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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Judicial Review 

 

1. Pengertian Judicial Review 

 

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, yudicial diartikan yang berhak dengan 

pengadilan dan review diartikan tinjauan.
1
Judicial review (hak uji materil) merupakan 

kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-

produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan 

konstitusi yang berlaku.
2
 

Peristilahan “judicial review” dapat dibedakan dengan istilah “constitutional 

review” atau pengujian konstitusional. Pembedaan dilakukan sekurang-kurangnya 

karena dua alasan. Pertama, “constitutional review” selain dilakukan oleh hakim 

dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada 

lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam 

konsep “judicial review” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya 

mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
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Undang, sedangkan “constitutional review” hanya menyangkut pengujian 

konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.
3
 

Konsep “constitutional review” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan 

gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-

ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), 

serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental 

rights). Dalam sistem „constitutional review’ itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. 

Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan 

peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga 

peradilan (judiciary). Dengan kata lain, “constitutional review” dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan 

sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap 

individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang 

merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat 

ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “constitutional review” 

berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.
4
 

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal dengan adanya dua 

macam hak menguji (toetsingrecht) yaitu hak menguji formil (formele toetsingrecht) 

dan hak menguji materiil (materiele toetsingrecht). Berikut ini akan diuraikan lebih 

jelas mengenai ke dua hak menguji tersebut : 

a. Pengujian Formil (formele toetsingrecht) 
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Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah 

dalam Pasal 51A ayat (4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI 

mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur 

bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentuk UU tidak 

memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
5
Menurut Sri Soemantri hak 

menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti 

UU diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah 

tidak.Harun Alfrasid mengemukakan bahwa hak menguji formil ialah mengenai 

prosedural pembuatan UU.
6
 Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengemukakan 

bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil (formele 

toetsingrecht) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit 

tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU dan pemberlakuan 

UU.
7
 

b. Pengujian Materiil (materiele toetsingrecht) 

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah 

dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI 

mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur 

bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam 
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ayat, Pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
8
 

Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian 

materiil adalah pengujian UU yang berkenan dengan materi mautan dalam ayat, 

Pasal, dan/atau bagian yang bertentangan dengan UUD 1945.” 

Menurut Sri Soemantri hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk 

menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-

undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya.
9
 

 

2. Perkembangan Judicial Review 

 

Awal pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan hukum ketatanengaraan tentang pengujian produk hukum oleh 

lembaga peradilan atau judicial review.Momentum awal munculnya judicial review 

adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (selanjutnya disingkat 

MA AS) dalam kasus Merbury vs. Madison pada tahun 1803.Dalam kasus tersebut, 
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MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judicial Act 1789 karena dinilai 

bertentangan dengan Konstitusi Amerika.
10

 

MA AS dibawah pimpinan Jhon Marshall [huruf tebal oleh penulis] ditantang 

untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas UU yang ditetapkan dalam 

kongres.
11

Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi AS maupun UU yang 

memberikan wewenagan judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA 

AS berpendapat itu adalah kewenangan konstitusional mereka yang telah bersumpah 

dan menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.Berdasarkan sumpah tersebut MA AS 

memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termaksud dari aturan 

hukum yang melanggar konstitusi.Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi 

konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat.
12

Judicial review merupakan bagian dari check 

and balances yang dibangun bahwa cabang pemerintahan  tidak boleh berkuasa 

penuh. 

Putusan MA AS tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga ke 

daratan Eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah 

manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlamen sebagai 

lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menetapkan 

suatu UU walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).Namun 

pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan 
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yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu UU 

yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif 

sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan.
13

 

Secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) diperkenalkan oleh 

pakar hukum Austria Hans Kelsen.Ide tersebut diterima dalam Konstitusi Austria 

Tahun 1919. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang 

diberi namaVerfassungsgerichtshoft atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional 

Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering 

disebut sebagai “The Kelsenian Model
14

”. Kemudian Mahkamah Konstitusi pertama 

itu berdiri pada tahun 1920 di Austria
15

, Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di 

dunia.Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (the 

principle of the supremacy of the Constitution) dan prinsip supremasi parlemen (the 

principle of the supremacy of the Parliament). Mahkamah konstitusi ini melakukan 

pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (abstract review) dan 

juga memungkinkan pengujian terhadap norma konkrit (concrete review). Pengujian 

biasanya dilakukan secara a posteriori, meskipun tidak menutup kemungkinan 

dilakukan pengujian a priori.
16
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Ide Hans Kelsen tersebut ternyata sejalan dengan gagasan yang pernah di 

kemukakan oleh Prof.Muhammad Yamin. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia (MKRI)  muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan 

perubahan terhadap UUD 1945. Pada saat pembahasan Rancangan UUD 1945 oleh 

Badan Penyelidik Usaha-usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 

Prof.Muhammad Yamin mengemukakan pendapat “Balai Agung” (MA) perlu diberi 

kewenangan untuk membanding undang-undang (UU). Namun ide ini ditolak oleh 

Prof.Soepomo berdasarkan alasan bahwa UUD 1945 yang sedang disusun pada saat 

itu tidak menganut paham trias politika. Kemudian, pada saat pembahasan perubahan 

UUD 1945 di era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MKRI  muncul 

kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjaadi dalam era reformasi telah menyebabkan 

beralihnya supermasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke supremasi 

konstitusi.
17

 

Adanya perubahan yang mendasar terhadap perubahan UUD 1945 maka di 

perlukannya sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta lembaga negara  

yang mengatasi kemungkinan terjadinya sengketa antar lembaga Negara yang 

sederajat dan saling mengendalikan (check and balances). Seiring dengan hal tersebut 

muncul desakan agar pengujian peraturan perundang-undangan ditingkatkan tidak 

hanya terbatas pada peraturan di bawah UU melainkan juga atas UU terhadap UUD 

1945.Dimana kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945 harus diberikan 

kepada lembaga tersendiri di luar MA.Atas dasar pemikiran itulah keberadaan MKRI 
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Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2004, h. 187.  



8 
 

yang berdiri sendiri di samping MA.
18

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pembentukan MKRI dapat di pahami dari 2 sisi yakni sisi politik dan sisi hukum.Dari 

sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MKRI di perlukan guna mengimbangi 

kekuasaan pembentukan UU yang dimiliki oleh DPR dan Presiden.Hal ini diperlukan 

agar UU tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan 

Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan 

MKRI adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi 

supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip Negara 

hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
19

 

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat 

respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh 

MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, 

akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 

ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 

pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada 

pasca-amandemen UUD 1945 membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih 

baik. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu lembaga tersendiri yang khusus menjaga 

martabat UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia sehingga setiap tindakan 

yang berkaitan dengan konstitusi ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah 

Konstitusi.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia (MKRI) ialah untuk menjalankan wewenang judicial review, sedangkan 

munculnya judicial review dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik 

ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MKRI dipahami sebagai 

bagian dari upaya mewujudkan mekanisme check and balances antara cabang 

kekuasaan negara.
20

Asas atau prinsip checks and balances yang melahirkan lembaga 

MKRI dimaksudkan berfungsi untuk menegakkan konstitusionalisme, karena pada 

satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak menjadi sewenang-

wenang), dan pada pihak lain bahwa kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi 

berlakunya hukum, oleh karena hukum bukanlah merupakan kaidah-kaidah yang 

dengan sendirinya mempunyai kekuatan berlaku.
21

 

Judicial review di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga Negara yakni 

Mahkamah Konstitusi (MKRI) dan Mahkamah Agung (MA RI). Dalam pembagian 

tugasnya di bagian judicial review oleh Mahkamah Konstitusi diamanatkan dalam 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mana MKRI berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap 

UUD. Sedangkan judicial review MA RI diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU…” 

Dengan demikian maka Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi 

gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 
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1920, Italia pada 1947 dan Jerman pada 1945.
22

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 inilah 

yang ditetapkan sebagai hari lahirnya MKRI. 

  

B. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman  

 

1. Pengertian Umum Mengenai Hakim dan kekuasaan kehakiman 

 

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHAP).Dalam menjalankan tugasnya 

hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan dan memutuskan suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atu kurang 

jelas.
23

Sedangkan hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang 

MKRI sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 

Di Indonesia pelaku kekuasaan kehakiman dibagi atas dua yakni Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PasalPasal 24 ayat (2) 

UUD 1945 yang menyebutkan : 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. 
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23
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komposisi hakim konsitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan 

“Mahkamah Konstiitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” 

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut hakim harus bebas dari pengaruh 

pihak manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilian.”Pasal tersebut 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”. 

 

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU MKRI yang berbunyi :“Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan.” 

Menurut Jimly Asshidiqie pengertian kata” merdeka” dan bebas dari 

“pengaruh” pihak manapun memiliki pengertian yang bersifat fugsional dan 

institusional. Kemerdekaan secara fungsional berarti bahwa kekuasaan pemerintah 

tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan 

mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara 

yang dihadapi oleh hakim. Sedangkan kemerdekaan institusional berhubungan 
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dengan kemerdekaan kelembagaan pengadilan dan lembaga pemerintah 

lainnya.
24

Kekuasaan yang merdeka tersebut merupakan salah satu hal penting yang 

tetap dijaga oleh para pelaku kekuasaan kehakiman demi menjaga kewibawaan 

MKRI sebagai lembaga yang bersifat final dan mengikat (final and binding). 

 

2. The Bangalore Principle  

 

The Bangalore principle merupakan prinsip penting yang harus dijadikan 

pegangan bagi para hakim di dunia.Dimana produk tersebut merupakan hasil 

pertemuan para hakim agung dari berbagai negara yang dihadiri pelopor khusus 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di The Peace Palace, The Hague, dan Netherland 

(The Bangalore Principles of Judicial Conduct, November 25 and 26, 

2002). Dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct disebutkan bahwa 

keberadaan suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral untuk 

melindungi hak-hak asasi manusia diberikan afirmasi pada fakta bahwa penerapan 

segala bentuk hak-hak pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan keadilan yang 

layak. Suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral adalah penting 

apabila pengadilan-pengadilan melaksanakan peran mereka dalam menegakkan 

Undang-Undang Dasar dan aturan-aturan hukum lainnya.
25
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 Ahmad Kamil, Filsafat kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2012,h.218. 
25
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Dalam The Bangalore Principle tersebut, tercantum enam prinsip penting yang 

harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu pinsip : (a) independence 

(independensi), (b)impartiality (imparsial), (c) integrity (integritas), (d)propriety 

(kepatutan), (e) equality (kesamaan), dan (f) competence and diligence (kompentensi 

dan ketekunan). Khusus di Indonesia, dengan SK. KMA No. 104 /SK/XII/2006 

bertanggal 22 Desember 2006, telah disahkan Pedoman Perilaku Hakim yang harus 

menjadi pegangan bagi para hakim dan personil pengadilan lainnya.
26

Kemudian 

pedoman tersebut di derivasikan secara khusus dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakukan 

Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai ke 6 (enam) prinsip penting dari The 

Bangalore Principle sebagai berikut: 

 

a. Prinsip Independensi dan Imparsial (independence and impartialy)  

Istilah independen atau independensi merupakan serapan dari kata 

Independence yang bearti The state of quality of being independent; a country 

freedom to manage all its affairs, whether external or internal without countrol by 

other country.
27

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi 

daripada independen tetapi memiliki padanan kata yakni mandiri.
28

Sedangkan 

imparsial diambil dari bahasa inggris yaitu impartiality yang berarti yang artinya 

                                                             
26

 H.Abd.Rasyid As‟ad, Makalah: Prinsip kekuasaan Kehakiman dan Independensi 

Peradilan,h.6. 
27

  Bryan A Garner, Black Law Dictionary, seventh edition, West group :United States of 

America, 1999,h. 773. 
28

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005, h.655. 



14 
 

perlakukan adil.
29

 Jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman maka dapat dikatakan 

bahwa kekuasaan yang merdeka merupakan kekuasaan yang independen dan 

imparsial artinya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta 

memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh 

lembaga atau kepentingan apapun serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang 

berperkara. Independensi dan imparsial merupakan 2 (dua) hal penting yang harus 

diperhatikan hakim karena sangat bersinggungan dengan keadilan dan koteks putusan 

yang dibuatnya dan yang mana MKRI sebagai diamanatkan dalam dalam konstitusi 

mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
30

 

dan sifat putusan MKRI bersifat final dan mengikat (final and binding) dan tidak 

memiliki upaya hukum lainnya.  

Indepedensi dan imparisal memiliki 3 dimensi yaitu
31

:  

1. Fungsional 

Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara 

lain atau semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam 

proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, dimensi ini harus 

didukung dengan independensi dan imparsial dari dimensi struktural dan 

personal hakim. 

2. Struktural atau kelembagaan  

                                                             
29

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-imparsial/, dikunjungi pada tanggal 

30 Maret 2016, pukul 09.57. 
30

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

constitution1/, dikunjungi pada tanggal 24 September 2015 pukul 15.35. 
31

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahakamah Kosntitusi, Op 

Cit.h.19. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-imparsial/
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/


15 
 

Dari sisi struktural dan kelembagaan peradilan harus bersifat independensi dan 

imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat 

dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. 

3. Personal 

Dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang 

dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan terhadap kode etik dan 

pedoman perilaku. 

Independensi pada hakekatnya merupakan hal yang telah ada disetiap 

pengadilan namun independensi bukanlah hal yang mutlak, adanya ketentuan 

mengenai independensi hakim bukan berarti hakim dapat bertindak sewenang-

wenang.Dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh pancasila, UUD 1945, 

Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
32

Lebih lanjut di 

dalam Conferensi International Commission of Jurist juga dijelaskan bahwa 

kebebasan hakim pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu 

tertentu.“Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitary 

manner”. Ketentuan dari segi prosedural maupun substansial atau materiil sudah 

menjadi batasan bagi hakim agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar 

hukum dan bertindak sewenang-wenang dimana hakim adalah subordinated pada 

hukum dan tidak dapat bertindak contra legem.Sehingga dalam konteks kebebasan 

hakim (independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu 

                                                             
32

 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005,h.52. 
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akuntabilitas peradilan (judicial accountability)
33

. Adapun bentuk pembatasan 

kebebasan hakim dalam memutus perkara antara lain
34

: 

a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum 

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas ketentuan hukum 

yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret.Hal ini sejalan dengan asas 

legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum.Asas 

legalitas menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan 

bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah ada 

sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan 

tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.Segala putusan hakim atau putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dari putusan 

tersebut, juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. 

b. Hakim memutus untuk keadilan 

Untuk mewujudkan keadilan, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, 

melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan 

suatu ketentuan yang berlaku.Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum 

yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya putusan 

yang adil.Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau 

menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak 

dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.Undang-undang telah 

                                                             
33

 Paulus E. Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Seminar 

Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003 h. 3-5. 
34

Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Perss, Yogyakarta,2007,h.112. 
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menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam 

masyarakat. 

Inkonsistensi putusan khususnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap kasus/perkara yang sama atau yang 

memiliki substansi yang sama namun di putus berbeda merupakan isu serius yang 

harus segera ditangani. MKRI sebagai salah satu lembaga peradilan haruslah menjaga 

kepercayaan pencari keadilan dengan memperkuat wibawa atau otoritas hakim-

hakimnya sendiri.Hal tersebut mengakibatkan perlunya konsistensi hakim dalam hal 

putusan-putusan yang dikeluarkannya.Putusan MKRI merupakan hal yang sangat 

penting karena implikasinya yang nyata dan tidak lagi bersifat abstrak dimana 

putusannya tersebut bukan saja mengikat para pihak yang mengajukan permohonan 

melainkan mengikat semua orang (rakyat Indonesia).Oleh karena itu diperlukannya 

sebuah konsistensi dari hakim MKRI dalam putusan-putusan yang dikeluarkannya 

dari sisi tuntutan keadilan (fairness). 

 

b. Integrity (Integritas) 

Integrity (integritas) yakni hakim harus mempunyai sikap batin dan pribadi 

yang utuh dan seimbang, yaitu hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara 

dalam menjalanklan tugas jabatannya. Keutuhan kepdibadian hakim mencakup sikap 

jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya disertai ketangguhan 

batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, 

popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian 
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mencakup keseimbangan rohani dan jasmani atau mental dan fisik, serta 

keseimbangan antara kecredasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 

intelektual dalam pelaksanaan tugas.
35

 

 

c. propriety (kepatutan) 

Prinsip ini menekankan bahwa hakim harus memiliki pribadi dan berperilaku 

yang patas dan sopan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat Negara dan 

menjalankan tugas profesionalinya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, 

dan kepercayaan.Kepantasan tercermin dalam menampilan dan perilaku pribadi yang 

berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai 

tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan 

tercermin dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan 

antarpribadi, baik dalam tutur kata lisan, tulisan, atau bahasa tubuh; dalam bertindak, 

bekerja, dan bertingkah laku; dalam pergaul sesama hakim, dengan karyawan atau 

pegawai pengadilan. Dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan atau 

pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.
36

 

 

d. equality (kesamaan) 

Dimaksud dengan prinsip equality (kesamaan) yakni hakim harus 

memperlakukan sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan 

beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna 

                                                             
35

 H.Abd.Rasyid As‟ad, Prinsip kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan,h.7. 
36

Ibid,h.8. 
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kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status social ekonomi, umur, 

pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa. Prinsip kesetaraan ini secara 

eensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua 

pihak dalam persidangan secara sama sesuai keududukannya masing-masing dalam 

proses peradilan.
37

 

 

e. Kecapakan dan Keseksamaan (Competence and Diligence Principle) 

Kecapakan dan Keseksamaan (Competence and Diligence Principle) yakni 

hakim harus mempunyai kecakapan dan keseksamaan.Hal ini menjadi prasyarat 

penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan dipercaya.Kecakapan hakim 

tercermin dalam kemampuan profesionalnya yang diperoleh dari pendidikan, 

pelatihan, dan atau pengalamannya dalam melaksanakan tugas; sedangkan 

keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, 

kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas 

profesional hakim.
38

 

 

 

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 

 

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa MKRI memiliki 

beberapa kewenangan yang secara atribusi diberikan oleh UUD kepada MKRI di 

                                                             
37

Ibid,h.8. 
38

Ibid. 
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mana kewenangan tersebut meliputi keweangan MKRI dalam mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan  memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Soehino menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin 

agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.Oleh 

sebab itu, Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai organ pengawal konstitusi (the 

guardian of the constitution).Dalam menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah 

Konstitusi dapat menafsirkan UUD 1945.Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi 

selain penngawal konstitusi juga disebut sebagai penafsir konstitusi (the sole 

interpreter of the constitution).
39

 Melihat bahwa MKRI memiliki beberapa wewenang 

yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka penulis fokus pada salah satu 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945.  

Pasal 50 UU No.24 tahun 2003 tentang MKRI mengatur pembatasan terhadap 

UU yang dapat diuji oleh MKRI yaitu UU yang diundangkan sebelum perubahan 

UUD 1945, akan tetapi Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 

mengikat berdasarkan putusan MKRI sejak 12 April 2005.
40

 MKRI pertama kali 

mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 

                                                             
39

Soehino, Hukum Tata Negara, Sifat Serta tata Cara Perubahan UUD 1945, BPFE, 

Yogyakarta, 2005, h.21. 
40

 Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Cetakan.3, Jakarta, Sekkretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah KOnstitusi Republik Indonesia, 2008, h.107. 
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dalam putusan perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihan pengujian UU Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, yaitu ketentuan dalam 

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam pertimbangan hukum pada putusan 

tersebut dikemukakan sebagai berikut: 

“Mahkamah Konstitusi  bukanlah organ undang-undang melainkan organ 

undang-undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah 

undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan 

perundang-undang lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh 

siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum 

nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah 

seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

 

P.J.P Tak mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap 

keputusan yang di keluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku 

yang bersifat dan mengikat secara umum.
41

 Menurut Attamimi peraturan perundang-

undangan adalah peraturan Negara di tingkat pusat dan tingkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan kewenangan perundang-undangan  baik secara atribusi maupun secara 

delegasi.
42

 Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie peraturan perundang-undangan 

adalah: 
43

 

“…Keseluruhan susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang 

berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang 

melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan 

pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan 

politiknya dalam melaksanankan produk legislatif yang ditetapkan oleh 

                                                             
41

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, h.3. 
42

Rosjidi Ranggawidjaja, pengantar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Mandar 

Maju, Bandung, 1998, h.1-2. 
43

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Rajawali 

Pers, Jakarta,2010,h.39. 
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lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut 

tingkatannya masing-masing.” 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa pada hakekatnya 

MKRI diberikan kewenangan secara atribusi untuk menguji produk-produk hukum di 

bawah UUD 1945 yang dibuat oleh badan eksekutif dan legislatif agar menekan 

kekuasaan politik sehingga produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan 

UUD 1945.  

 

C. Tinjauan Tentang Konsistensi Hakim dalam Membentuk Putusan 

 

1. Pengertian umum Putusan  

 

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk 

mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Maruar 

Siahaan berpendapat bahwa: 

“Putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya 

dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang.Putusan hakim 

atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu 

yang sangat diinginkan atau di nanti- nanti oleh pihak yang berperkara 

guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.” 

 

Putusan hakim bagi pihak yang bersengketa diharapkan adanya kepastian 

hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.Putusan hakim seringkali 

diibaratkan dengan “putusan Tuhan” (judicium dei).Dimaknai sebagai “putusan 

Tuhan” karena putusan hakim harus selalu diputuskan atas nama keadilan dan 
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berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu putusan hakim harus dianggap 

benar (res judicata pro veritate habitur).Sebagai konsekuensi yuridis atas hal 

tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses 

pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang didasarkan 

pada keadilan dan tidak hanya terpaku pada keadilan formal atau undangundang 

(legal justice).
44

 

Putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
45

Hal ini merupakan konsekuensi sifat 

putusan MKRI yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final.Dengan demikian 

putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.Setiap putusan yang dijatuhkan 

Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes.Artinya putusan Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak 

konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik.Putusan 

Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga 

negara di wilayah Indonesia.
46

 

Putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat 

final.Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk 

menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang 

mengikat (inkracht van gewijdse).
47

 

                                                             
44

e-journal.uajy.ac.id/6957/6/MIH502045.pdf, dikunjungi pada tanggal 4 April 2016, pukul 

09.23. 
45

Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
46

e-journal.uajy.ac.id/6957/6/MIH502045.pdf, dikunjungi pada tanggal 4 April 2016, pukul 
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47

 Ibid. 



24 
 

 

2. Pertimbangan dan Pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia (MKRI) 

 

Proses pengambilan keputusan dalam perkara pengujian undang-undang di 

MKRI melalui jalan yang sangat panjang. Sebabnya ialah UU pada pokoknya 

merupakan produk hukum yang mencerminkan kehendak politik mayoritas rakyat 

yang terjelma dalam peran para pembentuk UU yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden, yang kadang-kadang juga dengan Dewan Perwakilan Daerah.
48

 

Proses perancangan dan penyelesaian perumusan putusan dikerjakan bersama-

sama oleh para hakim melalui Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim (RPH) yang 

bersifat tertutup atau rahasia. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

orang hakim konstitusi. Jika kurang dari 7 (tujuh) orang, tidak mencapai kuorum 

sehingga pengambilan keputusan resmi harus ditunda sampai rapat kourum terpenuhi. 

Berikut ini merupakan keseluruhan tahapan RPH yang biasa dilakukan antara lain 

sebagai berikut.
49

 

1. RPH 1 pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan sikap para 

hakim mengenai keadaan hukum (legal standing) parapemohon, 

keberwenangan MKRI atas perkara yang bersangkutan, dan langkah yang perlu 

diambil oleh majelis hakim untuk tahap selanjutnya. 

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

                                                             
48

 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang..,Op Cit., h.205. 
49
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3. RPH 3 (bila diperlukan) adalah dalam rangka diskusi curah pendapat 2, yang 

biasanya diakhiri dengan instruksi agar setiap hakim segera menuliskan 

pendapat hukumnya secara resmi. 

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

diskusi curah pendapat 3 dalam rangka menghimpun pendapat-pendapat yang 

lebih luas mengenai perkara pengujian undang-undang yang terkait. 

5. RPH 5 adalah dalam rangka penyampaian pendapat hukum setiap hakim 

konstitusi secara resmi, dan hakim yang lain diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap pendapat resmi yang telah 

disampaikan oleh masing-masing hakim. 

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

lanjutan untuk mendalami pokok permohonan sebelum diambil putusan final 

dan mengikat atas perkara yang bersangkutan. 

7. RPH 7 adalah dalam rangka menentukan pilihan kesepakatan tentang putusan 

final atas perkara bersangkutan. 

8. RPH 8 adalah rapat dalam rangka perancangan putusan. 

9. RPH 9 adalah rapat finishing redaksional atas perancangan putusan fnal yang 

akan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

Dalam Pasal 48 ayat (7) UU MKRI ditentukan bahwa: “Dalam hal musyawarah 

sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai suara 

mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak”. Lebih lanjut dalam ayat (8) 

dinyatakan: “Dalam musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir 
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ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan”. Artinya, diantara 9 (Sembilan) 

orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi 

dapat terjadi silang pendapat yang tidak dapat dipertemukan sama sekali. Meskipun 

sudah diusahakan semaksimal mungkin, perbedaan pendapat juga tidak dapat 

dipertemukan, putusan harus diambil dengan suara terbanyak atau jumlah mayoritas 

dari hakim tersebut.
50

 

MKRI sebagai lembaga yang bersifat final dan mengikat dan tidak memiliki 

upaya hukum lain khususnya terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian 

dalam undang-undang yang telah diuji
51

 membuat masyarakat merasa hal tersebut 

sangat merugikan hak konstitusional warga Negara dalam mencari keadilan. dengan 

demikian, MKRI menyadari bahwa hal tersebut tentunya sangat membatasi hak 

konstitusional warga Negara oleh sebab itu MKRI membuat pengecualian terhadap 

Pasal 60 UU MKRI yang di rumuskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 

6/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 

No. 6/2005). Pasal 42 ayat (2) PMK No. 6/2005 yang berbunyi : 

(1) Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam UU yang 

telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.  

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU 

terhadap muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara 

yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian 

kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan 

permohonan yang bersangkutan berbeda. 

 

Dengan adanya ketentuan pengujian kembali terhadap muatan ayat, Pasal, dan/atau 

bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh MKRI (ne bis in idem) 
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maka terdapat perkembangan amar putusan dalam praktik di MKRI yang dapat di 

lakukan pengujian kembali ke MKRI yaitu putusan konstitusional bersyarat 

(conditionally constitution), inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional), penundaan keberlakukan putusan dan perumusan norma baru 

dalam putusan. 

a. Putusan Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) 

Gagasan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) muncul pada 

saat permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air.Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur 3 (tiga) jenis 

amar putusan yaitu diterima, dikabulkan dan ditolak. Jika hanya bersandar pada 

3 (tiga) jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji UU dimana sebuah UU 

seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal 

pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.
52

 Berkaitan dengan 

hal tersebut, hakim konstitusi Harjono mengemukakan bahwa : 

“oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah 

persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum 

dikemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan 

itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat 

dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk 

pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan 

konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali” 

 

Salah satu ciri putusan tersebut merupakan putusan konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional) ialah terdapat frasa : “menyatakan Pasal…UU… 

adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal… UUD 1945” 
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b. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (conditionally unconstitutional) 

Putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) merupakan 

kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti Pasal yang 

dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 

1945.Artinya, Pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika 

syarat yang ditetapkan oleh MKRI tidak dipenuhi. Dengan demikian Pasal yang 

dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional 

dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh 

MKRI dipenuhi oleh addresaat putusan MKRI. Jika syarat yang ditentukan 

MKRI dipenuhi maka normatersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya 

(conditionally constituonal) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan 

konstitusi (condionally unconstitutional). Dengan demikian secara karakteristik, 

model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara 

substansial tidak berbeda.
53

 

c. Penundaan Keberlakukan Putusan 

model putusan yang keberlakukannya ditunda bertujuan untuk memberi ruang 

transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena 

disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan. Model putusan yang 

pemberlakuannya ditunda mengandung perintah kepada pembentuk UU untuk 
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memperbaharui konstitusional yang dibatasi oleh waktu.Demikian juga dari 

segi keberlakuan suatu UU, MKRI memberikan tenggang waktu untuk 

mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, disamping 

menunggu produk legalisasi yang dikeluarkan oleh pembentuk UU.
54

 

d. Perumusan Norma Baru dalam Putusan 

Prinsipnya, dalam model putusan ini, MKRI mengubah atau membuat baru 

bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari 

undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan 

norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun 

putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan 

dalam putusan MKRI dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap 

konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang 

ditentukan dalam putusan MKRI tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau 

undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.
55

 

 

3. Pengambilan putusan dalam sistem peradilan di negara Common Law dan 

Civil Law 

 

Di dalam yurisprudensi terdapat dua asas yang mempengaruhi seseorang hakim 

mengikuti putusan hakim yang terdahulu atau tidak yaitu asas preseden dan asas 
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bebas.Peradilan Indonesia yang menganut sistem hukum civil law menerapkan asas 

bebas dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

ke 2 (dua) asas tersebut. 

 

a. Asas bebas dalam Sistem Peradilan Civil Law  

Sistem hukum civil law merupakan sistem hukum yang berkembang di daratan 

Eropa.Kekhasan sistem civil law terletak pada tekanannya dalam penggunaan aturan-

aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya.Awal 

perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa 

Kontinental.Sistem ini kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada 

daerah-daerah jajahannya.
56

Sistem hukum civil law mempunyai tiga karakteristik, 

yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang 

menjadi sumber hukum yang terutama yang mana tidak ada hukum selain undang-

undang yang tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum itu sendiri, dan sistem 

peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, ialah hakim mempunyai 

peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara.
57

 

Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan (sovereignty) 

termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam sistem 

Eropa Kontinental selain peraturan perundang-undangan ialah yurisprudensi, 
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kebiasaan, traktat atau perjanjian dan doktrin atau pendapat para ahli hukum 

terkemuka.
58

 

Di dalam sistem hukum civil law melihat bahwa kelahiran hukum dari sudut 

yang lebih formil.Formalitas prosedural pembentukan hukum menjadi unsur 

terpenting dalam menilai legalitas hukum.Dalam sistem hukum ini, hukum 

dikonstruksikan dalam bentuk rumusan tertulis yang disusun secara sistematik dalam 

kitab hukum Perundang-undangan.hakim yang berfungsi melaksanakan kewenangan 

peradilan sudah memiliki perangkat hukum yang pasti dan konkrit. Kerja hakim 

dalam proses pemeriksaan perkara hanya sebatas mencocokkan unsur-unsur hukum 

yang terumus dalam hukum tertulis dengan kasus konkrit yang diperksanya. Jika 

kasus perkara yang diperiksanya memenuhi unsur-unsur hukum tertulis yang relevan 

dengan kasus tersebut maka sanksi hukumnya akan diterapkan dan jika tidak 

memenuhi unsur-unsurnya maka hakim tidak boleh menerapkan sanksi hukumnya. 

Jadi, satu-satunya nilai ukur kebenaran legal dalam pandangan sistem civil law adalah 

hukum tertulis.
59

 

Di dalam perkembangannya hukum di Indonesia dalam menganalisa proses 

kelahiran dan penemuan hukum cenderung ke arah penggabungan (komulasi) dua 

pendiri aliran sistem hukum civil law dan common law namun dengan perioritas 

mendahulukan sistem civil law kemudian dikemas dengan pandangan common law. 

Secara tegas Indonesia mengakui keberadaan dan mekanisme penciptaan hukum 

                                                             
58

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20491-kekuatan-

mengikat-yurisprudensi-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak, dikunjungi pada tanggal 2 April 2016, 

pukul 06.20 PM. 
59

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

2004,h.27-28. 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20491-kekuatan-mengikat-yurisprudensi-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20491-kekuatan-mengikat-yurisprudensi-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak


32 
 

dalam bentuk judge made law.Selain itu, kehidupan praktik peradilan di Indonesia 

tetap mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum walaupun 

yurisprudensi di Indonesia tidak sekokoh sebagaimana pada sistem hukum common 

law.
60

 

Asas bebas ialah hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang lebih 

tinggi dan sederajat tingkatannya dengan kata lain bahwa secara hukum, kekuatan 

mengikat yurisprudensi bagi negara-negara dengan sistem hukum civil law hanya 

mengikat secara persuasive precedent sehingga hakim-hakim dibawahnya atau 

setelahnya diperkenankan tidak mengikuti yurisprudensi
61

 atau dengan kata lain 

yurisprudensi bukanlah hal yang wajib dan terikat bagi para hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

 

b. Asas the binding force of presedent (Preseden) dalam Sistem Peradilan 

Common law  

Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon 

(common law).sistemcommon law hidup dan berkembang melalui pengajaran turun 

temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, menurut sisten 

hukum ini masyarakat yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan tata tertib 

yang mereka perlukan pada suatu tempat dan waktu tertentu.
62

Sistem common law 

diterapkan dan mulai berkembang sejak abad XVI di negara Inggris. Dalam sistem ini 

tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan 
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masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau yang telah menjadi keputusan 

pengadilan.Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian 

menjadikan sistem hukum ini disebut sistem common law atau Uri Written Law 

(hukum tidak tertulis). 

Makna kaidah yang terpenting untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, 

khususnya hakim adalah bahwa sistem common law berpendirian bahwa hukum tidak 

terikat pada bentuk dan prosedur formil dalam menciptakan hukum, daya lenturnya 

sangat potensial mengikuti dan mensejajari lanju pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat. Prinsip ini akan mampu menempatkan hakim sebagai makhluk yang 

hidup dan dinamis dalam menggali hukum, sehingga akan membuka kesempatan bagi 

hakim untuk menerapkan hukum contra legem. Karena lahirnya dan gerakan sistem 

hukum common law, secara konsisten tetap bergerak sejajar sesuai dengan kebutuhan 

dan kesadaran masyarakat tanpa memerlukan proses formil yang kaku dan berbelit.
63

 

Di dalam sistem hukum ini akan disebut hukum dilihat dari putusan-putusan 

pengadilan. Dengan kata lain bahwa, pengenalan hukum secara konkrit dalam sistem 

common law, dapat ditunjukkan pada hukum terapan yang diterapkan hakim dalam 

putusan-putusan yang dijatuhkannya untuk setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

Setiap hukum yang telah di konkritkan dalam bentuk putusan-putusan langsung 

berkapasitas sebagai aturan hukum yang berkualitas Preseden. Pengambilan putusan 

dengan asas Preseden diikuti dan diterapkan oleh seluruh pengadilan dalam 

menjatuhkan hukum terapan dalam kasus-kasus yang memiliki unsur-unsur dan sifat-
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sifat yang sama dengan kasus sebelumnya yang telah diputus (diberikan hukum 

konkritnya) oleh hakim sebelumnya.
64

 

asasthe binding force of presedent (asas preseden) mengandung pengertian 

bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari hakim 

yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Black Law‟s Dictionary 

memberikan pengertian tentang binding precedent sebagai berikut: “A precedent that 

a court must follow. For example, a lower court as bound by an applicable holding of 

a higher court in the same jurisdiction.” Bagi negara Common Law (Inggris, Amerika 

Serikat dan Afrika Selatan), yurisprudensi memang merupakan sumber hukum 

terpenting. Judge made law mengambil tempat terpenting di samping statute 

law (hukum undang-undang). Putusan hakim berdasarkan asas preseden ini 

mempunyai kekuatan yang mengikat (binding authority).
65
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