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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
1
Konsep negara hukum (rechtsstaat) bercirikan adanya 

pembagian kekuasaan (machten-scheiding), pemencaran kekuasaaan Negara 

(spreading van de staats macht), pengakuan hak asasi manusia, trias politica, dan 

pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas).
2
 

Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindari negara atau pemerintah 

bertindak sewenang-wenang.
3
 Dalam pemerintahan yang bersistem pemisahan 

kekuasaan terdapat mekanisme checks and balances dari semua lembaga negara, 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan 

kekuasaan (separation of power) dengan prinsip checks and balances.
4
 

                                                             
1
 H. Iriyanto A.Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah 
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negara-hukum/, dikunjungi pada tanggal 24 September 2015, Pukul 15.20. 
3
Ibid, h. 1. 

4
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press ,Jakarta, 2006, 

h.20. 
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MKRI merupakan pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung 

yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.MKRI sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi 

mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
5
 

sehingga jika ada norma-norma dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945 

dapat di lakukan pengujian.MKRI memiliki karakter khas dari lembaga peradilan 

lainnya di Indonesia, karena putusan MKRI bersifat final dan mengikat (final and 

binding) dan tidak memiliki upaya hukum lainnya. 

Fungsi MKRI adalah untuk menegakkan konstitusi atau UUD 1945 sebagai 

supremasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi penegakan 

konstitusionalisme adalah selain pembatasan kekuasaan juga untuk mengatur 

hubungan antara warga negara, agar kekuasaan pemerintah berjalan dengan 

tertib.
6
Citra MKRI dalam menegakkan konstitusi adalah merupakan cerminan negara 

hukum yang demokratis bagi suatu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.Sebagai 

harapan, citra hukum konstitusi terkandung dalam tujuan hukum sebagai 

pencerminan citra hukum suatu masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
7
 

Mengacu pada fungsi MKRI, maka MKRI memiliki 4 (empat)  kewenangan dan 

1(satu) kewajiban. Kewenangan MKRI yaitu berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-

                                                             
5
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 H. Abdul Latif , Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum 

Demokrasi, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 133. 
7
ibid, h.135. 

https://maulinniam.wordpress.com/2008/09/15/mahkamah-konstitusi-the-guardian-of-constitution1/
https://maulinniam.wordpress.com/2008/09/15/mahkamah-konstitusi-the-guardian-of-constitution1/


3 
 

undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2)  memutuskan sengketa kewenangan 

lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) 

memutus pembubaran partai politik, dan (4)  memutuskan perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.
8
Sedangkan kewajiban MKRI yaitu wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
9
 Ketentuan 

tersebut kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MKRI). Pasal 47 UU MKRI 

mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MKRI 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka 

untuk umum.
10

 

Berdasarkan hal tersebut untuk mempersempit fokus penulisan maka penulis 

akan lebih melihat pada kewenangan MKRI dalam pengujian Undang-undang. Jika 

dilihat keberadaan MKRI sendiri pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang 

pengujian undang-undang.Munculnya kewenangan ini sendiri dapat dipahami sebagai 

perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.
11

Pengujian Undang-

Undang di Indonesia di kenal dengan istilah judicial review.Judicial review sendiri di 

Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yakni MKRI dan 
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 Andi adiyat Mirdin, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 12 Juni 

2014,h.2. 
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http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum%20/ejurnal/pdf/%20EJurnal_%201407_01%20Edisi%20Maret%202014.pdf


4 
 

Mahkamah Agung (MA).MKRI berwenang menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar
12

, sedangkan MA berwenang menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
13

 

Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar secara 

teorits maupun dalam praktek dikenal dengan 2 (dua) macam yaitu pengujian secara 

formil dan pengujian secara materil.Pengujian secara formil adalah wewenang untuk 

menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai prosedur ataukah tidak serta 

apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.Sedangkan 

pengujian secara materil adalah wewenang unntuk menyelidiki dan menilai apakah 

suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang 

lebih tinggi derajatnya.
14

Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut MKRI 

diharapkan dapat berjalan seiring dengan tujuan yang terkandung dalam konstitusi, 

namun pada sisi yang lain MKRI sering inkonsistensi terhadap putusan yang 

dibuatnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inkonsistensi adalah tidak taat 

asas; suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau 

pengejaan kata, dan sebagainya).
15

Sedangkan arti putusan menurut Soeparmono 

adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 

kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan 
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Pasal 24 c ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
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 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung, 1982, h. 8. 
15

http://kbbi.web.id/inkonsisten, dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2016, pukul 5.47. 
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bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
16

Berdasarkan pengertian putusan 

tersebut jika dikaitkan dengan inkonsistensi putusan MKRI maka MKRI sebagai 

pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu 

perkara yang dimohonkan kepadanya seringkali tidak memiliki pendirian yang tetap 

terhadap putusan yang telah diputuskan sebelumnya oleh para hakim MKRI. 

Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) 

termaksud Indonesia, dalam menjatuhkan putusannya hakim bebas dan tidak terikat 

pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan pada perkara sejenis, hal ini 

tentunya sangat berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon 

(common law) yang menganut asas the binding force of precedent, hakim terikat pada 

putusan yang terdahulu mengenai perkara yang sama jenisnya. Sehingga dengan hal 

tersebut ketika MKRI menjatuhkan putusan yang seringkali berbeda dengan yang 

memiliki substansi yang sama dengan putusan sebelumnya maka hal tersebut dirasa 

bukan hal yang salah oleh MKRI karena Indonesia tidak menganut asas preseden 

melainkan menganut asas bebas.
17

 

MKRI menyebutkan bahwa sampai tahun 2016 jumlah putusan yang telah di 

keluarkan  MKRI sebanyak 815 yang terdiri atas 187 permohonan yang dikabulkan, 

280 permohonan ditolak, 261 permohonan tidak dapat diterima dan 87 permohonan 

ditarik kembali dan sebanyak 406 UU yang telah diujikan.
18

 Dari jumlah putusan 
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Soeparmono.Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2005, 

h.146. 
17 Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 

2004,h24-25. 
18

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU, dikunjungi pada 

tanggal 4 Mei 2016 pukul 01.23.  
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mengenai pengujian undang-undang yang dimohonkan tentunya ada beberapa 

putusan yang mengandung kontroversi, di antaranya sebagai berikut ini: 

1. Putusan MKRI nomor 76/PUU-XII/2014 mengenai pengujian terhadap Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3) yang melakukan uji materi 

terhadap Pasal 245 UU MD3 mengenai ijin penyidikan anggota DPR oleh 

MKD, terhadap putusan yang sebelumnya di putus oleh MKRI yakni putusan 

nomor 73/PUU-IX/2011  tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tetang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) dengan 

mengajukan pengujian tentang ijin penyidikan Kepala Daerah oleh Presiden. Di 

dalam Putusan MKRI nomor 76/PUU-XII/2014 pengujuan terhadap UU MD3 

MKRI menyatakan: 

 “menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi 

anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konsittusionalnya 

adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari 

Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai 

keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting 

sebagai salah satu fungsi kekuasaan legislative dan upaya 

menegakkan mekanisme check and balances antara pemegang 

kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga 

mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis a quo seharusnya berasal 

dari Presiden dan bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”  

 

Dengan demikian MKRI menyatakan bahwa perumusan Pasal 245 ayat (1) UU 

MD3 selengkapnya menjadi : “…Pemanggilan dan permintaan keterangan 

untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.” 
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Dalam putusan MKRI nomor 73/PUU-IX/2011 pengujian terhadap UU 

Pemda MKRI menyatakan:  

“… Persetujuan tertulis pada tahap penyidikan terhadap Kepala 

Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah atau pejabat manapun tidak 

memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan 

warga Negara secara berbeda di hadapan hukum. Terhadap adegium 

yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya 

diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus di 

perlakukan sama. Pejabat Negara dalan menjalankan tugas dan 

kewenangannya terkait jabatan Negara yang diembannya memang 

berbeda dari warga Negara lain yang bukan pejabat Negara namun 

pejabat Negara juga merupakan subjek hukum terlepas dari 

jabatannya, Kepala Darah pun harus diperlakukan sama di hadapan 

hukum … yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden hanya 

tindakan penahanan. Dengan demikian maka tindakan penyidikan 

dapat dilakukan oleh penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan 

dari Presiden.Namun tindakana penahanan yang dilakukan untuk 

kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) 

UU Pemda tetap memerlukan persetujuan tertulis Presiden.” 

 

Dengan demikian dalam amar putusannya MKRI menyatakan perumusan Pasal 

36 ayat (3) UU Pemda selengkapnya menjadi : 

“… tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap 

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan 

tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak 

diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang 

dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan.” 

 
            Table 1. Perbandingan putusan nomor 76/PUU-XII/2014 dan putusan nomor 73/PUU-IX/2011 

No Indikator 

Konsistensi 

Putusan MKRI nomor 

76/PUU-XII/2014 

Putusan MKRI nomor 

73/PUU-IX/2011 

1 Pasal yang 

dimohonkan 

Pasal 245 Pasal 36 
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2 Obyek 

permohonan 

Ijin penyidikan  terhadap 

anggota DPR yang 

diduga melakukan tindak 

pidana harus terlebih 

dahulu mendapat 

persetujuan dari MKD 

ijin penyelidikan dan 

penyidikan terhadap 

kepala daerah dan/atau 

wakil kepala daerah 

yang diduga melakukan 

tindak pidana harus 

terlebih dahulu 

mendapat ijin tertulis 

dari Presiden 

3 Pendapat 

MKRI 

1. Persetujuan tertulis 

pada tahap penyidikan 

dari MKD kepada 

anggota DPR adalah 

tidak tepat karena 

MKS merupakan 

lembaga etik yang 

tidak memiliki 

hubungan langsung 

dalam sistem peradilan 

pidana. 

2. Salah satu bentuk 

perlindungan hukum 

yang memadai dan 

bersifat khusus bagi 

anggota DPR dalam 

melaksanakan fungsi 

dan hak 

konstitusionalnya 

adalah dengan adanya 

1. Persetujuan tertulis 

pada tahap 

penyelidikan dan 

penyidikan 

terhadap kepala 

daerah dan/atau 

wakil kepala 

daerah tidak 

memiliki 

rasionalitas hukum 

yang cukup dan 

akan 

memperlakukan 

warga negara 

dengan berbeda. 

2. Esensi dari 

persetujuan tertulis 

hanyalah agar 

Presiden sebagai 

pemimpin dari 
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persetujuan tertulis 

dari Presiden kepada 

anggota DPR dalam 

hal penyidikan. 

kepala daerah 

mengetahui bahwa 

pimpinan dari 

suatu kepala 

daerah akan 

mengalami proses 

hukum 

3. Memerlukan ijin 

tertulis dari 

Presiden hanya 

tindakan 

penahanan. 

Dengan demikian, 

tindakan 

penyelidikan dan 

penyidikan dapat 

dilakukan oleh 

penyidik tanpa 

harus memperoleh 

persetujuan tertulis 

dari Presiden. 

4 Putusan 

MKRI 

Pasal 245 ayat (1) tentang 

ijin tertulis selengkapnya 

menjadi “pemanggilan 

dan permintaan 

keterangan untuk 

penyidikan terhadap 

anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana 

Pasal 36 ayat (3) 

bertentangan denga 

UUD 1945 beralasan 

menuut hukum 

sepanjang tidak 

dimaknai “tindakan 

penyidikan yang 

dilanjutkan dengan 
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harus mendapat 

persetujuan tertulis dari 

Presiden” 

penahanan terhadap 

kepala daerah 

dan/atau wakil kepala 

daerah memerlukan 

ijin tertulis dari 

Presiden…” 

5 Hakim 

yang 

memutus 

Hamdan Zoelva selaku 

ketua merangkap menjadi 

anggota, Arief Hidayat, 

Wahiduddin Adams, 

Maria Farida Indrati, 

Anwar Usman, Patrialis 

Akbar, Ahmad Fadlil 

Sumadi, Muhammad 

Alim, dan Aswanto. 

Moh.Mahfud MD 

selaku ketua merangkap 

naggota, Achamd 

Sodiki, M.Akil 

Mochtar, Maria 

Farida Indati, Anwar 

Usman, Hamdan 

Zoelva, Ahmad Fadlil 

Sumadi, Muhammad 

Alim, dan Harjono. 

 

 

2. Putusan MKRI nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap putusan MKRI Nomor 51-

559/PUU-VI/2008 yang objeknya sama yaitu mengenai pengujian Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden (selanjutnya disingkat UU Pilpres). Dalam Pasal 3 ayat (5) tersebut 

dirasa bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilu sesuai  dengan UUD 

1945.  

Di dalam putusan MKRI Nomor 51-559/PUU-VI/2008, MKRI menyatakan : 

“ Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres Mahkamah 

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan 
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prosedural yang dalam pelaksanaannya seringkali menitikberatkan 

pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim 

dilakukan. … Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut 

desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah 

menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali 

terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini 

merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it 

has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah 

diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan 

dengan hukum.Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) 

UU 42/2008 adalah konstitusional.”
19

 

 

Di dalam putusan MKRI nomor 14/PUU-XI/2013 pengajuan UU Pilpres MKRI 

meyatakan : 

“… norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan 

semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan 

makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya 

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan 

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali. …dari sudut pandang original 

intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran 

visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa 

Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota 

Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat 

(2) UUD 1945…”
20

 

 

Dengan demikian dalam amar putusannya MKRI menyatakan : 

“…baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun 

penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara 

komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan 

umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan… 

penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan 

penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari 

pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber 

daya ekonomi lainnya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan 

Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan 

dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan 

                                                             
19

 Putusan Nomor 51-559/PUU-VI/2008, h. 186-187 
20

 putusan MKRI nomor 14/PUU-XI/2013, h.82-83 
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kesejahteraan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi 

pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal 

di masyarakat.”
21

 

  
        Table 2.Perbandingan putusan nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan nomor 51-559/PUU-VI/2008 

No Indikator 

Inkonsistensi 

Putusan nomor 

14/PUU-XI/2013 

Putusan nomor 51-

559/PUU-VI/2008 

1 Pasal yang 

dimohonkan 

Pasal 3 ayat (5) 

dan Pasal 9  

Pasal 3 ayat (5) dan 

Pasal 9  

2 Obyek 

permohonan 

Pemilu Presiden 

dan wakil 

Presiden 

dilaksanakan 

setelah 

pelaksanaan 

pemilihan umum 

DPR, DPD dan 

DPRD 

Pemilu Presiden 

dan wakil 

Presiden 

dilaksanakan 

setelah 

pelaksanaan 

pemilihan 

umum DPR, 

DPD dan DPRD 

3 Pendapat 

MKRI 

1. Praktik 

ketatanegaraan 

hingga saat ini 

dengan adanya 

pelaksanaan pilpres 

setelah pemilu 

anggota lembaga 

perwakilan 

ternyata dalam 

perkembangannya 

1. Penyelenggaraan 

pilpres setelah 

pemilihan 

anggota lembaga 

perwakilan 

merupakan cara 

atau procedural 

yang dalam 

pelaksanaannya 

acapkali 

                                                             
21

 Ibid, h.84 



13 
 

tidak mampu 

menjadi alat 

transformasi 

perubahan sosial 

kearah yang 

dikehendaki serta 

tidak mampu 

memperkuat sistem 

presidensial. 

Dengan demikian, 

penyelenggaraan 

pilpres setelah 

pemilihan 

anggota lembaga 

perwakilan tidak 

sesuai dengan 

semangat yang 

terkandung 

khususnya dalam 

Pasal 22E ayat (1) 

dan (2) UUD 

1945. 

2. Dari sisi original 

intent dan 

penafsiram 

sistematik, makna 

asli yang 

dikehendaki oleh 

perumus perubahan 

UUD 1945 dapat 

menitikberatkan 

pada tata urut 

yang tidak logis 

akan pengalaman 

yang lazim 

dilakukan. Apa 

yang disebut 

hukum tidak 

selalu sama dan 

sebangun dengan 

pengertian 

menurut logika 

hukum dan logika 

umum.oleh sebab 

itu pengalanan 

dan kebiasaan 

juga telah 

menjadi hukum. 

2. Pengalaman 

yang telah 

berjalan ialah 

pilpres 

dilaksanakan 

setelah pemilu 

anggota lembaga 

legislatif. Karena 

presiden dan 

wakil presiden 

dialntik oleh 

MPR. 
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disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan 

Pilpres adalah 

dilakukan secara 

serentak dengan 

pemili anggota 

lembaga 

perwakilan. 

3. Penyelenggaraan 

pemilu secara 

serentak akan lebih 

efisien sehingga 

penyelenggaraan 

akan lebih 

menghemat uang 

negara.  

Sesungguhnya 

telah terjadi apa 

yang disebut 

desuetudo atau 

kebiasaan 

(konvensi 

ketatanegaraan) 

telah 

menggantikan 

ketentuan hukum, 

yaitu suatu hal 

yang seringkali 

terjadi baik 

praktik di 

Indonesia maupun 

di negara lain. Hal 

ini merupakan 

kebenaran bahwa 

“the life of law 

has not been logic 

it has been 

experience”. Oleh 

karena kebiasaan 

demikian telah 

diterima dan 

dilaksanakan, 

sehingga 

dianggap tidak 

bertentangan 

dengan 
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hukum.Dengan 

demikian maka 

kedudukan Pasal 

3 ayat (5) UU 

42/2008 adalah 

konstitusional. 

4 Putusan 

MKRI 

1. Pilpres dan pemilu 

anggota lembaga 

perwakilan tahun 

2009 dan 2014 

yang 

diselenggarakan 

tidak serentak 

harus dinyatakn 

sah dan 

konstitusional. 

2. Pemilu serentak 

akan dilakukan 

secara serentak 

pada tahun 2019 

dan pemilu 

seterusnya. 

 

Pasal 3 ayat (5) 

dan Pasal 9 

tidak 

bertentangan 

dengan UUD 

1945. 

5 Dissenting 

opinion  

Dari hakim Maria 

Farida Indrati : 

secara delegatif  UUD 

1945 telah 

menyerahkan 

kewenangan kepada 

Dari hakim Abdul 

Mukthie, Maruarar 

Siahaan dan M.Akil 

Mochtar: jika 

MKRI konsisten 

dengan perkara yang 
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pembentuk UU (DPR 

dan Presiden) untuk 

mengatur tata cara 

pelaksanaan pilpres 

serta ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

pemilihan umum, 

sehingga menjadi 

kebijakan hukum 

terbuka (openes legal 

policy) pembentuk UU 

untuk merumuskan 

mekanisme terbaik 

tata cara pemilu, 

termaksud dalam 

penentuan waktu antar 

satu pemilihan dengan 

pemilihan yang lain. 

terkait dengan hal 

tersebut saya konsisten 

dengan putusan MKRI 

nomor 51-52-59/ 

PUU-VI/2008.  

diputus sebelumnya 

sebelumnya dalam 

perkara Nomor 

56/PUU-VI/2008 

dan putusan Nomor 

3/PUU-VI/2008 

dalam penafsiran 

konstitusi yang lebih 

menekankan pada 

tafsir tekstual dan 

original intent , 

seyogyanya 

Mahkamah 

mengabulkan 

permohonan 

pemohon atas Pasal 

6A ayat (2) dan 

Pasal 22E ayat (2) 

UUD 1945 yang 

menjadi sumber 

legitimasi Pasal 3 

ayat (5) dan Pasal 9 

UU Pilpres oleh 

pemohon dinyatakan 

bertentangan dengan 

UUD 1945. Alasan 

penggunaan Pasal 

6A ayat (5) UUD 

1945 yang berbunyi, 

“Tata cara 
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pelaksanaan 

Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut 

diatur dalam 

undang-undang” 

sebagai manifestasi 

mandat UUD 1945 

kepada pembentuk 

Undang-Undang 

dapat membuat 

syarat “threshold” 

tidak tepat, karena 

Pasala quo tidak 

mengatur tentang 

persyaratan, 

melainkan masalah 

cara, karena tentang 

syarat sudah diatur 

dalam Pasal 6 UUD 

1945, tidak dapat 

dicampuradukkan 

6 Hakim yang 

memutus 

Moh.Mahfud MD 

selaku ketua 

merangkap anggota, 

Achmad Sodiki, 

M.Akil Mochtar, 

Hamda Zoelva, 

Muhammad Alim, 

Ahmad Fadlil, 

Moh.Mahfud MD 

selaku ketua 

merangkap anggota, 

Maria Farida 

Indrianti, Achamad 

Sodiki, Fadjar, 

M.Arsyad Sanusi, 

dan Muhammad 
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Harjono dan 

dissenting opinion 

oleh Maria Farida 

Indianti. 

Alim dan dissenting 

opinion oleh 3 orang 

hakim yakni Abdul 

Mukhtie, Maruar 

Siahaan dan M.Akil 

Mochtar. 

  

 

Inkonsistensi terhadap putusan yang khususnya memiliki substansi yang 

sama merupakan isu yang serius yang harus ditangani. Oleh karena putusan 

MKRI memiliki implikasi yang nyata dimana putusan tersebut mengikat secara 

umum (semua rakyat Indonesia).Dengan melihat beberapa putusan tersebut 

maka penulis cenderung berpendirian bahwa  MKRI sebagai lembaga yang 

putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) makaputusan yang 

dikeluarkan dapat diputuskan secara bertanggung jawab dan tidak 

mengesampingkan posisinya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of 

constitution),dapat menjaga demokrasi dan persamaan di hadapan hukum serta 

menjaga indepedensi MKRI itu sendiri, yang mana hal tersebut harusdapat 

dipertahankan secara konsisten oleh MKRI itu sendiri. 

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang berjudul “Inkonsistensi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada uraian diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian 

ini ialah:  

1. Mengapa terjadi inkonsistensi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MKRI 

terhadap permohonan yang memiliki substansi yang sama? 

2. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari inkonsistensi 

terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MKRI ke depannya terkait permohonan 

yang memiliki substansi yang sama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya inkonsistensi terhadap putusan 

yang dikeluarkan oleh MKRI. 

2. Mengetahui cara agar menghindari terjadinya inkonsistensi putusan yang 

dikeluarkan oleh MKRI kedepannya yang memiliki substansi yang sama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diberikan melalui penelitian ini ialah dari segi teoritis dan praktis. 

1. Dari segi teoritis memperjelas penyebab inkonsistensi putusan yang dikeluarkan 

oleh MKRI dan memperjelas cara untuk terhindar dari inkonsistensi terhadap 

putusan-putusan yang di keluarkan oleh MKRI 
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2. Dari segi praktis diharapkan berguna untuk megetahui cara agar terhindar dari 

inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh MKRI yang memiliki substansi 

yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum (legal 

research), penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin–doktrin 

hukum guna menjawa isu hukum yang dihadapi. 

2. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (case approach),
22

 

pendekatan konseptual (conceptual approach)
23

 dan pendekatan perundang-

undangan (statute approach).
24

 

a. Dalam menggunakan pendekatan kasus (case approach), yang perlu 

dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.
25

 Terhadap 

rumusan masalah tersebut maka pendekatan kasus (case approach) 

dilakukan terhadap putusan MKRI untuk kasus-kasus yang berkaitan 

dengan inkonsistensi MKRI untuk melihat dan mengetahui pertimbangan 

                                                             
22

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 119. 
23

Ibid  h. 137. 
24

Ibid h. 96. 
25

Ibid h.119. 
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hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang menimbulkan terjadinya 

inkonsistensi MKRI.  

b. Pendekatan konseptual  (conceptual approach) dilakukan manakala 

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan 

karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
26

 

Pendekatan konseputal (conceptual approach) dalah hal ini dilihat dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Sedangkan  

c. Pendekatan Undang-undang (statute approach) adalah pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi.
27

 Dalam hal ini pendekatan tersebut 

akan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang 

lain di bawahnya yang berkaitan dengan penelitian. 

Ketiga pendekatan ini digunakan penulis dalam rangka mengetahui dan 

memahami dengan jelas latar belakang terjadinya inkonsistensi terhadap 

putusan yang dikeluarkan oleh MKRI dan mengetahu cara agar terhindar dari 

inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh MKRI yang memiliki substansi 

yang sama. 

3. Bahan hukum yang digunakan : 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang berarti mempunyai otoritas, terdiri atas perundang-undangan antara 

lain ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

                                                             
26

Ibid h.13. 
27

Ibid h.97. 
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2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 

Undang-undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah 

Konstitusi, Putusan MKRI nomor 76/PUU-XII/2014, putusan MKRI 

nomor 73/PUU-IX/2011, Putusan MKRI nomor 14/PUU-XI/2013, dan 

putusan MKRI Nomor 51-559/PUU-VI/2008. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum baik 

itu berupa skripsi, tesis dan jurnal hukum . 

c. Bahan hukum tersier merupakan kamus hukum dan komentar atas putusan 

pengadilan. 

4. Unit amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan 

yang berkaitan dengan inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh 

MKRI.Penulis mengambil Putusan MKRI Nomor 76/PUU-XII/2014, Putusan 

MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011, Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013, dan 

putusan MKRI Nomor 51-559/PUU-VI/2008. 

5. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis putusan hakim tersebut 

menggunakan penafsiran hukum dan penalaran hukum. 

 


