Telaah
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberi
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan;
 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat

DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.
Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, para Pemohon wajib 
melalui ketentuan/prosedur administrasi dan hukum acara yang berlaku di Mahkamah 
Konstitusi, seperti salah satunya adalah pengajuan permohonan dalam perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 1945, yang nantinya akan diputuskan dan tertuang dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Sehubungan dengan permasalahan pemohon, berkaitan dengan kepemilikan atas tanah,
berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 UUPA sertifikat hak atas tanah merupakan surat
tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebelum
tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-
hukum tanah hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat



yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak eigendom, hak 
opstall, hak erfpacht dan lain-lainnya.  Pada tanggal 24 September 1960 dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjadi tonggak unifikasi yaitu kesatuan hukum 
dilapangan hukum pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum 
Agraria yang berlaku pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 
Nomor 55), Agrarische Besluit dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku 
II tentang Kebendaan, salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah. 
Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di 
Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan 
perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dibawah UU seperti 
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa “Pendaftaran tanah 
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus- menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis , dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian 
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.”  Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang 
tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 
pakai; tanah hak pengelolaan; tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun; hak 
tanggungan; tanah negara. Dalam Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada orang yang namanya tercantum 
di dalam buku tanah ataupun boleh diserahkan kepada pihak lain namun pihak lain 
tersebut haruslah pihak yang telah diberikan kuasa oleh orang yang namanya tercantum 
dalam sertipikat itu. Pasal 32 juga menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat secara sah, pihak lain yang merasa berhak atas tanah itu tidak 
mengajukan keberatan ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah 



atau penerbitan sertifikat itu maka sertifikat itu telah sah menjadi milik orang yang 
menerbitkan sertifikat itu.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 
mengatur kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik dan 
yuridis, serta persengketaan yang terjadi. Dalam kegiatan tersebut, jenis 
masalah/sengketa yang ada 2 (dua), yaitu: 
1) Sengketa data fisik, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai letak, batas

dan luas bidang tanah yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Jenis sengketa yang dimasuk dalam
kategori ini adalah :
1. Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batas- batas

bidang tanah yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan.

2. Sengketa Ganti Kerugian, yaitu menyangkut kesepakatan besarnya nilai ganti
rugi serta tata cara pembayarannya.

2) Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai status
hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang dimasuk
dalam kategori ini adalah:
3. Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang berhak atas tanah

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa menyakut pemilik tanah

yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente dan
pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum.

5. Sengketa Sertifikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya pemalsuan alas hak untuk
mendapatkan sertifikat atas tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap 
Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN 
(kompetensi/ kewenangan absolute). Sesuai dengan Pasal 55 UU 5/86 yakni gugatan 
hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau 
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah 



lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan 
Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan lainnya tidak dapat menerima gugatan tersebut 
karena objek gugatannya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tidak merupakan 
kewenangan Pengadilan tersebut. 

Sebelum masuk ke pengadilan, ada upaya yang bisa ditempuh untuk pembatalan hak 
atas tanah, jika seseorang merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum administratif. 
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 
(Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan 
pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, 
dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang 
berwenang tanpa permohonan (Pasal 106 ayat (1)). Dalam Pasal 107 Permen Agraria 
9/1999 disebutkan bahwa  Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 106 (1)  adalah : 
a. kesalahan prosedur
b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c. kesalahan subjek hak
d. kesalahan objek hak
e. kesalahan jenis hak
f. kesalahan perhitungan luas
g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah
h. data yuridis atau data data fisik tidak benar;atau
Ada Jurispudensi tetap HR sejak sebelum tahun-tahun Perang Dunia II diikuti dan dianut 
oleh badan-badan peradilan di Indonesia. Sejak jaman masih berlakunya pasal 2 RO Ind 
(bunyinya sama dengan Pasal 2 RO Ned) sampai sekarang, walaupun setelah adanya 
Pasal 50 UU 2/86 dan sejak berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jurisprudensi tetap tersebutlah pada 
awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha 
Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering 
merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan 
Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmatige overheidsdaadzaken/OOD). 
Pada PTUN objek perkaranya (objektum litis) adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan 
oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada PN objek perkaranya adalah Hak-hak 



atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari 
dikeluarkannnya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal 
ini adalah Sertifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang seringkali merugikan 
hak dan kepentingan masyarakat. 

3. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi,
adalah bukan merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon
telah melakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi, maka dalam hal ini Mahkamah
Konstitusi menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga peradilan
terkait. Sebagai negara hukum, kewenangan masing-masing lembaga negara, dalam hal
ini pengadilan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat
dicampuri oleh pengadilan lain. Kewenangan mengadili Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan di bawahnya tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian
pula sebaliknya, kewenangan mutlak atau kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi
tidak dapat diadili oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

4. Maka, berdasarkan telaah diatas Permohonan Pemohon terkait memohon bantuan
kepada MK tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak terkait dengan
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi mendukung segala hal
yang berkaitan dengan usaha penegakkan hukum di Indonesia dan berharap
permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

IV. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan telaah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon tersebut 
diatas, tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh 
Lembaga peradilan terkait atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. 



Nomor :  1281/HK.09/03/2022 23 Maret 2022

Hal : Surat Jawaban

Yth. Saudara H. Adi Subroto MR
Jln. Raya Petalling, Desa Kebon IX RT 12/RW 03 No. 58
Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Provinsi Jambi 36668  

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 012/JBI/I/2022 bertanggal 28 Januari 2022, perihal
Melaporkan tentang Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi dengan Nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan Pengadilan Negeri
Kelas II Muaro Jambi No. 106/PDT/2021/PT JMB a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr. Burhanuddin bin
H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir 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 DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memenuhi
permohonan Saudara karena tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Panitera Mahkamah Konstitusi,

  Muhidin, S.H., M.Hum

Tembusan:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
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NOTA DINAS
Nomor:  164/2900/PW.02.00/03/2020

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Pengaduan atas nama Lukman Namba melalui aplikasi

SP4N-Lapor!
Tanggal : 13 Maret 2020

Dengan hormat, Inspektorat telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui
aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-Lapor!) pada hari Selasa, 10
Maret 2020.

Atas pelaporan tersebut, Inspektorat berpendapat bahwa yang dapat memberikan
jawaban terhadap pengaduan tersebut adalah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
Dengan ini kami mohon bantuan dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan untuk
menjawab pengaduan tersebut, agar dapat kami tindak lanjuti melalui aplikasi SP4N-Lapor.
Apabila Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berpendapat lain, agar bisa diteruskan
kepada unit kerja yang berwenang. Pengaduan masyarakat terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
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Lampiran Nota Dinas
Nomor :  164/2900/PW.02.00/03/2020
Tanggal :  13 Maret 2020

perihal : permohonan maksud dari penerapan dan perwujudan pasal 136 ayat (2) uu 4/2009
untuk pasal 162 uu 4/2009 karena pada penjelasan uu 4/2009 tidak ada atau cukup jelas

yth :
bapak ketua mahkamah konstitusi ri
di -
jakarta pusat - dki jakarta

dengan hormat,-
seperti yg kita pahami tapi mungkin berbeda kacamata dan teropong hukum dan keadilan
mengenai implementasi dan realisasi pasal 136 ayat (2) uu 4/2009 untuk pasal 162 uu
4/2009 maka apakah bapak ketua mahkamah konstitusi ri ( ketua mkri ) dlm menyikapi dan
memaknai pasal 136 ayat (2) uu 4/2009 tuk pasal 162 uu 4/2009 sebagai berikut :
1. masyarakat memiliki/menguasai tanah/lahan garapan seluas 5 ha diatas wilayah konsesi
pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr kemudian pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr bebaskan/lakukan
pembayaran ganti rugi hanya seluas 2 ha tetapi pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr melakukan
kegiatan usaha pertambangan batu bara diatas lokasi objek tanah seluas 3 ha yg belum
dibebaskan/dilakukan pembayaran ganti rugi bukan diatas lokasi objek tanah seluas 2 ha
maka apakah hal dan perkara a quo menurut bapak ketua mkri penerapan dan realisasi
pada pasal 162 jo pasal 136 ayat (2) uu 4/2009.
2. masyarakat memiliki/menguasai tanah/lahan garapan seluas 5 ha di pit a dan 4 ha di pit
b diatas wilayah konsesi pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr kemudian pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr
bebaskan/lakukan pembayaran ganti rugi hanya di pit b tetapi pemilik pkp2b/iupk/iup/ipr
melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara diatas lokasi objek tanah di pit a yang
belum dibebaskan/dilakukan pembayaran ganti rugi bukan diatas lokasi objek tanah di pit b
maka apakah hal dan perkara a quo menurut bapak ketua mkri penerapan dan realisasi
pada pasal 162 jo pasal 136 ayat (2) uu 4/2009.
3. apakah pt. kaltim prima coal negara atau pemerintah diatas negara atau pemerintah
republik indonesia dan penegak hukum, keadilan dan ham diatas penegak hukum, keadilan
dan ham negara/pemerintah republik indonesia.
4. apakah jika pt. kaltim prima coal melakukan kejahatan korporasi pantas, wajar dan wajib
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di ayomi dan dilindungi oleh lembaga/kementerian negara/pemerintah pusat maupun
instansi/lembaga pemerintah daerah yang terkait.
5. apakah polisi negara republik indonesia wajib mempertahankan dan memperjuangkan
anggota polri yg melanggar sumpah/janji anggota polri, melanggar kode etik profesi
anggota polri, melanggar disiplin anggota polri, dan mendiskriminasi, mengkriminalisasi dan
mengintimidasi masyarakat dlm menegakkan hukum dan keadilan, melayani, melindungi
dan mengayomi masyarakat.
6. apakah pt. kaltim prima coal melalui oknum-oknumnya telah melanggar dan melakukan
kejahatan layak, pantas dan wajib diayomi dan dilindungi oleh lembaga/kementerian
negara/pemerintah pusat maupun instansi/lembaga pemerintah daerah yg terkait.
7. apakah maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara republik indonesia krn
keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat/masyarakat merupakan konstitusi tertinggi
bagi negara hukum.

untuk itu, kami memohon dan berharap kepada bapak ketua mkri kiranya segera mungkin
memberikan jawaban sebagaimana dimaksud angka 1-7 tersebut diatas sesuai nilai-nilai
hukum, keadilan, ham dan agama dlm berbangsa dan bernegara jika negara indonesia
merupakan negara hukum yg berdasarkan pancasila dan uud 1945.

untuk itu, kami memohon dan kepada bapak ketua mkri kiranya segera mungkin
menyampaikan kepada menteri esdm ri cq. dirjend minerba menunda sementara
perpanjang ijin atau izin usaha kegiatan pertambangan batu bara pt. kaltim prima coal
sampai terselesaikan semua permasalah pembebasan tanah masyarakat diatas wilayah
konsesinya sesuai dengan peraturan perundang undangan berdasarkan pancasila dan uud
1945.

demikianlah ini saya masyarakat pencari keadilan dan keadilan ham sampaikan kepada
bapak ketua mkri tuk segera mungkin disikapi dan ditindak lanjuti serta diberikan progres
dan realisasi.

segala kekurangannya harap maklum, terima kasih.

hormat saya
masyarakat pencari keadilan/keadilan ham
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lukman bin h. namba
no. ktp : 6408121605840004
no. handphone : 081349400765
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Bukti Penyampaian Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat  (Lukman Namba)

Data Dukung 14



Bukti Penyampaian Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

Data Dukung 15



NOTA DINAS
Nomor:  510/2900/PW.02.03/11/2019

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Penyampaian Pengaduan Whistleblowing System dengan perihal kerugian

atas dimajukannya jadwal sidang perkara
Tanggal :  29 November 2019

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pukul

00.00 WIB, Tim Penanganan Pengaduan MK telah menerima laporan pengaduan dari

masyarakat melalui aplikasi Whistleblowing System. 

 Laporan pengaduan  dengan jenis administrasi umum perihal kerugian atas

dimajukannya jadwal sidang perkara No. 57/PUU-XVII/2019 dengan uraian sebagai

berikut:

1. Bahwa para pemohon melalui kuasanya telah memasukkan permohonan PUU yang

teregistrasi dengan Nomor Perkara 57/PUU-XVII/2019 pada tanggal 18 September

2019;

2. Bahwa Mahkamah melalui Panitera telah melakukan update jadwal sidang melalui

website Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober 2019;

3. Bahwa tiba tiba terjadi perubahan jadwal sidang yang semulanya pada tanggal 9

Oktober menjadi tanggal 30 September, dan pihak kami diminta untuk merubah

jadwal sidang H-1 sebelum sidang  oleh Panitera yang bernama Sdr. Muhidin, dan

kami hadir ke persidangan semata-mata untuk menghormati Mahkamah;

4. Jika ditinjau kembali, perkara No. 55/PUU-XVII/2019 dijadwalkan pada tanggal 02

Oktober 2019, perkara No. 56/PUU-XVII/2019 dijadwalkan pada tanggal 08 Oktober

2019, dan Perkara kami yang sepatutnya dijadwalkan pada tanggal 09 Oktober telah

diubah secara tiba-tiba menjadi tanggal 30 September 2019, dimana kami dirugikan

atas percepatan jadwal sidang tersebut karena kalkulasi waktu perbaikan

permohonan yang telah kami hitung-hitung, menjadi sia-sia;

5. Pihak kami, mencurigai salah satu Panitera Mahkamah atas nama Sdr. Muhidin yang

mengatur jadwal sidang sehingga jadwal sidang perkara kami menjadi lebih cepat
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karena pertimbangan bahwa nomor UU dalam perkara kami, dinomori dan masuk

dalam lembaran negara tanggal 17 Oktober 2019, sehingga memilki dampak hukum

bagi permohonan kami;

6. Alasan kami mencurigai yang bersangkutan karena yang meminta kepada kami

terkait jadwal sidang dan diberitahukan saat H-1 adalah yang bersangkutan melalui

kuasa kami, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara

Mahkamah Konstitusi;

7. Pada dasarnya, wajar jadwal sidang dimajukan, namun ada ketidakwajaran dalam

perkara 57 ini karena (1) ada akibat hukum dari pemajuan jadwal yakni berkas

perbaikan harus dimasukkan sebelum nomor keluar (2) tidak ada alasan yang jelas

dari yang bersangkutan kenapa minta jadwal dimajukan dan (3) yang dimajukan

hanya perkara 57, perkara 55&56 tidak. Selain itu, pada hari dimana seharusnya

perkara 57 awalnya dilakukan (9 Oktober), tetap ada sidang juga perkara 53.

Atas pelaporan tersebut, Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan analisa

dan telaah dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan pada aplikasi Whistleblowing System, pelapor tidak melampirkan

bukti-bukti/berkas apapun sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penanganan Whistleblowing System di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi yakni “ pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat

(2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan pendukung lainnya “ ;

2. Pelapor tidak mencantumkan secara jelas identitas diri seperti nama dan / atau

nomor HP;

3. Atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi Whistleblowing

System tersebut diatas, tidak dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan belum

lengkapnya syarat bukti/berkas pendukung;

4. Atas pengaduan tersebut, agar dapat menjadi masukkan dan perhatian untuk

Kepaniteraan agar lebih berhati-hati kedepannya khususnya dalam menangani suatu

perkara.



Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa atas pelaporan pengaduan dimaksud.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto
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NOTA DINAS
Nomor    89/3100/AP.00/11/2021

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi

Dari : Panitera Muda I
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Konsultasi bulan Juli sampai dengan September

2021 (Triwulan III)

Tanggal : 02 November 2021
____________________________________________________________________________

Dengan hormat, kami sampaikan Laporan Kegiatan Layanan Konsultasi kepada
masyarakat ke Mahkamah Konstitusi bulan Juli sampai dengan September 2021 (Triwulan III),
sebagai berikut:

A. Tata Cara Pemberian Konsultasi

Dalam rangka penanganan perkara dapat diawali dengan melakukan konsultasi
pengajuan permohonan secara daring (online) yaitu melalui melalui aplikasi simpel.mkri.id,
menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau
melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja)
atau dapat juga dilakukan secara luring (offline).

1. Pengajuan Konsultasi Secara Daring (online)
a. Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpel.mkri.id, menu

konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau
melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam
kerja).

b. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
c. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpel.mkri.id,

menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu
konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon
021-2352-9000 pada jam kerja).

d. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon
bahwa konsultasi tersebut direkam.

e. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).

f. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera
Muda dan Panitera..

2. Pemberian Konsultasi Secara Luring (offline)
a. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada

pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP)
konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

b. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja
resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.

c. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
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d. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi
dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.

e. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi
Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.

f. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).

g. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa
konsultasi tersebut direkam.

h. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta
konsultasi.

i. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera
Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.

B. Ruang Lingkup Konsultasi 

Ruang lingkup layanan konsultasi antara lain sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi
(misalnya: kedudukan, kewenangan, dan  fungsi Mahkamah Konstitusi)

2. Penjelasan mengenai prosedur beracara dalam perkara konstitusi
(misalnya: pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan,

pemberitahuan hasil pemeriksaan permohonan, pengajuan perbaikan kelengkapan
permohonan, pencatatan permohonan dalam e-BRPK, penyampaian salinan
permohonan kepada para pihak, pemberitahuan sidang kepada para pihak,
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan perbaikan permohonan, rapat
permusyawaratan hakim, pemeriksaan persidangan, penyampaian kesimpulan,
pengucapan putusan, penyerahan/penyampaian Salinan putusan)

3. Penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara konstitusi
(misalnya batas waktu dan tata cara pengajuan permohonan persidangan jarak jauh,
permohonan sebagai pihak terkait, keterangan para pihak).

C. Layanan Konsultasi

Kegiatan Layanan Konsultasi kepada masyarakat ke Mahkamah Konstitusi bulan Juli 
sampai dengan September 2021 (Semester III), konsultasi yang dilakukan secara luring
(offline) dan melalui telepon, yaitu:

NO. TGL/JAM PEMOHON
KONSULTASI PERIHAL MEDIA ALAMAT/

INSTANSI PETUGAS

JULI 2021

1 21 Juli 2021
13.25 WIB Wiwi

Minta bantuan hukum
karena dijadikan

tersangka
via telepon

Ketapang,
Kalimantan

Barat
Syamsudin

2 23 Juli 2021
11.25 WIB Fajrin

Jadwal tetap untuk
perkara No. 59, 60 & 64

pascaPPKM
via telepon Jakarta Syamsudin

3 29 Juli 2021
08.18 WIB Gunalan

Panpel Desa dan Bupati
menunggu jawaban surat

MK perihal tafsir UU
Desa 

langsung
Palembang,
Sumatera
Selatan

Syamsudin

4 29 Juli 2021
13.25 WIB Imelda Permintaan inzage

perkara Nomor 107/2020 via telepon Jakarta Syamsudin
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AGUSTUS 2021

1 2 Agust’ 2021
11.42 WIB Dr. Sulistyowati Up date Hukum Acara

MK Konsultasi Jakarta Syamsudin

2 5 Agust’ 2021
09.04 WIB Evy Perkembangan tentang

PUU Pemilu via telepon Jakarta Syamsudin

3 5 Agust’ 2021
13.40 WIB

Budi Prasetyo,
S.H.

Mengenai Pasal 34 UU
Ciptaker Konsultasi - Syamsudin

4 5 Agust’ 2021
14.29 WIB Taufik 

Melengkapi perbaikan
daftar alat bukti pada
perkara No. 18/2021

via telepon Jakarta Syamsudin

5 9 Agust’ 2021
10.38 WIB Dimas

Mempertanyakan
tentang kelanjutan

perkara Nabire
via telepon Jakarta Syamsudin

6 9 Agust’ 2021
13.05 WIB Yuliana

Mempertanyakan
tentang kelanjutan

perkara Nabire
via telepon Jakarta Syamsudin

7 9 Agust’ 2021
14.15 WIB Achmad Minta pendapat hukum via telepon Tangerang Syamsudin

8
10 Agust’

2021
09.35 WIB

Putri Persoalan Boven Digoel via telepon Papua Syamsudin

9
13 Agust’

2021
13.35 WIB

Achmad Syarat pengajuan
permohonan via telepon Tangerang Syamsudin

10
18 Agust’

2021
11.00 WIB

Ari Lazuardi
Meminta Ket. DPR pada

perkara           No.
4/2021

via telepon Jakarta Syamsudin

11
18 Agust’

2021
11.27 WIB

Achmad
Mempertanyakan

kelengkapan
permohonan

via telepon Tangerang Syamsudin

12
20 Agust’

2021
10.40 WIB

Fajrin
Kelanjutan sidang

minerba di perkara  No.
59, 60, 64/2020

via telepon Jakarta Syamsudin

13
20 Agust’

2021
11.05 WIB

Mona Konfirmasi berkas
perkara No. 81/2020 via telepon Jakarta Syamsudin

14
24 Agust’

2021
09.05 WIB

Ari Lazuardi Melanjutkan inzage
perkara No. 4/2021 via telepon Jakarta Syamsudin

15
24 Agust’

2021
09.48 WIB

Slamet Muksan Konstitusi terkait dengan
nilai-nilai Pancasila via telepon Tangerang Syamsudin

16
24 Agust’

2021
14.41 WIB

Lujiono
Konfirm penyampaian

berkas UU Kemendikbud
via pos

via telepon Situbondo,
Jawa Timur Syamsudin

17
25 Agust’

2021
09.05 WIB

Khairil anwar Uji materi UU/ gugatan
PHPU Kada via telepon Pamulang Nuzul

18
25 Agust’

2021
12.00 WIB

Satria Aditama
Soka Uji materi UU Pemilu via telepon Jakarta Nuzul

19
30 Agust’

2021
09.15 WIB

Dani
Proses pengajuan ahli

dari KY pada perkara No.
92/2020

via telepon Jakarta Nuzul

20
31 Agust’

2021
09.15 WIB

Slamet Muksan Pengajuan permohonan via telepon Tangerang Syamsudin
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1 9 Sept’ 2021
13.38 WIB

Hj. Sri
Wiudayani, S.H.,

M.M.

Mengajukan pembatalan
perda Konsultasi Yogyakarta Syamsudin

2 13 Sept’ 2021
08.35 WIB

Riski Kartikasari Prosedur penyerahan
kesimpulan perkara No.

102/2020
via telepon Jakarta Nuzul

3 17 Sept’ 2021
09.45 WIB Naloanda Perbaikan perkara   No.

44/2021 via telepon Jakarta Syamsudin

4 22 Sept’ 2021 
09.20 WIB Khairil Anwar

Gugatan pembatalan
pelantikan Gubernur
Kalimantan Selatan

Konsultasi Yogyakarta Nuzul

5 22 Sept’ 2021
11.05 WIB Rahmanto Hak cipta terkait badan

negara via telepon Jakarta Nuzul

6 30 Sept’ 2021
13.31 WIB Yeri Mediansyah

Uji Permendagri Nomor
111 Tahun 2019 tentang

Batas Wilayah
Kabupaten Lahat dgn

Kab Muara Enim
(Sumsel)

Konsultasi Sumatera
Selatan Syamsudin

Layanan Konsultasi bulan Juli 2021 sebanyak 4 (empat) konsultasi, bulan Agustus 2021
sebanyak 20 (dua puluh) konsultasi, bulan September 2021 sebanyak 6 (enam) konsultasi,
sehingga selama Triwulan III (Juli s.d September) sebanyak 30 (tiga puluh) konsultasi.

Demikian Laporan Layanan Konsultasi ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitera, kami
ucapkan terima kasih. 

       Panitera Muda I,
Triyono Edy Budhiarto

Tembusan:
1. Yth. Panitera Muda II.
2. Yth. Panitera Muda III.
3. Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
4. Yth. Inspektur.
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NOTA DINAS
Nomor    115/3100/PAN.MK/12/2021

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi

Dari : Panitera Muda I
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Konsultasi bulan Oktober sampai dengan

Desember 2021 (Triwulan IV)

Tanggal : 31 Desember 2021
____________________________________________________________________________

Dengan hormat, kami sampaikan Laporan Kegiatan Layanan Konsultasi kepada
masyarakat ke Mahkamah Konstitusi bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 (Triwulan
IV), sebagai berikut:

A. Tata Cara Pemberian Konsultasi

Dalam rangka penanganan perkara dapat diawali dengan melakukan konsultasi
pengajuan permohonan secara daring (online) yaitu melalui melalui aplikasi simpel.mkri.id,
menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau
melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja)
atau dapat juga dilakukan secara luring (offline).

1. Pengajuan Konsultasi Secara Daring (online)
a. Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpel.mkri.id, menu

konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau
melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam
kerja).

b. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
c. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpel.mkri.id,

menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu
konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon
021-2352-9000 pada jam kerja).

d. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon
bahwa konsultasi tersebut direkam.

e. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).

f. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera
Muda dan Panitera..

2. Pemberian Konsultasi Secara Luring (offline)
a. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada

pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP)
konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

b. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja
resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.

Data Dukung 18

www.mkri.id
www.mkri.id


2

c. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
d. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi

dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
e. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi

Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
f. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam

aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
g. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa

konsultasi tersebut direkam.
h. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta

konsultasi.
i. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera

Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.

B. Ruang Lingkup Konsultasi 

Ruang lingkup layanan konsultasi antara lain sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi
(misalnya: kedudukan, kewenangan, dan  fungsi Mahkamah Konstitusi)

2. Penjelasan mengenai prosedur beracara dalam perkara konstitusi
(misalnya: pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan,

pemberitahuan hasil pemeriksaan permohonan, pengajuan perbaikan kelengkapan
permohonan, pencatatan permohonan dalam e-BRPK, penyampaian salinan
permohonan kepada para pihak, pemberitahuan sidang kepada para pihak,
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan perbaikan permohonan, rapat
permusyawaratan hakim, pemeriksaan persidangan, penyampaian kesimpulan,
pengucapan putusan, penyerahan/penyampaian Salinan putusan)

3. Penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara konstitusi
(misalnya batas waktu dan tata cara pengajuan permohonan persidangan jarak jauh,
permohonan sebagai pihak terkait, keterangan para pihak).

C. Layanan Konsultasi

Kegiatan Layanan Konsultasi kepada masyarakat ke Mahkamah Konstitusi bulan
Oktober sampai dengan Desember 2021 (Triwulan IV), konsultasi yang dilakukan secara
luring (offline) dan melalui telepon, yaitu:

NO
. TGL/JAM PEMOHON

KONSULTASI PERIHAL MEDIA ALAMAT/
INSTANSI

PETU
GAS

OKTOBER 2021

1
4 Oktober

2021
13.45 WIB

Samsuri
Prosedur

pengajuan online
PUU

via telepon Semarang Nuzul
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2
6 Oktober

2021
14.29 WIB

Harli PUU UU Cipta
Kerja langsung Jawa

Barat Nuzul

3
8 Oktober

2021
14.12 WIB

Guntur
Abdurrahman

Pendaftaran
Permohonan PUU langsung Sumatera

Barat Nuzul

4
11 Oktober

2021
11.20 WIB

Hernando Info tentang
perkara ciptaker via telepon Jakarta Syam

sudin

5
22 Oktober

2021
10.35 WIB

Erika
Terkait simpanan
berjangka kasus
KSP Indosurya

via telepon Jakarta Syam
sudin

6
27 Oktober

2021
09.45 WIB

Iskandar
Yesaya

Mengajukan PT
untuk perkara No.

54/2021
via telepon Tidore

Kepulauan Nuzul

NOVEMBER 2021

1
2 November

2021
10.00 WIB

Achmad
Mekanisme
menjadi Ptdi

perkara No. 38/21
via telepon Jakarta Syam

sudin

2
2 November

2021
13.35 WIB

Ima Mayasari
Konfirmasi berkas
PT via email utk

perkara No. 20/21
via telepon Jakarta Syam

sudin

3
2 November

2021
14.33 WIB

Tina
Pemaknaan
perkara yang

dihentikan
via telepon Sidoarjo Syam

sudin

4
November

2021
09.55 WIB

Tiara

konfirmasi
kelengkapan

berkas perkara No.
53/21

via telepon Jakarta Syam
sudin

5
November

2021
15.25 WIB

Nurul Firdausi Mekanisme PUU
tentang Hak Cipta via telepon Jakarta Syam

sudin

6
November

2021
10.58 WIB

Dicky

Mekanisme
penyerahan

rangkapan bukti
tambahan untuk

perkara No.
100/2020

via telepon Jakarta Syam
sudin

7
November

2021
11.05 WIB

Violla
Reininda

Mengenai jumlah
rangkap yang

diserahkan dan
mekanisme

pengajuan amicus
curae

via telepon Jakarta Syam
sudin

8
November

2021
10.45 WIB

M. Asyari Cara daftar PUU
online via telepon Jakarta Syam

sudin
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9
November

2021
13.46 WIB

Achmad Ibnu

Penyerahan
Kesimpulan
perkara No.

23/2021

via telepon Jakarta Syam
sudin

10
November

2021
14.15 WIB

Andi Elimar Putusan MK
tentang Ciptaker via telepon Jakarta Syam

sudin

11
November

2021
15.05 WIB

David Putusan MK
tentang Ciptaker via telepon Jakarta Syam

sudin

12
November

2021
08.16 WIB

Agus Suseno

Penyampaian
Kesimpulan
perkara No.

24/2021
via telepon Jakarta Syam

sudin

13
November

2021
10.36 WIB 

Rita Kalibonso

Meminta
Keterangan

Presiden dalam
perkara No.

47/2021

via telepon Jakarta Syam
sudin

14
November

2021
14.21 WIB

Elfira Howan Konsultasi Minerba langsung Jakarta Syam
sudin

DESEMBER 2021

1
2 Desember

2021
11.07 WIB

Samuel Mekanisme PUU
Online via telepon Jakarta Nuzul

2
3 Desember

2021
08.55 WIB

Rita Kalibonso

Konfirmasi
Keterangan

Presiden dalam
perkara No.

47/2021

via telepon Jakarta Syam
sudin

3
3 Desember

2021
09.21 WIB

Samuel
Konfirm mengenai

berkas yang
diberikan

via telepon Jakarta Syam
sudin

4
6 Desember

2021
09.58 WIB

Tata Tata Cara daftar
PUU online via telepon Jakarta Syam

sudin

5
6 Desember

2021
15.34 WIB

Samuel
Menanyakan

tentang
kelengkapan kuasa

via telepon Jakarta Syam
sudin

6
7 Desember

2021
11.00 WIB

Azizi Mekanisme PUU via telepon Jakarta Nuzul

7
7 Desember

2021
11.28 WIB

Alfredo Elias
Ginting

Mengajukan PT
untuk perkara No.

63/2021
via telepon Jakarta Nuzul

8 10
Desember

Gunawan 
Kauda

Konfirmasi
mengenai relaas

via telepon Jakarta Syam
sudin
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2021
10.53 WIB

sidang

9

10
Desember

2021
11.13 WIB

Nurul Firdausi Mekanisme sidang
online via telepon Jakarta Syam

sudin

10

10
Desember

2021
14.17 WIB

Lisa
Permatasari

Melengkapi berkas
dan menanyakan

sidang selanjutnya
via telepon Jakarta Syam

sudin

11

10
Desember

2021
14.25 WIB

Aschari

Meminta
keterangan
Tambahan

Pemerintah dan
DPR

via telepon Jakarta Syam
sudin

12

10
Desember

2021
15.54 WIB

Rita Kalibonso
Konfirmasi

Keterangan Ahli
Pemohon by email

via telepon Papua Syam
sudin

13

13
Desember

2021
10.55 WIB

Lisa
Permatasari

Meminta Ket
Tambahan

Pemerintah dan
DPR untuk perkara

No. 20/2021

via telepon Jakarta Syam
sudin

14

13
Desember

2021
14.45 WIB

Nita M.
Permintaan berkas
fisik ahli perkara     

 No. 20/2021
via telepon Jakarta Nuzul

15

23
Desember

2021
09.30 WIB

Giraldine Uji materi untuk
WNA via telepon Jakarta Nuzul

16

23
Desember

2021
11.13 WIB

Nurul Firdausi Perbaikan Perkara
Nomor 63/2021 via telepon Jakarta Syam

sudin

17

23
Desember

2021
12.00 WIB

Ahmad
Ramadina Surat Kuasa di MK via telepon Jakarta Nuzul

18

24
Desember

2021
13.48 WIB

Bunga 
Kelengkapan

berkas perkara
sebelum regis

via telepon Jakarta Syam
sudin

19

27
Desember

2021
11.00 WIB

Nita M. Syarat pengajuan
saksi pemerintah via telepon Jakarta Nuzul

www.mkri.id


6

20

28
Desember

2021
10.03 WIB

Nurul Firdausi
Konfirmasi

Perbaikan Perkara
No. 63/2021

via telepon Jakarta Syam
sudin

21

29
Desember

2021
15.45 WIB

Edwin

Konfirmasi email
ttg DAB dan

perpanjangan KTA
Surat Kuasa

Perkara Pemilu

via telepon Jakarta Syam
sudin

Layanan Konsultasi bulan Oktober 2021 sebanyak 7 (tujuh) konsultasi, bulan November 
2021 sebanyak 14 (empat belas) konsultasi, bulan Desember 2021 sebanyak 21 (dua puluh
satu) konsultasi, sehingga selama Triwulan IV (Oktober-Desember) sebanyak 42 (empat
puluh dua) konsultasi. Total Konsultasi selama periode Tahun 2021 (Januari-Desember)
adalah sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) konsultasi.

Demikian Laporan Layanan Konsultasi ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitera, kami
ucapkan terima kasih. 

Panitera Muda I,
Triyono Edy Budhiarto

Tembusan:
1. Yth. Panitera Muda II.
2. Yth. Panitera Muda III.
3. Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
4. Yth. Inspektur.
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