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BAB II 

MKRI SEBAGAI LEMBAGA AJUDIKASI 

Bab ini akan menjelaskan argumen atau tesis bahwa dalam melakukan 

pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang MKRI pada hakikatnya 

berfungsi sebagai lembaga ajudikasi atau peradilan. Untuk menjustifikasi 

argumen tersebut penulis akan memulainya dengan menjelaskan konsep 

ajudikasi. Dengan berpegang pada konsep ajudikasi tersebut maka penulis 

selanjutnya menjustifikasi argumen bahwa pengujian yudisial 

konstitusionalitas undang-undang oleh MKRI merupakan praktik ajudikasi. 

Argumen tersebut dimulai dengan menjelaskan lebih dahulu bahwa 

secara teoretis-konseptual kewenangan MKRI dalam menguji undang-

undang terhadap undang-undang dasar merupakan kewenangan yang berada 

di ranah kekuasaan yudisial (kekuasaan kehakiman) sehingga tepat asumsi 

bahwa pengujian undang-undang oleh MKRI merupakan praktik ajudikasi. 

Selanjutnya, penulis secara spesifik akan menyanggah pendapat atau 

argumen yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang oleh MKRI 

merupakan praktik legislasi, yaitu MKRI sebagai lembaga legislator negatif. 

Penggunaan konsep tersebut, legislator negatif, tidak konsisten dengan 

hakikat MKRI sebagai badan yudisial yang menjalankan praktik ajudikasi. 

Terlebih kemudian, dalam praktik, sebagai implikasinya, timbul praktik 

pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang yang dikonsepsikan 

sebagai legislator positif, yaitu praktik pengujian yudisial konstitusionalitas 

undang-undang yang memposisikan MKRI sebagai policy maker, 

menggantikan pembentuk undang-undang dalam melegislasi. 

A. KONSEP AJUDIKASI 
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1. Konsep Ajudikasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara 

Sesuai dengan pernyataan tesis di depan maka yang akan menjadi 

fokus penulis adalah menjelaskan konsep ajudikasi lebih dahulu karena 

penelitian ini mengkualifikasi pengujian konstitusionalitas undang-undang 

oleh MKRI merupakan praktik ajudikasi. Dari perspektif Hukum Tata 

Negara, konsep ajudikasi sangat erat kaitannya dengan fungsi dari badan 

yudisial dan hakim. Konsep ajudikasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan 

atau fungsi badan yudisial dan hakim untuk memutuskan suatu perkara, 

sengketa atau kasus sesuai atau berdasarkan hukum yang berlaku. 

Dalam kerangka ajudikasi atau memutuskan perkara berdasarkan 

hukum, Philip Hamburger mendefinisikan bahwa badan yudisial dan hakim 

terikat oleh judicial duty, yaitu: 

 
... duty to decide in accord with the law differed from the duty to act under 

the law ... the judges had the additional duty to decide in accord with the 

law, and this mattered because most cases centered on the application of the 

law to the parties rather than the judges. It therefore could not be said that 

the judges in deciding such cases were merely acting under the applicable 

law or that they reached their decisions because they were bound by the law 

they applied. Instead, the judges followed the law of the land in their 

decisions because they had a duty as judges to decide in accord with it.
1
 

 

Pernyataan di atas memiliki pengertian bahwa tugas yudisial, yaitu 

memutuskan suatu perkara sesuai atau berdasarkan hukum, berbeda dengan 

kewajiban bertindak berdasarkan hukum. Kewajiban memutuskan sesuai 

atau berdasarkan hukum merupakan masalah serius karena kebanyakan 

perkara berpusat pada penerapan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak 

ketimbang pada hakim. Oleh karena itu, dalam ajudikasi, hakim tidak dapat 

semata-mata bertindak berdasarkan hukum yang berlaku atau sampai pada 

                                                           
1
 Philip Hamburger, Op.Cit., h. 104. 
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putusannya karena mereka terikat oleh hukum yang diterapkannya, tetapi 

hakim harus mengikuti hukum dalam putusannya karena dia memiliki 

kewajiban untuk memutus sesuai hukum tersebut. 

Penjelasan teoretis mengenai badan yudisial bermula dari doktrin Trias 

Politica yang awalnya dikemukakan John Locke, seorang ahli tatanegara 

Inggris. Dalam bukunya, Two Treatises on Civil Government, yang terbit 

pertama kali pada 1690,
2
 khususnya Bab XII dengan judul “Of the 

Legislative, Executive and Federative Power of the Commonwealth.” Locke 

memisahkan kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif (yaitu 

kekuasaan membuat undang-undang) dan kekuasaan eksekutif (yaitu 

kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peradilan). Mengenai 

hubungan antara kedua kekuasaan itu, Locke menyimpulkan bahwa 

keduanya harus dipisahkan.
3
 

Menurut Locke, di samping kedua kekuasaan itu, dalam setiap negara 

terdapat pula kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan 

damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan 

semua orang dan badan-badan di luar negeri. Kekuasaan ketiga disebut 

sebagai kekuasaan federatif. Namun, teori Trias Politica Locke belum secara 

jelas memisahkan kekuasaan yudisial dari kekuasaan eksekutif.
4
  

Pada abad selanjutnya, dengan diilhami oleh pemikiran Locke, M. De 

Secondat, Baron de Montesquieu dalam hasil kerjanya L’Esprit des Louis 

menulis dalam Bab VI tentang Konstitusi Inggris yang menyebutkan bahwa 

dalam setiap pemerintah terdapat tiga jenis kekuasaan. Lebih lanjut, 

Montesquieu memerincinya dalam kekuasaan legislatif (membuat undang-

                                                           
2
 Ismail Suny, “Pembagian Kekuasaan Negara, Suatu Penyelidikan Perbandingan 

dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia”, Jakarta, 

Aksara Baru, 1982, h. 1. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. h. 1-2. 
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undang), eksekutif (menjalankan undang-undang) dan yudisial (memutus 

perkara). Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-

lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing.
5
 

Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, 

baik mengenai tugas (functie) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) 

yang melakukannya.
6
  

Berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam 

kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan yudisial sebagai 

kekuasaan yang berdiri sendiri yang tugasnya adalah memutus perkara. 

Pemikiran ini dilatar belakangi oleh pekerjaannya sehari-hari sebagai 

seorang hakim. Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif 

berlainan dengan kekuasaan yudisial. Sebaliknya, oleh Montesquieu 

kekuasaan hubungan luar negeri yang disebutkan oleh John Locke, federatif, 

dimasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif. 

Berdasar pemaparan di atas, terlihat bahwa Locke mencoba 

menggabungkan antara fungsi menjalankan undang-undang dan menegakkan 

undang-undang (yudisial) ke dalam satu fungsi yang disebut eksekutif, 

artinya eksekutif dalam konsep Locke menjalankan dua fungsi bersamaan 

yaitu menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran dan 

sekaligus merupakan penegakan hukum apabila terjadi sengketa yang 

dilaksanakan oleh hakim. Namun Locke tidak menyadari seperti 

dikemukakan Montesquieu bahwa fungsi yudisial yang dijalankan oleh 

hakim berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh eksekutif maupun 

legislatif. 

Letak perbedaan dari masing-masing badan tersebut akan terlihat 

apabila masing-masing badan menjalankan kewenangannya, seperti badan 

                                                           
5
 Ibid. h. 2.  

6
 Ibid. 
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yudisial di mana hakim, dalam menjalankan ajudikasi, akan selalu 

diperhadapkan pada peristiwa konkret berupa kasus atau perkara 

persengketaan (dispute) yang harus diselesaikan dan dipecahkan. Hal 

tersebut berlainan dengan eksekutif yang kewenangannya hanya 

menjalankan undang-undang saja dan tidak bersinggungan dengan perkara 

seperti layaknya badan yudisial. 

Apabila diamati, perbedaan antara badan yudisial dan eksekutif dapat 

diidentifikasi melalui aspek keputusan hukum yang dihasilkan kedua 

lembaga. Keputusan yang dibuat badan yudisial maupun badan eksekutif 

sebenarnya memiliki hakikat yang sama. Seperti badan yudisial, sifat 

keputusan badan eksekutif adalah konkret dan individual. Tetapi perlu 

ditegaskan bahwa konteks dari keputusan keduanya secara hakikat berbeda. 

Badan eksekutif mengeluarkan keputusan yang menjalankan undang-undang, 

sedangkan badan yudisial mengeluarkan keputusan sebagai produk dari 

proses mengadili atas dasar perkara yang diterimanya berdasarkan hukum 

(salah satunya adalah undang-undang sebagai sumber hukumnya), sehingga 

keputusannya disebut putusan atau vonis. 

Selanjutnya, berkaitan dengan isu perbedaan antara badan yudisial dan 

legislatif (pembentuk undang-undang), bila didasarkan pada fungsi dan 

kewenangannya, maka badan legislatif memiliki kekuasaan atau kewenangan 

membentuk undang-undang. Dengan demikian, undang-undang adalah 

keputusan produk badan legislatif. Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah 

perbedaan keputusan badan yudisial dengan badan legislatif tersebut? 

Perbedaan keputusan keduanya dapat ditemukan dalam perbedaan 

hakikat kekuasaan pada badan yudisial dan badan legislatif. Dalam 

membentuk undang-undang, badan legislatif dihadapkan kepada peristiwa 

yang bersifat abstrak. Hal tersebut yang membedakan badan yudisial dalam 

menjalankan tugas utama yaitu ajudikasi (memutus berdasarkan hukum), 
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yang selalu dihadapkan kepada peristiwa konkret yaitu adanya perkara. 

Lebih lanjut Sudikno Mortokosumo mengambarkan perbedaan dari kedua 

badan tersebut dalam bentuk pertanyaan bahwa bagi badan yudisial 

pertanyaan yang akan selalu dihadapi ialah: “Bagaimanakah saya 

memecahkan perkara konkrit ini?” Sedangkan bagi badan legislatif akan 

lebih diperhadapkan dengan pertanyaan: “Bagaimanakah saya seyogyanya 

menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu (yang belum 

terjadi, tetapi besar kemungkinannya akan terjadi) di waktu mendatang?”
7
  

Dalam perbedaan konsep tersebut, baik badan yudisial dan legislatif 

masing-masing melahirkan keputusan yang mengikat dan merupakan sumber 

hukum,
8
 badan legislatif dalam membuat norma-norma hukum harus 

berangkat dari keharusan untuk memenuhi kehendak serta keinginan 

masyarakat dan tidak bersifat kasuistis tetapi bersifat umum,
9
 sehingga 

peristiwa yang dihadapi oleh badan legislatif bersifat hipotetis. Preskripsi 

badan legislatif ditujukan untuk peristiwa yang akan terjadi, sehingga produk 

ketentuan badan legislatif adalah prediktif atau antisipatif, berbeda dengan 

pembentukan norma yang dibuat oleh badan yudisial yang berangkat dari 

keharusan untuk memutus berdasarkan hukum, yaitu hanya bersifat 

menyatakan hukum kembali sebagaimana dikehendaki oleh kaidah dan 

prinsip-prinsip hukum. 

Sesuai doktrin Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu di 

atas maka terlihat secara jelas perbedaan hakikat badan eksekutif, legislatif 

dan yudisial karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi yanga 

berbeda-beda. Artinya doktrin Trias Politica memiliki aspirasi yang kuat 

untuk membangun pemerintahan yang moderat dan bukan pemerintahan 

                                                           
7
 Soedikno Mortokusomo, “Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar”, Jogjakarta, 

Liberty, 2001, h. 39. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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tirani dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam 

bentuk pemusatan dan penyatuan kekuasaan. Oleh karena itu, Montesquieu 

sebagai arsitek dari doktrin Trias Politica merealisasikan tujuan tersebut 

dengan cara memisahkan badan yudisial dari badan eksekutif dan 

memperjelas kedudukan dan fungsi dari masing-masing badan, di mana 

kekuasaan mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dikuasakan 

kepada badan yudisial, sedangkan kekuasaan menjalankan undang-undang 

dikuasakan kepada badan eksekutif, dan kekuasaan merumuskan 

norma/kaidah umum yang merepresentasikan kehendak masyarakat 

dikuasakan kepada badan legislatif. 

Berdasar doktrin Trias Politica maka konsep ajudikasi dalam 

perspektif Hukum Tata Negara secara a priori merupakan kewenangan dari 

badan yudisial karena dari tiga kekuasaan, hanyalah badan yudisial yang 

dikuasakan secara khusus untuk memegang tugas mengadili dan memutus 

perkara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kehendak masyarakat 

ataupun kehendak dari pejabat negara. Mengadili dan memutus perkara 

berdasarkan hukum tidak sama dengan menciptakan hukum untuk mengadili 

dan memutus perkara. Oleh karena itu mengadili dan memutus perkara 

berdasarkan hukum harus dilandasi oleh hukum yang berlaku a priori, bukan 

hukum yang berlaku a posteriori berdasarkan yang diciptakan hakim. Hal ini 

sejalan dengan konsep judicial duty. Atau dalam dalam ilmu hukum dikenal 

dengan prinsip judicis est jus cere non jusdare.
10

 

2. Konsep Ajudikasi dalam Perspektif Filsafat Hukum 

Secara konseptual, berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara yang 

dikemukakan di atas, konsep ajudikasi dirumuskan secara fungsional sebagai 
                                                           

10
 Prinsip hukum tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu “it is the 

part of the judge to enunciate, not to give or make law”. 
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“kekuasaan badan pemerintahan untuk memutus perkara berdasarkan 

hukum.” Selanjutnya, dalam pembahasan ini, dengan perspektif Filsafat 

Hukum, penulis akan menjelaskan frase “... berdasarkan hukum”. 

Konsep memutus perkara berdasarkan hukum dapat menimbulkan 

makna yang bervariasi karena hakim sangat dipengaruhi oleh konsep hukum 

yang dipertahankannya a priori. Konsep hukum yang dipertahankan a priori 

tersebut akan menghasilkan praktik ajudikasi yang berbeda-beda. 

Setidaknya, terkait dengan itu, ada tiga kemungkinan konsep memutus 

perkara berdasarkan hukum sesuai konsep hukum a priori yang berkembang 

di dalam diskusi Filsafat dan Teori Hukum. Pertama, konsep hukum 

formalisme. Kedua, konsep hukum realisme. Ketiga, konsep hukum 

normativisme. Ketiga konsep tersebut berimplikasi pada konsep ajudikasi 

yang berbeda-beda: ajudikasi-formalis; ajudikasi-realis; dan ajudikasi-

normativis. Di bawah ini akan diuraikan tiga konsep hukum sebagaimana 

dimaksud sebagai berikut. 

Pertama, ajudikasi-formalis yang berpandangan bahwa konsep 

memutus perkara berdasarkan hukum ialah memutus sesuai dengan sumber-

sumber hukum positif eksklusif.
11

 Sesuai konsep tersebut, maka hukum 

diartikan sebagai peraturan perundang-undangan, produk penguasa secara 

eksklusif, yang secara sistematis bersifat hierarkis (sesuai hirarki dalam 

struktur kekuasaan).
12

 Dengan  demikian, ajudikasi-formalis menempatkan 

hukum positif dalam posisi yang keramat, artinya menganggap hukum positif 

sebagai suatu sistem yang tertutup, logis dan rasional, dan menjadikannya 

sebagai sumber hukum satu-satunya yang valid bagi ajudikasi.
13

  

                                                           
11

 Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “Ilmu Hukum & Filsafat 

Hukum”: Studi Pemikiran Ahli Sepanjang Zaman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, h. 97. 
12

 Ibid. 
13

 Cara berpikir demikian menurut Theo Huijbers, memposisikan bahwa hukum 

positif harus ditentukan oleh Kaisar dan dipandang sebagai bersifat mutlak dan umum bagi 

semua warganegara; hakim hanya boleh menerapkan secara mekanis. Cara berpikir 
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Apabila ditelusuri, pandangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum 

“ubi jus incertum, ibi jus nullum” (tiada kepastian hukum, di situ tidak ada 

hukum). Prinsip ini memiliki pengertian bahwa apa yang dirasa adil oleh 

undang-undang maka itu adalah hukumnya, sehingga hakim hanyalah 

menjadi corong atau perpanjangan lidah dari undang-undang (bouche de la 

loi) sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Montesquieu.
14

 

Kedua, ajudikasi-realis, yang memaknai konsep ajudikasi yaitu 

memutus berdasarkan hukum dengan lebih menekankan pada pertimbangan 

fakta atau realitas dalam praktik hidup ketimbang mempertimbangkan 

berdasarkan kaidah hukum yang sifatnya formal. Pengertian ini nampak 

dalam pendapat Leiter sebagai berikut:  

 
“what judges really do, according to the realists, is decided cases according 

to how the fact of the cases strike them, and not because legal rules require 

particular results; judges are largely "fact-responsive" rather than "rule-

responsive" in reaching decisions."
15

 

 

Pendapat Leiter tersebut memperlihatkan cara berpikir hakim realis 

dalam memutus perkara yang dikendalikan oleh responsivitas terhadap fakta 

dari perkara yang ditangani daripada melihat peraturan (rules).
16

 Cara 

berhukum demikian menggeser pemahaman formalisme di mana hakim 

dalam memutus perkara harus berdasarkan pada hukum positif. Dengan cara 

berhukum realisme maka hakim tidak lagi sebagai corong undang-undang. 

Namun hakim memiliki kebebasan dalam menyuarakan kepentingan sosial 

bahkan keluar dari undang-undang. Posisi demikian dibenarkan Theo 

Huijbers dengan mengemukakan bahwa “para hakim yang berpikir realisme 

                                                                                                                                                     
demikian kemudian mendorong penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai 

seluruh hidup diatur secara yuridis, karena mereka berpikir: bila terdapat peraturan-

peraturan yang baik, hidup bersama akan berlangsung dengan baik juga. Lihat Theo 

Huijbers, “Filsafat Hukum”, Cetakan ke-16, Yogyakarta, Kanisius, 2014, h. 122. 
14

 Soedikno Mortokusomo, Op.Cit., h. 40. 
15

 Titon Slamet Kurnia I, Op.Cit., h, 117. 
16

 Ibid. h, 188. 
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dalam memutus perkara dikendalikan juga oleh kekuatan-kekuatan atau 

kehendak sosial dan politik berupa harapan publik atas keadilan.”
17

 Posisi 

ajudikasi-realis dapat juga digambarkan melalui pernyatan Oliver Wendel 

Holmes yaitu “the life of law has not been logic it has been experience.”
18

 

Kebenaran yang dikejar dalam ajudikasi-realis adalah apa yang dirasa adil 

oleh masyarakat (social demands), dan bukan lagi apa yang adil menurut 

hukum positif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. 

Ketiga, ajudikasi-normativis. Menurut konsep hukum normativisme, 

posisi atau pendekatan hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum 

bertolak dari pemahaman thesis Dworkin bahwa normatif tidak hanya 

memutus perkara berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis saja, 

melainkan normatif lebih mengarah kepada memutus perkara berdasarkan 

nilai-nilai yang berkaitan dengan esensi hukum, yaitu keadilan. 

Bertolak dari pendapat tersebut maka Singer mengemukakan tentang 

makna strategis argumen normatif sebagai berikut: 
 

normative argument express evaluative judgments about why certain values 

outweigh other values in particular contexts. The goal is to show respect for 

all persons affected by the dispute. Although there may not be a unique, 

mechanically derivable right answer, the decision maker is still obligated to 

come up with her best formulation of the right answer that treats the loser 

with equal concern and respect.
19

 

 

Dalam arti demikian maka keutamaan dari konsep hukum 

normativisme ialah dimensi nilai (syarat nilai) yang tercermin dari legal 

principles, berupa keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga 

normativisme lahir sebagai kritik terhadap formalisme maupun realisme. 

Formalisme dikritik karena pendirian bebas nilainya seperti dikemukakan 

                                                           
17

 Theo Huijbers, Op.Cit., h. 123. 
18

 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum”: 

Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, PT. 

RajaGrafindo Persada, 2012, h. 125. 
19

 Titon Slamet Kurnia I, Op.Cit., h. 123. 
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oleh Singer yang menyatakan “many legal rules are indeterminate without 

reference to considerations of morality and justice”.
20

 Sementara realisme 

dikritik karena kecenderungan matematis di mana Singer mengemukakan 

bahwa “most human values cannot be expressed adequately in numerical 

(especially dollar) amounts”.
21

 Lebih lanjut Singer juga mengkritik sifat 

pragmatisme yang merupakan karakter dari realisme dengan mengemukakan 

“cost-benefit analysis suffers from the limitations of all utilitarian reasoning; 

it fails to respect the separateness of person because it assumes that the 

gains of some can fully offset the loses of person other”.
22

 

Penting untuk dikemukakan di sini bahwa di Indonesia, kata 

“normatif” disamakan dengan pandangan positivisme. Apabila kata 

“normatif” merujuk kepada pandangan positivisme, sudah barang tentu 

hanya berupa kajian - kajian mengenai aturan-aturan hukum tertulis saja 

sebab yang dinamakan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh 

penguasa
23

 Sedangkan yang dimaksudkan Dworkin tidak demikian halnya. 

Sehingga memposisikan kata “normatif” dengan pandangan positivisme 

merupakan suatu kekeliruan karena dalam berteori hukum bukan hanya 

kajian mengenai aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa semata-

mata, melainkan juga meliputi aturan hukum yang tidak tertulis yaitu 

prinsip-prinsip hukum yang berpangkal pada moral. 

Mengenai moral yang menjadi pijakan pendekatan normativis, 

Dworkin secara spesifik menyatakan a moral judgment makes a claim about 

                                                           
20

 Ibid. h, 124. 
21

 Ibid.  
22

Ibid. 

 
23

 Istilah hukum positif dikembangkan oleh John Austin dalam mazhabnya yang 

secara umum disebut mazhab positivisme. Menurut Austin, positive law is a general rule of 

conduct laid down by a political superior to a political inferior. G,W. Paton, “A Textbook of 

Jurisprudence”, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972, h. 

6.  
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how people must treat another people.
24

 Artinya karena moral menyangkut 

orang lain, sudah barang tentu seyogianya ada kekuatan dari luar yang dapat 

mencegah individu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

moral. Salah satu bentuk gagasan moral adalah menciptakan keadilan. 

Pedoman untuk mencapai keadilan dalam bahasa Latin disebut ius yang 

artinya preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai 

keadilan (iustitia).
25

  

Berdasar pada tiga pandangan tentang konsep hukum di atas memiliki 

relevansi yang kuat dalam mendefinisikan konsep ajudikasi sebagai 

kekuasaan badan yudisial untuk memutus perkara berdasarkan hukum. 

Ketiga pandangan tentang konsep hukum tersebut mempengaruhi metode 

atau teknik ajudikasi yudisial, yaitu menjelaskan tentang bagaimana hakim 

“memutus perkara berdasarkan hukum.” Masing-masing pandangan tentang 

konsep hukum tersebut pada analisis akhir berimplikasi pada putusan yang 

dibuat oleh hakim. 

Dalam kaitan itu, berdasarkan pengertian a priori, penulis berpendapat 

bahwa ajudikasi-formalis dan ajudikasi-realis berbahaya karena tidak sesuai 

dengan skema ajudikasi yang menuntut dihasilkannya suatu putusan atas 

suatu perkara yang didasari oleh konsep memutus berdasarkan hukum. Baik 

ajudikasi-formalis maupun ajudikasi-realis sama-sama memiliki 

kecenderungan untuk menjadi aktivitas making law atau policy-making yang 

dapat bersaing dengan badan legislatif.  

Konsep policy-making pada hakikatnya lahir dari perspektif 

pendekatan formalis karena praktik ajudikasi terikat hanya pada perujukan 
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sumber-sumber hukum positif secara eksklusif. Ketika hukum positif tidak 

memberikan jawaban terhadap perkara yang diputus, maka hakim akan 

menghindari kebuntuan dalam penyelesaian atas isu tersebut dengan 

melakukan tindakan policy-making dengan maksud untuk mengisi 

kekosongan. Kritik terhadap hal itu nampak dari pandangan Ronald Dworkin 

yang menyerang pendapat H.L.A. Hart tentang konsep judicial law-making. 

Hart sebagai seorang positivis mengakui bahwa “hukum positif” dapat 

mengalami kekosongan. Sedangkan Dworkin menyatakan sebaliknya dengan 

bertolak dari tesis tentang konsep hukum yang lebih inklusif ketimbang 

konsep hukum Hart.
26

 Dalam konteks demikian, terjadi perbedaan pendapat 

yang fundamental di antara kedua filsuf tersebut menyangkut fungsi normatif 

badan yudisial dalam memaknai konsep memutus perkara berdasarkan 

hukum. Hart memandang bahwa judicial law-making atau policy-making 

pararel dengan konsep judicial discretion
27

 yang validitasnya terletak pada 

kewenangan yuridis yang inheren yang dimiliki oleh badan yudisial
28

 karena 

pengadilan tidak boleh menolak kasus dan menyerahkannya kepada badan 

legislatif
29

.  

Sementara itu, Dworkin menentang  konsep judicial discretion yang 

dikemukakan oleh Hart di atas, dengan menyatakan: seyogianya yang harus 

dilakukan oleh hakim (badan yudisial) ialah interpretasi, dengan memberikan 

kebebasan yang lebih luas dalam menentukan sumber-sumber hukum, 

terutama memberikan tempat kepada legal principles
30

 yang merupakan 

standar yang harus diikuti karena standar tersebut merupakan suatu syarat 
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yang diperlukan bagi keadilan atau fairness dan dimensi moralitas lainnya
31

 

sehingga praktik ajudikasi tersebut tidak menghasilkan hal yang benar-benar 

baru.  

Sebagai perbandingan ada baiknya dikemukakan pandangan yang lebih 

tua dari pada pandangan Dworkin, yaitu pandangan G.W. Paton (1902-

1985), yang menyatakan bahwa: 

 
A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law: it has 

not exhausted itself in giving birth to that particular rule but is still fertile. 

Principles, the means by which the law lives, grows, and develops, 

demonstrate that law is not a mere collection of rules. Through the medium 

of the principle, law can draw nourishment from the views of the community, 

for the ratio legis is wide, and deduction from it a particular rule, regard 

may be paid to the circumstances to which the rule is to be applied.
 32

 

 

Pernyataan Paton tersebut menunjukkan bahwa sebelum Dworkin 

mengemukakan pendapatnya, prinsip hukum telah diterima di dalam ilmu 

hukum sebagai suatu pemikiran fundamental yang melandasi kehidupan 

hukum dan sistem hukum. 

 Pandangan bahwa prinsip hukum dapat dirujuk secara langsung oleh 

pengadilan terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya sejalan dengan 

pandangan W. Duk yang merupakan Guru Besar Emiritus dari Universitas 

Nijmegen, yang menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran 

yang terarah atau prinsip yang tertinggi yang digunakan untuk penerapan 

pengadilan.
33

 Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum dapat digunakan 

secara langsung dalam pengambilan putusan pengadilan.  

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara normatif dan positivistis, 

perlu dikemukakan suatu kasus yang unik yang dikemukakan oleh Dworkin, 
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yaitu kasus Riggs v Palmer
34

 yang biasanya disebut kasus Elmer. Di dalam 

kasus itu Elmer membunuh kakeknya dengan cara meracuni orang tua itu 

karena ia curiga bahwa sang kakek akan mengubah testamen yang telah 

dibuatnya karena kakek tersebut kawin lagi. Di dalam testamen tersebut 

dinyatakan bahwa Elmer mewarisi sejumlah harta. Elmer kemudian 

dinyatakan bersalah dan dipidana penjara untuk jangka waktu tertentu. Anak-

anak perempuan sang kakek yang masih hidup menggugat pengurus 

testamen atas dasar Elmer tidak layak untuk mewarisi harta ayah mereka 

karena membunuh si pembuat testamen. Di negara bagian New York tidak 

terdapat ketentuan seperti pasal 912 Burgerlijk Wetboek Indonesia yang 

berbunyi:  

 
Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang 

telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, 

atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris 

untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya 

dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat 

itu.
35

 

 

Dengan tidak adanya ketentuan semacam itu di negara bagian New York, 

dapat saja pengadilan itu memutuskan tidak mengabulkan gugatan anak-anak 

perempuan sang kakek karena tidak ada hukum positif yang melarang orang 

yang dijatuhi hukuman karena membunuh pewaris untuk menikmati warisan 

dan sebaliknya, menetapkan Elmer berhak atas harta yang tertuang di dalam 

surat wasiat itu.
36

 Apabila hal itu yang terjadi, berlakulah pandangan bahwa 

apabila tidak dilarang berarti dibolehkan. Namun, pengadilan New York 

berdasarkan suara mayoritas memutuskan bahwa Elmer tidak boleh 

menikmati harta yang diwasiatkan dalam testamen itu. Ratio decidendi 
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putusan itu adalah prinsip bahwa seseorang tidak boleh mendapat 

keuntungan dari pelanggaran atas moral dan kepatutan.
37

 

Dari putusan itu dapat diperoleh suatu pemikiran bahwa apabila sesuatu 

tidak dilarang bukan berarti bahwa sesuatu itu dibolehkan. Pengadilan New 

York telah memberikan bingkai untuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 

Bingkai itu bukan berupa aturan hukum tertulis, melainkan berupa suatu nilai 

moral dan kepatutan. Nilai inilah yang dijadikan landasan pengadilan New 

York untuk melarang pembunuh pemberi testamen menikmati isi testamen 

yang menguntungkan pembunuh. Dari kasus itu jelaslah bahwa pengadilan 

New York tidak bersikap postivistis, melainkan berpegang kepada prinsip yang 

melandasi norma, yaitu pedoman tingkah laku
38

. Sikap demikian merupakan 

sikap normatif. 

Kasus lain adalah kasus yang juga terkenal, yaitu Putusan Mahkamah 

Agung Belanda pada 15 April 1994. Kasus itu adalah gugatan De R melawan 

Yayasan Valkenhorst. Gugatan itu tentang asal-usul De R. Untuk lebih 

jelasnya ada baiknya dikemukakan seperlunya putusan Mahkamah Agung 

Belanda pada 15 April 1994 tersebut.
39

 

 

Ceritanya berawal dari De R. seorang anak luar kawin yang dilahirkan 

pada tahun 1935 diserahkan ke “Moederhail”, sebuah lembaga yang 

dikelola oleh Gereja Katolik Roma yang memang bertujuan untuk 

memelihara wanita-wanita yang tidak kawin dan anak-anaknya. Lembaga 

itu kemudian dikelola oleh Yayasan Valkenhorst. 

 

Asal-muasal sengketa itu adalah De R mencari tahu ke Valkenhorst 

mengenai siapa ayahnya pada saat ia diserahkan oleh ibunya ke 
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“Moederhail”.  Valkenhorst menolak untuk memenuhi permintaan De R 

guna menyerahkan data yang dimiliki oleh Valkenhorst kepadanya. De R 

lalu keberatan atas kewajiban memegang rahasia yang karena berdasarkan 

sifat dapat dipercayanya data, data itu baginya merupakan sarana yang 

digunakan oleh ibunya sebagai klien lembaga itu untuk mempercayakan 

pemeliharaan dirinya kepada lembaga itu. 

 

Setelah dihadapkan kepada banyak permohonan dan sehubungan dengan 

suatu prosedur yang telah dilalui dan sambil menunggu pengaturan 

undang-undang, mengenai hal itu Valkenhorst telah membuat suatu 

kebijakan. Di dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa sejauh 

kepentingannya memerlukan dan apabila si ibu masih hidup, data 

mengenai yang diduga sebagai ayah hanya dapat diserahkan atas 

persetujuan si ibu; persetujuan dari yang diduga sebagai ayah tidak 

disyaratkan oleh Valkenhorst. Valkenhorst sanggup mencari dengan 

menyurati si ibu “atau persetujuan yang disyaratkan sudah ada”.  

 

Apabila si ibu menolak memberi persetujuan, Valkenhorst menghormati 

keputusan si ibu tersebut tanpa perlu mempedulikan motif yang 

mendasarinya. Sudah pasti bahwa ibu dari De R masih hidup dan 

Valkenhorst tidak memberikan persetujuan untuk menyerahkan data yang 

diminta oleh De R. Ia lalu menggugat Valkenhorst ke Rechtbank di Breda, 

namun ia dikalahkan. Oleh karena itulah ia lalu banding ke Hogerechtshof 

di Hertogenbosch. 

 

Menurut Hof, hak untuk mengetahui siapakah orang tua seseorang tidak 

bersifat mutlak. Oleh karena itulah Hof berpendapat bahwa hak itu harus 

dikesampingkan untuk hak-hak dan kebebasan orang lain apabila dalam 

hal ini hak-hak dan kebebasan orang lain itu dipandang lebih berat.  

 

Yang dikemukakan oleh Hof tersebut tidak benar. Sebenarnya, persoalan 

yang perlu dikemukakan adalah mana yang harus didahulukan antara hak 

seorang luar kawin yang cukup umur seperti De R untuk mengetahui oleh 

benih siapa ia ada dengan hak untuk menghargai kehidupan pribadi ibunya 

guna menyembunyikan bayinya.  

 

Dalam kaitan mengenai mana yang lebih tinggi antara hak seorang anak 

luar kawin yang sudah cukup umum seperti De R untuk mengetahui dari 

benih siapa dia dengan hak ibunya untuk merahasiakan kepada anaknya 

(dalam hak untuk menghormati kehidupan pribadi), harus dipertimbangkan 

bahwa hak anak lebih kuat. Di samping kepentingan yang vital dari hak 

anak secara hukum harus didahulukan, biasanya ibu kandung harus 

memikul tanggung jawab atas kehadiran sang anak. Patut diperhatikan 

bahwa dalam hal ini belum musimnya inseminasi buatan. 
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Berdasarkan yang telah dikemukakan, putusan Hof harus dibatalkan dan 

Hoge Raad memutuskan sendiri kasus itu. Dari yang telah dikemukakan 

tersebut harus dipertimbangkan gugatan De R terhadap Valkenhorst agar 

Valkenhorst memberikan data yang dimiliki oleh Valkenhorst tentang yang 

diduga sebagai ayahnya dan segala upaya gugatan itu harus dipenuhi dan 

bukannya hak memegang rahasia Valeknhorst yang diutamakan. Hak 

untuk memegang rahasia tersebut tidak didasarkan atas kepentingan yang 

diduga sebagai ayahnya. Kepentingan masyarakat yang dijadikan dasar 

oleh Valkenhorst untuk memegang rahasia tidak dapat mendukung. Oleh 

karena itulah yang tersisa dalam hal ini adalah kewajiban Valkenhorst 

untuk melindungi hak menghargai kehidupan pribadi ibu dari De R, tetapi 

tentang hal itu berlaku bahwa hak ibu dari De R disisihkan karena hak De 

R sebagai anak luar kawin yang telah cukup umur untuk mengetahui oleh 

benih siapa ia ada.  

 

Pada tanggal 15 April 1994, Hoge Raad kemudian membatalkan putusan 

Hof  di Hertogenbosch tertanggal 25 November 1992 dan menghukum 

bahwa dalam waktu lima hari setelah putusan dijatuhkan, Valkenhorst 

harus menyerahkan salinan data yang ada tentang asal-usul De R, yang 

berarti semua data yang berkaitan dengan siapa yang disebut oleh ibunya 

sebagai ayahnya.  

 

Perlu dikemukakan di sini bahwa hak untuk mengetahui asal-usul orang tua 

tidak tertuang di dalam Undang-undang Dasar Belanda. Di samping itu suatu 

hal yang menarik adalah putusan Hoge Raad itu dijatuhkan sebelum Belanda 

meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak.
40

 Oleh karena itulah dalam 

pengambilan putusan seperti itu, Hoge Raad jelas-jelas tidak berdasar atas 

aturan hukum, melainkan berdasarkan asas bahwa seorang anak luar kawin 

yang telah cukup umur mempunyai hak untuk mengetahui oleh benih siapa 

ia ada. Asas tersebut harus mendahului asas memegang kerahasiaan 

kehidupan pribadi ibu dari anak tersebut.
41

  

Dengan mengemukakan putusan pengadilan di atas yang merujuk asas 

sebagai dasar putusannya, Dworkin telah membangun argumentasinya dalam 

menyerang positivisme yang dikemukakan H.L.A Hart sehingga dari 
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perdebatan dua tokoh tersebut, pendapat penulis tentang konsep ajudikasi 

lebih mengikuti pemikiran Dworkin, di mana konsep memutus perkara 

berdasarkan hukum didasarkan pada konsep hukum yang bersifat lebih 

inklusif yaitu legal principle, dan aktivitas hakim dibatasi hanya untuk 

melakukan upaya interpretif, bukan membuat atau membentuk “hukum” atau 

judicial law-making. 

Sementara itu, konsep ajudikasi-realis yang memaknai konteks 

memutus perkara sesuai dengan fakta yang berkembang di masyarakat akan 

menempatkan para hakim sama dengan badan legislatif. Aktivitas hakim 

realis akan melahirkan sebuah keputusan making law atau policy-making, 

karena aktivitas tersebut berangkat dengan cara melakukan agregasi terhadap 

kepentingan publik yang seharusnya merupakan ranah keputusan politik 

badan legislatif untuk menjadi sebuah undang-undang atau legislasi. Oleh 

karena itu, konsep ajudikasi-realis akan berimplikasi pada situasi di mana 

badan yudisial secara hakikat tidak lagi melakukan ajudikasi dalam 

pengertian yang sebenarnya sebagai aktivitas memutuskan perkara 

berdasarkan hukum, tetapi melakukan aktivitas yang sama dengan badan 

legislatif. 

Dari uraian tentang kelemahan yang dalam konsep ajudikasi-formalis 

dan ajudikasi-realis di atas, maka penulis berpendapat bahwa konsep yang 

tepat ialah konsep ajudikasi-normativis dalam mendefinisikan konsep 

memutus perkara berdasarkan hukum. Bila ajudikasi didasarkan pada 

pendekatan normativisme, maka aktivitas hakim tidak akan menjadi policy-

making seperti yang dikhawatirkan oleh Dworkin di atas, karena aktivitas 

hakim normativis akan dapat dikontrol di ranah interpreting law ketimbang 

making law. 

Memutus perkara di ranah interpreting law menurut pemahaman 

penulis adalah ketika dalam kondisi tidak ada aturan yang mengatur maka 
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yang harus diacu adalah prinsip-prinsip hukum karena prinsip hukum 

merupakan derivasi dari moral. Hanya mereka yang berpandangan legalistis 

yang menghendaki semua-semua harus dituangkan ke dalam undang-undang. 

Memang, undang-undang menjamin kepastian hukum. Akan tetapi kepastian 

hukum bukan tujuan hukum, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan 

yaitu damai sejahtera.
42

 Dalam konteks demikian maka legal principles 

mendasari pertimbangan hukumnya dengan jalan menyatakan hukum 

kembali (restatement of the law) melalui tindakan interpretif. 

B. PENGUJIAN OLEH MKRI ADALAH PRAKTIK AJUDIKASI 

1. HAKIKAT MKRI SEBAGAI LEMBAGA AJUDIKASI 

Dasar pelembagaan kekuasaan yudisial di Indonesia diformulasikan ke 

dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sedangkan untuk pelaku 

atau penyelenggara kekuasaan yudisial sendiri disebutkan secara eksplisit 

dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung … dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.” 

Ketentuan tersebut pararel dengan konsideran huruf (a) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka 

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung … dan oleh sebuah Mahkamah 
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Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan.” Isi dari konsideran tersebut kembali ditegaskan dalam ketentuan 

umum tentang peristilahan yang mendefinisikan kembali kekuasaan kehakiman 

sebagai berikut: 

kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.
43

 

 

Lebih lanjut, mengenai keberadaan MKRI sebagai lembaga ajudikasi 

diatur pada Pasal 1 angka (3) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi ialah 

pelaku kekuasaan kehakiman”, sehingga dari pengertian Undang-Undang 

Dasar maupun undang-undang itu sendiri mengakui bahwa MKRI 

merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi 

yudisial yaitu ajudikasi untuk memutus perkara berdasarkan hukum, yaitu 

berdasarkan Hukum Konstitusi (the Law of the Constitution). 

Sebagai suatu badan yudisial MKRI, memiliki tugas utama untuk 

memutus perkara, maka, UUD NRI 1945 secara limitatif memberikan 

kewenangan atributif untuk MKRI yang tertuang pada Pasal 24 C ayat (1) 

UUD NRI 1945 yang menyatakan: 

 
ayat (1) “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-

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum” sedangkan ayat (2) “Mahkamah Konstitusi 

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden.” 
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Berdasar pada ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki empat 

kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini 

kemudian dirinci pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagai berikut: 

  

ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; (b) 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; (c) memutus 

pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.” 

 

ayat (2) “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

NRI Tahun 1945.” 

 

Uraian ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa ranah 

kewenangan yang dimiliki oleh MKRI adalah bersifat yudisial, sehingga 

dalam menjalankan kewenangan tersebut maka hal itu harus dijalankan 

sesuai dengan batasan-batasan konsep ajudikasi. Sebagai lembaga ajudikasi-

yudisial, ranah kewenangan MKRI adalah ranah peradilan konstitusional 

(constitutional adjudication). Sesuai dengan ranah kewenangan tersebut 

maka perkara-perkara yang masuk di dalamnya adalah perkara 

konstitusional (constitutional case atau constitutional issue). Sifat dari 

perkara konstitusional adalah hukum material sebagai sumber hukumnya 

yang khas, yaitu Hukum Konstitusi. Dengan demikian, sebagai 

penyelenggara peradilan konstitusional maka MKRI harus memutus perkara 

berdasarkan Hukum Konstitusi. 
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Konsep memutus perkara berdasarkan Hukum Konstitusi ini secara 

teoretis-konseptual dapat mengandung dua pengertian berbeda. Pertama, 

memutus perkara berdasarkan konstitusi formal atau konstitusi positif secara 

eksklusif (yaitu Undang-Undang Dasar). Kedua, memutus perkara 

berdasarkan konstitusi material yang lebih luas pengertiannya. Dengan 

demikian, memutus perkara konstitusional berdasarkan undang-undang dasar 

akan berbeda maknanya dengan memutus perkara berdasarkan konstitusi 

material. 

Berdasar pada perbedaan tersebut, MKRI dalam menyelesaikan 

perkara konstitusional seyogianya memutus dengan mendasarkan pada 

konstitusi material yang lebih luas pengertiannya, ketimbang memutus 

perkara yang dimaknai dari konstitusi formal, yang mendasarkan pada 

konsep ajudikasi-formalis. Hal itu di sebabkan ajudikasi-formalis tidaklah 

cocok untuk digunakan dalam perkara konstitusional karena sifatnya yang 

eksklusif sehingga membuat para hakim terbatas oleh konstitusi dan selain 

itu hakim juga tidak dapat mengembangkan kreatifitas.  

Permasalahannya dalam memutus perkara berdasarkan hukum dengan 

pendekatan ajudikasi-formalis ialah hanya berpatokan pada konstitusi (UUD 

NRI 1945). Padahal konstitusi selalu ringkas dan umum sehingga tidak 

semua perkara konstitusional dapat dijawab oleh konstitusi itu sendiri. 

Ketika konstitusi tidak menjawab persoalan maka kecenderungan dari 

ajudikasi-formalis adalah keluar dari konsep memutus perkara berdasarkan 

hukum dengan membuat keputusan yang policy-making.  

Hasil keputusan yang sama juga akan dihasilkan bila mendasarkan 

pada konsep ajudikasi-realis. Namun demikian konteks tersebut bukanlah 

menjadi bidang dari hakim melainkan bidang dari badan legislatif. Hal 

tersebut dikarenakan memutus perkara berdasarkan konsep ajudikasi-realis 

akan selalu memaknai hukum sebagai suatu gejala sosial yang bergerak 
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melalui fakta-fakta yang berkembang di masyarakat itu sendiri, sehingga 

apabila aktivitas itu dilakukan maka badan yudisial tidak lagi berbeda 

dengan badan legislatif karena melakukan tindakan yang sama yaitu tindakan 

agregasi terhadap kepentingan rakyat. 

Sebaliknya keputusan yang tepat akan diperoleh apabila konsep 

memutus perkara dimaknai dari pengertian kedua dari hukum konstitusi 

yaitu memutus perkara berdasarkan konstitusi material yang paralel 

pengertianya dengan konsep ajudikasi-normativis. Validitas konsep tersebut 

terletak pada dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan dari keputusan yang 

dihasilkan yaitu moral, karena keadilan merupakan salah satu bentuk moral, 

sehingga ketika badan yudisial diperhadapkan dengan kasus-kasus yang 

aturan perundang-undangan tidak mengatur, pengadilan tetap membuat 

putusan yang didasarkan pada ranah interpreting law. Sehingga tidak akan 

menciptakan hukum baru (policy-making), bahkan pengadilan bisa 

menciptakan keadilan dengan mengabaikan/melanggar aturan perundang-

undangan yang sudah ada yang didasarkan pada prinsip hukum ius contra 

legem. 

 

2. PENGUJIAN UU OLEH MKRI BUKAN RANAH LEGISLATIF 

Mengasosiasikan MKRI sebagai legislator (negative legislator) 

merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan itu berpangkal pada hakikat dari 

MKRI sebagai badan yudisial yang seharusnya tetap diposisikan sebagai 

lembaga ajudikasi yaitu memutus perkara berdasarkan hukum (dalam hal ini 

Hukum Konstitusi). Dalam praktik pengujian memang MKRI ikut 

berpartisipasi dalam proses legislasi tetapi tidak sebagai badan legislatif 
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karena ketika dalam proses ajudikasi tersebut legislasinya sudah ada lebih 

dahulu.  

Sehingga dalam pemaknaan MKRI dalam pengujian undang-undang 

sebagai legislator tidaklah tepat karena hal tersebut mencederai 

prinsip/kaidah yang diletakkan untuk mengatur MKRI dalam melakukan 

pengujian konstitusionalitas undang-undang yang harus berdasar pada 

hakikat sebagai badan yudisial itu sendiri yang sejatinya mempraktikkan 

Interpreting Law dan Policy-Making sebagaimana penulis sudah tegaskan di 

atas. 

Gagasan-gagasan yang menempatkan MKRI dalam menjalankan 

pengujian undang-undang adalah bagian dari legislator, tidak terlepas dari 

peran perintisnya yaitu Hans Kelsen dalam buku General Theory of Law and 

State yang mengemukakan bahwa proses legislasi “recognized the need for 

an institution with power to control or regulate legislation.” Lebih lanjut ahli 

tersebut menegaskan, lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu 

undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat 

secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan 

kehakiman bertindak sebagai negative legislator. Menurut Kelsen: 

 
the power to examine the laws as to their constitutionality and to invalidate 

unconstitutional laws may be conferred, as a more or less exclusive function, 

on a special constitutional court... The possibility of a law issued by 

legislative organ being annulled by another organ constitutes a remarkable 

restriction of the former’s power. Such a possibility means that there is, 

besides the positive, a negative legislator. An organ which may be composed 

according to a totally different principle from that of the parliament elected 

by the people.
44

 

 

Gagasan itulah yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya 

kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan 
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lembaga legislatif. Kemudian, gagasan ini dibaca oleh Bojan Bugaric 

sebagai upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (positive 

legislature) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model legislatif 

negatif (negative legislature) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi.
45

 

Dengan model ini berarti Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat 

mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Terkait dengan hal itu, 

Sweet yang menjelaskan teori negative legislator Kelsen mengemukakan: 

 

“Kelsen understood the constitutional review of statutes to be an inherently 

political activity – however judicial in from – since the reviewing authority 

would inevitably participate in the legislative function. Nonetheless, he 

distinguished how parliaments and constitutional court make law. 

Parliaments, he argued, are “positive legislators.” Since they make law 

freely, according to their own policy preferences, subject only to the 

constraints of the constitution (for example, rules of procedure). 

Constitutional judges, on the other hand, are “negative legislators,” whose 

legislative authority is restricted to the annulment of statutes when they 

conflict the law of the constitution.”
46

 

 

Pernyataan di atas menegaskan suatu perbedaan yang mendasar antara 

pembentuk undang-undang (legislator) dan pengadilan (hakim). Perbedaan 

tersebut terletak pada pembentuk undang-undang, yaitu legislator (positive 

legislator). Mereka, yang membuat hukumnya, memiliki kebebasan untuk 

memilih kaidah berdasarkan kebijakan yang hanya tunduk pada batasan 

yang tercantum dalam konstitusi, sedangkan pengadilan dalam hal ini 

“hakim” hanya sebatas untuk membatalkan ketetapan atau aturan hukum 

yang bertentangan dengan konstitusi (negative legislator). 

Pemahaman yang sama dikemukakan Paul Scholten yang secara jelas 

membedakan fungsi badan legislatif dengan badan yudisial “antara 

pembentuk undang-undang dan hakim itu sendiri: yang pertama, 
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menciptakan hukum, yang kedua, menegakkan hukum, yang pertama bebas, 

yang kedua terikat”.
47

 Sehingga atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa baik apa yang dikemukakan oleh Sweet maupun Scholten kedua-

duanya mengadung kebenaran menurut hukum dalam hal menjelaskan tugas 

hakim yang hanya sebatas membatalkan aturan hukum yang didasarkan pada 

pertentangan terhadap konstitusi. Akan tetapi, yang penting untuk ditegaskan 

di sini, bukan dalam pengertian negative legislator, tetapi dalam pengertian 

ajudikasi yaitu memutus berdasarkan hukum dengan melakukan interpretasi. 

Selain itu pemikiran Kelsen yang menempatkan MK pada praktik 

pengujian undang-undang sama dengan legislator (negative legislator) 

merupakan pelanggaran terhadap doktrin trias politica, yang sebenarnya juga 

diakui dan disadari oleh Kelsen sendiri.  

Di dalam konsep trias politica yang digagas oleh Montesquieu, wakil-

wakil rakyat yang dipandang sebagai penjelmaan rakyat mempunyai 

kekuasaan (pouvoir) untuk menetapkan batas-batas kebebasan individu 

untuk bertindak dalam hidup bermasyarakat agar tidak mengganggu 

kebebasan individu lainnya. Konsekuensinya, hanya wakil-wakil rakyat yang 

tergabung di dalam parlemen yang mempunyai pouvoir legislatief 

(kekuasaan legislatif) untuk menetapkan perbuatan apa saja yang tidak boleh 

dilakukan oleh individu dan menetapkan juga berat-ringannya pidananya 

untuk setiap tindak pidana dalam suatu undang-undang. Sedangkan porsi 

dari badan yudisial yang diperankan oleh para hakim hanya sebatas 

menerapkan apa yang telah diundangkan oleh legislator. Hal tersebut dalam 

teori hukum di sebut sebagai asas legalitas.  

Pemahaman doktrin trias politica di atas meletakkan suatu kaidah 

bahwa masing-masing kekuasaan agar menghindari penyalahgunaan 

                                                           
47

 Paul Scholten, “Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian 

Umum”, terjemahan dari Mr. C. Asser’s Handleiding tot de Beofening van het Nederlansch 

Burgerlijk Recht: Algemeen Deel, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 106. 



44 

 

kewenangan dari masing-masing kekuasaan tersebut, terutama untuk tidak 

saling mengintervensi. Terlebih khusus antara pembentuk undang-undang 

dan hakim, yang secara tegas membagi kewenangan membentuk undang-

undang yang terletak pada pembentuk undang-undang. Sedangkan, 

kewenangan untuk memutus perkara diberikan kepada badan yudisial. 

Kaidah yang diletakkan doktrin tersebut seharusnya berlaku untuk MKRI 

dalam menguji undang-undang, yaitu memutus berdasarkan hukum sehingga 

tidak tepat jika tindakan MKRI dalam menguji undang-undang disebut 

negative legislator. Hal tersebut didasarkan pada tugas dan kaidah MKRI 

yaitu memutus perkara dan bukan menciptakan hukum yang dimaknai 

posisinya sebagai negative legislator.  

Oleh karena itu, apapun bentuk ajudikasi yang dilakukan oleh MKRI 

dalam menguji konstitusionalitas undang-undang tetap harus dimaknai 

sebagai praktik ajudikasi seperti pada umumnya yaitu memutus perkara 

berdasarkan hukum sebagaimana kaidah hukum yang sudah meletakkan 

pelembagaan MKRI sebagai badan yudisial dan bukan sebagai tindakan yang 

berdimensi legislatif yang seharusnya dilakukan oleh badan legislatif itu 

sendiri. Dengan demikian, sesuai pernyataan penulis di depan, istilah 

negative legislator sebagai konsep yang mengkualifikasi institusi pengujian 

yudisial konstitusionalitas undang-undang seperti dijalankan MKRI adalah 

contradictio in termi 

 

 

 

 

 


