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BAB III 

 

 

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

 

A. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-

XII/2014 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-

IX/2011 Dalam Hal Pemberian Ijin Penyidikan Oleh Presiden Bagi 

Anggota DPR dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah 

 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014  

 

Putusan tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan dalam permohonan 

pengujian 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) terhadap Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Perkara 

tersebut diajukan oleh Suriyadi Widodo Eddyono, pekerjaan Advokat sebagai 

pemohon I, dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana sebagai 

pemohon II. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2014 memberi surat 

kuasa kepada beberapa Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Institute for 

Crime Justice Reform (ICJR), beralamat di Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas 

nama pemberi kuasa yang selanjutnya di sebut pemohon. Pemohon telah mengajukan 

permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Agustus 2014 yang telah 
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diterima kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada tanggal yang sama berdasarkan 

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2014, dan telah dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan Nomor 

76/PUU-XII/2014yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan Mahkamah pada 

tanggal 10 September 2014 

 

a. Alasan-alasan Permohonan 

1) Ruang lingkup Pasal yang diuji serta dasar konstitusi yang digunakan oleh para 

pemohon ialah : 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap 

anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 

persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.  

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 

(tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, 

pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila 

anggota DPR:  

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak 

pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 

 

2) Pasal 245 UU MD3 menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan 

penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang 

pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara, khususnya para Pemohon 

sehingga merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. 
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3) berdasarkan putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011, Mahkamah Berpendapat 

“Dengan adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses 

peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan 

keadilan. Mahkamah mempertimbangan pendapat tertulis presiden telah 

menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas 

telah menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari 

intervensi.” 

4) Dalam putusan aquo Mahkamah juga berpendapat “Menurut Mahkamah 

memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat 

pejabat Negara dan lembaga Negara agat tidak dilakukan secara sembrono 

dan sewenanga-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi 

sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. 

5) Merujuk kembali pandangan Mahkamah perlakukan menjaga martabat pejabat 

negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-

asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses 

hukum, perlu dilihat apa-apa saja dalam pengaturan Pasal 245 UU MD3 yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas pidana 

6) Bahwa dari UU yang saat ini berlaku di Indonesia, ijin untuk melakukan proses 

hukum datang dari lembaga lain diluar pejabat negara (eksekutif: Presiden dan 

Jaksa Agung) maupun dalam struktur yang lebih tinggi untuk menjaga prinsip 

check and balances yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum, hal ini 
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yang berbeda dengan anggota DPR dimana ijin harus melalui Mahkamah 

Kehormatan Dewan DPR yang bagi Pemohon tidak tepat sesuai dengan rezim 

hukum yang ada(digaris bawahi oleh penulis) 

7) Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahakamh Kehormatan 

Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran 

martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjuk bahwa Dewan 

Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan 

DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan 

pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. struktur Mahkaamh Kehormatan 

Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu Mahkamah 

Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan 

penyelidikan dan verivikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini 

merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan 

dengan prinsip negara hukum 

8) Merujuk pada pandangan Mahkamah dalam putusan MK Nomor 73/PUU-

IX/2011 halaman 73 menyebutkan “menurut Mahkamah, pejabat negara dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang 

diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat 

negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek 

hukum terlepas dari jabatannya juga merupakan warga negara. Sebagai subjek 

hukum terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama 

dihadapan hukum” (digaris bahwahi oleh Penulis) 
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9) Dengan adanya tenggang waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 akan 

memperlambat proses peradilan karena prosedur birokrasi perijinan yang 

bertambah dan rumit, serta anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan atau 

penghilangan alat bukti ,seluruh hambatan ini secara jelas dapat disebut sebagai 

bentuk intervensi yang juga menghambat proses peradilan oleh Mahkamah 

Kehormatan Dewan DPR (digaris bawahi oleh penulis). 

 

b. Pendapat Mahkamah 

1) Mahkamah terlebih dahulu menguraikan tentang pertimbangan dalam putusan 

Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011 mengenai pengajuan permohonan ijin 

penyidikan kepala daerah, yang mana : 

i. Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses 

penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan menghabat 

proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk 

mengeluarkan persetujuan tersebut. Dalam tenggan waktu itu, kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana 

berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau 

penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat 

diketahui oleh yang bersangkutan. 

ii. Dalam hal penyelidikan menurut mahkamah tidak ada pembatasan gerak 

bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan 

tindakan penangkapan ataupun penahanan. Dalam proses penyidikan, 
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kepada daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan 

tugasnya, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan. 

iii. Menurut Mahkamah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden 

hanya tindakan penahanan. Dengan demikian maka tindakan penyidikan 

dapat dilakukan oleh penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis 

dari Presiden. Dalam rangka proses hukum yang elbih efektif dan efesien 

yang menjamin kepastian hukum maka Mahkamah memandang perlu 

untuk member batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang 

lebih singkat. 

iv. Menurut Mahkamah memandang bahwa diperlukan adanya perlakuan yang 

menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak 

diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun, perlakuan 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan 

asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya 

proses hukum. 

2) Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) 

UUD 2945 memegang kekuasaan pembentukan UU. Sebagai pejabat negara 

pemegang kekuasaan pembentuk UU dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-

masing anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. 

Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusi anggota DRP tidak dengan mudah dan 

bahkan tidak boleh didiskriminasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan 
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fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad 

baik dan penuh dengan tanggungjawab. 

3) Menurut mahkamah adanya persyaratan tertulis dari Mahkamah Dewan 

Kehormatan Dewan (MKD) dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan 

untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip 

persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan 

asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja 

anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak 

menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya.  Menurut 

mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugasnya terkait jabatan negara 

yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat 

negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara 

memiliki resiko dengan warga negara lainnya. Namun demikian, adanya 

perbedaan itu harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan 

proposional yang secara eksplisit dimuat dalam UU serta tidak diberikan 

sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang 

diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga indepedensi dan 

imparsialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan 

pidana, apalagi sampai berakibat pada terhadapnya proses hukum. 

4) Menurut mahkamah adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari MKD 

kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan adalah tidak tepat 
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karena MKD meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat 

kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan 

langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota MKD yang 

bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan, 

menurut Mahkamah proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang 

kepadanyaakan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis haruslah 

dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan 

bukan oleh MKD. 

5) Salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi 

anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah 

dengan diperlukannya persetujuan atau ijin tertulis dari Presiden dalam hal 

anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga 

melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya 

menegakkan mekanisme check and balances antara pemegang kekuasaan 

legislatif dan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa ijin tertulis a 

quo seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari MKD. 

Tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU 

MD3 a quo yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus 

diterbitkan dalam waktu singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efesien serta 

menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan tertulis dari 

Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, 

khususnya penyidikan terhadap pejabat negara telah diatur di beberapa UU 
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antara lain UU MK, UU BPK dan UU MA, sehingga hal demikian bukan 

merupakan sesuatu yang baru. 

6) Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan 

khususnya terkait dengan adanya syarat tertulis dari Presiden juga harus 

diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan anggota DPRD 

provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan 

keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka 

melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 

Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat 

persetujuan tertulis dari Gubernur. 

7) frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam pasa 

224 ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak 

dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden” 

8) 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”. 

 

c. Putusan 

Pada putusan ini Mahkamah : 

1) Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima 

2) Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian  

3) Menolak permohonan II untuk selain dan selebihnya 
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Putusan ini diambil dalam RPH  yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) hakim 

konsitusi yang terdiri dari Hamdan Zoelva, selaku ketua dan merangkap menjadi 

anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar 

Usman, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Aswanto 

(huruf tebal oleh penulis) dengan suara bulat. 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 

 

Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan dalam permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) terhadap Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Perkara tersebut 

diajukan oleh Feri Amsari, S.H.,M.H., pekerjaan Dosen sebagai Pemohon I, Drs. 

Teten Masduki,pekerjaan swasta sebagai Pemohon II, Zainal Arifin Mochtar Husein, 

pekerjaan swasta sebagai Pemohon III, dan Indonesia Corruption Watch sebagai 

pemohon IV. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 September 2011 

memberi kuasa kepada beberapa advokat dan pengabdi bantuan hukum yang 

tergabung dalam “Tim Advokasi UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah 

dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah”, beralamat di 

Jakarta Selatan, kemudian baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 

bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai para 

Pemohon. Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2011 
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yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama berdasarkan Akta 

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 369/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku 

Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PUU-IX/2011 pada tanggal 12 

Oktober 2011, yang telah diperbaiki dan perbaikan permohonan telah diterima 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2011. 

 

a. Alasan-alasan Permohonan 

1) Ruang lingkup Pasal yang diuji serta dasar konstitusi yang digunakan oleh para 

pemohon ialah Pasal 36 UU Pemda yang menyatakan bahwa: 

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah 

dan/atauwakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya 

persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. 

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses 

penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. 

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan 

persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a.  tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau 

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana 

kejahatan terhadap keamanan negara. 

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 

dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam 

waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. 

 

2) Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda 

maka penyelidikan, penyidikan dan penahanan terhadap kepada daerah dan/atau 

wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan tertulis dari 

Presiden. Hal ini menurut para pemohon telah melanggar prinsip independent 
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judiciary, karena kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dalam 

menyelenggarakan peradilan justru dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 36 

UU Pemda, yang menurut pemohon berpotensi berpengaruh buruk terhadap 

kemerdekaan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Pasal 36 UU 

Pemda telah melanggar prinsip equality before the law, karena Pasal tersebut 

telah memberikan perlakuan instimewa kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah yang diduga melakukan tindak pidana dengan harus menunggu 

persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan tindakan penyidikan, 

penyelidikan dan penahanan. Pasal 36 UU Pemda juga didalilkan oleh Pemohon 

telah melanggar prinsip non diskriminasi antara warga negara dengan kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah ketika menghadapi proses hukum. 

 

b. Pendapat Mahkamah  

1) Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan 

kepada daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 

ayat (1) UU Pemda menurut Mahkamah akan menghambat proses pneyelidikan, 

karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. 

Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 

diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghilangan 

jejak tindak kejahatan, atau penghilanganalat bukti. Bahkan penyelidikan yang 

dirahasiakan daapt diketahui oleh yang bersangkutan 

2) Dalam hal penyidikan dan penyelidikan menurut Mahkamah tidak ada 

pembatasan gerak bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya 
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dilakukan tindakan pengangkapan ataupun penahanan. Dalam proses 

penyidikan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat 

menjalankan tugasnya dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan 

3) Menurut Mahkamah persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan 

penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau penajabt 

tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga 

negara dengan berbeda. Menurut Mahkamah, pejabat negara yang menjalankan 

tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang 

berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat 

negara juga merupakan warga negara. Sebagai subyek hukum, terlepas dari 

jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Oleh 

karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi 

proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena 

esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai 

pimpinan dari kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah 

akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya(digaris bawahi 

oleh penulis) 

4) Penahanan terhadap kepala daeah dan/atau wakil kepala daerah akan 

menghambat roda pemerintahan daerah karena kepala daerah merupakan 

pimpinan administratif  tertinggi pemerintahan di daerah. Untuk itu masih 

diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap tindakan 

penahanan yang dikenakan terhadap kepala daerah  dan/atau wakil kepala 

daerah. Menurut Mahkamah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden 



14 
 

hanya tindakan penahanan. Dengan demikian maka tindakan penyidikan dapat 

dilakukan oleh penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis dari 

Presiden (digaris bawahi oleh penulis) 

5) Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa dan 

kehormatan seorang pejabat negara dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah. Proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan 

tindakan penahanan dimaksudkan untuk memberikan perlakukan khusus kepada 

pejabat negara. Namun perlakukan demikian tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai 

berakibat pada terhambatnya proses hukum 

6) Terhadap Pasal-Pasal dan UU yang berkaitan dengan persetujuan tertulis atas 

penyelidikan, penyidikan dan penahanan terhadap anggota DPRD provinsi 

memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan 

anggota DPRD kabupaten/kota memerlukan persetujuan dari Gubernur atas 

nama Menteri Dalam Negeri sebagaiman diatur dalam Pasal 53 UU a quo dan 

Pasal 340 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD 

maka menurut Mahkamah pembentuk UU perlu melakukan penyesuaian 

7) Dengan demikian Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan 

dengan UUD 1945, beralasan menurut hukum 

8) Pasal 36 ayat (3) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut 

hukum 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 
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dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonanmaka proses 

penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”. 

 

c. Putusan 

Pada putusan ini Mahkamah : 

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 

2) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 

Putusan ini diambil dalam RPH yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) hakim 

konstitusi yaitu Moh.Mahfud MD, selaku ketua merangkap anggota, Achmad 

Sodiki, M.Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan 

Zoelva,Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Harjono yang (huruf tebal 

oeh penulis) diambil dengan suara bulat. 

 

3. Analisis Pertimbangan Hakim  

 

Di dalam pengambilan keputusan hakim MKRI memiliki kebebasan 

sebagaimana telah di kemukan di bab sebelumnya yang mana MKRI sebagai lembaga 

final dan mengikat memiliki independensi untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara secara adil dan tidak memihak. 

Dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat bahwa ijin 

tertulis dari Presiden kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

merupakan salah satu fungsi dan upaya untuk menegakkan prinsip check and 
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balances oleh sebab itu ijin dari MKD yang awalnya didalilkan oleh Pemohon diganti 

dengan ijin tertulis dari Presiden namun diberikan dalam waktu yang singkat. 

Mahkamah juga beralasan bahwa ijin dari Presiden juga telah diberlakukan untuk 

Kepala Daerah, Hakim MKRI, Hakim MA, Hakim Pengadilan, Pimpinan dan 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank 

Indonesia serta Jaksa.  

Dalam putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 Mahkamah berpendapat bahwa ijin 

Presiden hanya diberikan saat penahanan dan tidak berlaku untuk kegiatan 

penyidikan dan penyidikan. Ijin presiden dalam hal penahanan terhadap kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah akan menghambat roda pemerintahan daerah 

karena kepala daerah merupakan pimpinan administratif  tertinggi pemerintahan di 

daerah. Sedangkan dalam hal penyidikan dan penyelidikan ijin tersebut tidak 

diperlukan karena kepala daerah masih bisa melaksanakan tugasnya dan tidak terjadi 

kekosongan jabatan. 

Dari ke 2 (dua) putusan tersebut nampak bahwa terjadi perbedaan pendapat dari 

hakim kedua putusan. Menurut Penulis, DPR dan Kepala daerah merupakan pejabat 

negara yang mana dalam menjaga wibawanya diatur berbeda dengan warga negara 

biasa. Namun pada kasus tersebut nampaknya Mahkamah memberikan perlakuan 

berbeda terhadap DPR dan Kepala Darah dalam hal pemberian ijin penyidikan yang 

mana bahwa sebuah ijin yang diberlakukan kepada kepala daerah ialah tindakan 

penahanan namun ijin yang diberlakukan kepda anggota DPR ialah tindakan 

penyidikan. 
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Pada putusan tersebut nampak bahwa hakim yang mengambil putusan antara 

putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 dan putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 adalah 

hakim yang berbeda karena masa jabatannya yang telah berakhir. Dari 9 (Sembilan) 

hakim konstitusi hanya beberapa hakim yang masih sama atau masih memegang 

jabatannya sebagai hakim konstitusi yakni Maria Farida dan Anwar Usman, namun 

hakim lainnya ialah yang baru memegang jabatan sebagai hakim konsitusi dengan 

rentan waktu antara 2 (dua) putusan tersebut hanyalah 4 tahun. Dengan demikian, 

melihat hal tersebut maka jangka waktu atau masa jabatan hakim sangat 

mempengaruhi berbedanya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah dalam 

hal ini memiliki substansi yang sama. 

 

B. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008 Dalam Hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 

Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan dalam permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (selanjutnya disingkat UU Pilpres) terhadap Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang diajukan oleh 

effendi Gazali, Ph.D.,M.P.S.I.D,M.Si, pekerjaan Seniman/aktivis berdasarkan surat 

kuasa khusus bertanggal 9 Januari 2013 memberi kuasa kepada AH.Wakil 

Kamil,S.H.,M.H, Advokat pada kantor hukum AWK & Partners yang beralamat di 
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Menara Karya 28
th

 Floor, Jalan Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta bertindak 

untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

 

a. Alasan-alasan Permohonan 

1) Mengajukan permohonan Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota 

DPR, DPD, dan DPRD”. dan Pasal 9 UU Pilpres yang berbunyi  

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional 

dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden”  

 

dimana sebelumnya pernah dimintakan pengujian di hadapan MKRI 

sebagaimana dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. 

2) Hak warga negara untuk memilih secara efektif pada pemilihan umum (pemilu) 

serentak terkait dengan penggunaan waktu, energy, biaya warga negara untuk 

melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak. 

3) Dengan adanya pemilu serentak akan lebih mengefesiensikan biaya yang 

dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilu serta mencegah korupsi politik 

bersamaan dengan pencegahan politik uang. 

4) Ketentuan konstitusional dan original intent Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk 

UU dengan membuat norma bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 
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Pilpres khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “pemilihan umum Presiden 

dan wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum 

anggota DPR, DPD dan DPRD”. Dengan norma tersebut pelaksanaan Pemilu 

dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak). 

5) Karena Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 

1945 maka ketentuan Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan 

Pasal 112 UU Pilpres juga bertentangan dengan UUD 1945. 

 

b. Pendapat Mahkamah 

1) Pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-IV/2008 bertanggal 18 Februari 2009 

tersebut bukan masalah konstitusional melainkan merupakan pilihan penafsiran 

konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan tersebut dibuat. 

2) Penyelenggaraan pemilu harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan menurut 

UUD 1945 yaitu Presidensial. Dalam hal Pemilu tidak serentak diharapkan 

memperkuat sistem Presidensial yang hendak dibangun antara legislatif dan 

eksekutif dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi 

(check and balances) 

3) Menurut Mahkamah praktik ketatanegaraan hingga saat ini dengan pelaksanaan 

Pilpres setelah Pemilu anggota lembaga perwakilan ternyata dalam 

perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke 

arah yang dikehendaki serta tidak mampu memperkuat sistem Presidensial yang 

hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, penyelenggaraan 

Pilpres setelah Pemilu anggota lembaga perwakilan tidak sesuaidengan 
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semangat yang terkandung khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 

1945. 

4) Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik, makna asli yang dikehendaki 

oleh para perumus perubahan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan secara serentak dengan Pemilu 

anggota lembaga legislatif. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) 

UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode 

penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran 

gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan 

Pemilu untuk anggota lembaga perwakilan(digaris bawahi oleh penulis) 

5) Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota lembaga perwakilan secara 

serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan 

lebih menghemat uang negara. 

6) Meskipun Mahakamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 

12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres, namun menurut 

Mahakamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota lembaga perwakilan 

tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala 

akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. 

 

c. Putusan 

Pada putusan ini Mahkamah : 

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian 



21 
 

2) Pemilihan umum dilakukan serentak akan berlaku untuk menyelenggarakan 

pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya 

3) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan seterusnya 

4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesai 

sebagaimana semestinya. 

Putusan ini diambil dalam RPH  yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) hakim 

konsitusi yang terdiri dari Moh.Mahfud MD, selaku ketua merangkap anggota, 

Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamda Zoelva,Muhamad Alim, Ahmad 

Fadlil, Harjono, Anwar Usman dan Maria Farida Indrati. Dalam RPH terdapat 

dissenting opinion atau pendapat berbeda dari seorang hakim yakni Maria Farida 

Indrati. 

 

d. Pendapat Berbeda atau Dissenting opinion 

Dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda dari hakim Maria Farida 

Indrati yang mengatakan bahwa : Apabila metode penafsiran original intent 

digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah” maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan 

rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan “anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan 
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wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, 

sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena original intent-

nya tidak demikian.Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi 

Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegatif UUD 1945 

telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan 

Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih 

lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka 

(opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme 

terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu 

pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan presidential threshold 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, “Pasangan 

Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu 

yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 

dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” juga merupakan kebijakan hukum terbuka 

yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya 

pemilihan umum, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila 

pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 

atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka presidential threshold tetap dapat 

diterapkan.Sebaliknya threshold tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan 
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DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. 

Pelimpahan kewenangan secara delegatif (delegatie van wetgevingsbevoegheid) 

kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, 

serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu 

dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara 

langsung oleh UUD 1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat 

terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu 

UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan 

yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan Undang-

Undang; 

Terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat Mahkamah 

dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Terlepas dari kemungkinan 

timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 

Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang 

dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti 

yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, 

tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon 

haruslah ditolak untuk seluruhnya. 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 
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Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan dalam permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (selanjutnya disingkat UU Pilpres) terhadap Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang diajukan oleh 

Saurip Kadi, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

I, Partai Bulan Bintang, melalui surat kuasa khusus Nomor 1203 SK/A/PP/2008 

bertanggal 25 November 2008 diberikan kepada Tim Penasehat Hukum Partai Bulan 

Bintang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, DPP Hanura, PKN PDP,DPP 

PIS, DPP PB, DPP PPRN, dan DPP RepublikaN, berdasarkan surat kuasa khsusus 

diberikan bertanggal 12 Desember 2008 diberikan kepada para Advokat yang 

bergabung dalam “Tim Penegak Demokrasi & Hak Asasi Manusia” (TPD & HAM) 

yang dalam hal ini bertindak secara bersama-sama sebagai Pemohon III. 

 

a. Alasan-alasan Permohonan 

1) Para pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 

UU Pilpres 

2) Pasal 9 UU Pilpres telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 

6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusilkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan Pasal 12 huruf a 

dan huruf I UU Partai Politik (UU Parpol) 

3) Dengan adanya Pasal 9 UU Pilpres, maka Pasal 6A ayat (2), Pasal 12 huruf a 

dan huruf I UU Parpol serta ketentuan tentang HAM yang memberikan 
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kesempatan kepada partai untuk mngusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden 

untuk mendapat kesempatan diberlakukan sama untuk dipilih maupun dipilih 

menjadi hilang, karena menurut Pasal 9 UU Pilpres pengusulan calon Presiden 

dan Wakil Presiden hanyalah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi 

DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR 

 

b. Pendapat Mahkamah 

1) Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 9 UU Pilpres tidaklah mendiskriminasi 

Partai Politik dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden 

sebagaimana didalilkan oleh pemohon karena untuk menentukan calon yang 

diusulkaan Parpol dan gabungan Parpol akan terlebih dahulu ditentukan oleh 

rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi 

semua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

2) Mahakamah berpendapat bahwa tata cara sebagai prosedur pemiliah Presiden 

dan Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai 

kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah 

dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam 

UUD 1945 

3) Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 

20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional yang harus diperoleh Parpol 

untuk mengusulkan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, karena 



26 
 

pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi oleh 

rakyat. 

4) Terhadap Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres Mahkamah berpendapat bahwa hal 

tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya 

acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas pengalaman yang 

lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan 

sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh 

sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya Pasal 

3 ayat (5) berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah 

pelaksanaan pemilu DPR,DPRD, dan DPD”. Pengalaman yang telah berjalan 

ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR,DPRD,dan DPD. 

Karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR (Pasal 3 ayat (2) UUD 

1945), sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. 

Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut dengan desuetudo atau kebiasaan 

(konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu yang 

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

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

experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan 

sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian 

kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres adalah konstitusional. 

 

c. Putusan 

Pada putusan ini Mahkamah : 
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1) Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 

2) Dalil-dalil pemohon tidak beralasan 

Putusan ini diambil dalam RPH  yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) hakim 

konsitusi yang terdiri dari Moh.Mahfud MD., selaku ketua merangkap anggota, 

Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie, 

Fadjar, M.Akil Mochtar, M.Arsyad Sanusi dan Muhammad Alim. Pada RPH 

tersebut terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari 3 (tiga) orang hakim 

yakni Abdul Mukthie, Maruarar Siahaan, dan M.Akil Mochtar. 

 

d. Pendapat Berbeda atau Dissenting opinion 

Terdapat 3 hakim dari 9 orang hakim yang memberikan pendapat berbeda 

terhadap permohonan yang diajukan yakni hakim Abdul Mukthie, Maruarar 

Siahaan, dan M.Akil Mochtar yang berpendapat bahwa : 

1) Terkait dengan substansi permohonan, menurut ketiganya apabila Mahkamah 

Konsisten dengan perkara yang diputuskan 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 Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sudah sangat jelas tercantum 
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dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan tidak memberi peluang bagi pembentuk 

UU untuk membuat kebijakan hukum dengan “akal-akalan” yang 

terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “presidential threshold” 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan 

pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Tata cara 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. Demikian pula argumentasi bahwa “presidential threshold” 

dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai 

basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan 

diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (3) 

UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam 

pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang 

tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari 

Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak 

kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai 

atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena 

pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, 



29 
 

perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara 

pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya 

“parliamentary threshold” yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 

10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 

Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih legitimate apabila 

“presidential threshold” bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta 

Pemilu juga sama dengan “parliamentary threshold”, yakni 2,5% saja.  

2) Argumentasi bahwa Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR yang melantik Presiden 

dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh 

anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu sudah harus 

terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu Legislatif harus didahulukan dari 

Pemilu Presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyeleenggaraan 

Pemilu secara serentak tidak berarti bahwa anggota DPR dan DPD yang juga 

otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik terlebih dahulu dari pelantikan 

Presiden dan Wakil Presiden. Argumentasi bahwa penyelenggaraan Pemilu 

Legislatif lebih dahulu dari Pemilu Presiden sudah menjadi konvensi 

ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru akan berlangsung dua kali 

(tahun 2004 dan rencananya tahun 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai 

konvensi ketatanegaraan. 

 

3. Analisis Pertimbangan Hakim 
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Di dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah berpendapat bahwa 

pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu anggota perwakilan dalam perkembangannya 

tidak mampu menjadi alat transformasi ke arah yang lebih baik serta tidak mampu 

memperkuat sistem Presidensial, pelaksanaan Pilpres setelah pelaksanaan Pemilu 

anggota legislatif juga dirasa tidak sesuai dengan original intent dalam Pasal 22E ayat 

(1) dan (2) UUD 1945 yang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres 

adalah dilakukan secara serentak dengan Pemilu anggota lembaga legislatif. Dengan 

demikian menurut Mahkamah Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota lembaga 

perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan 

penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. 

Di dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 penyelenggaraan Pilpres 

setelah Pemilu anggota legislatif adalah sah dan konstitusional sebagai dasar 

kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat 

bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam 

pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas 

pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu 

sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. 

Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Pengalaman 

yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu 

DPR,DPRD,dan DPD. Karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR, 

sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. 

Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut dengan desuetudo atau kebiasaan 

(konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu yang 
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seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini merupakan 

kebenaran bahwa “the life odlaw has not been ligic it has been experience”. Oleh 

karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan sehingga dianggap tidak 

bertentangan dengan hukum. 

Pada putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat dissenting opinion dari 1 (satu) 

hakim konstitusi yakni Maria Farida Indrianti yang mengatakan berdasarkan Pasal 

6A ayat (2) dan (5), dan Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945 secara delegatif UUD 

1945 telah menyerahkan kewenangan kepada UU (DPR dan Presiden) untuk 

mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lain mengenai Pemilihan 

Umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk 

UU untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasud 

dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan lain. 

Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 juga terdapat dissenting opinion dari 3 

(tiga) hakim konsitutusi yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruar Siahaan dan Akil 

Mocthar yang mengatakan bahwa jika Mahkamah konsisten dengan perkara yang 

diputuskan 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 maka 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. Argumentasi dari Mahkamah yang 

mengatakan bahwa MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, makan 

logikanya MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD harus terbentuk terlebih 

dahulu padahal penyelenggaraan Pemilu serentak tidak berarti anggota DPR dan DPD 
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yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik terlebih dahulu dari pelantikan 

Presiden dan Wakil Presiden. Argumentasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit diterima, karena baru akan 

berlangsung dua kali (tahun 2004 dan rencananya tahun 2009) yang belum bisa 

dikualifikasikan sebagai konvensi ketatanegaraan. 

Di dalam kedua putusan tersebut dari 9 (sembilan) hakim konstitusi yang 

menjatuhkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008 hanya beberapa hakim yang masih sama yang berjumlah 4 (empat) orang 

yaitu Moh.Mahfud MD, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki dan M. Akil 

Mochtar sedangkan hakim lain berjumlah 5 (lima)orang ialah hakim yang berbeda 

yang baru menjabat sebagai hakim konstitusi dengan rentang waktu kedua putusan 5 

(lima) tahun. 

Di dalam pengambilan putusan memang suara hakim mayoritas yang akan 

melahirkan sebuah putusan sehingga hakim minoritas hanya dapat memberikan 

pendapat terhadap ketidaksetujuannya terhadap putusan hakim mayoritas dan yang 

mana dissenting opinion ini bukanlah merupakan putusan yang sifatnya mengikat dan 

tidak mempengaruhi kekuatan hukum sebuah putusan. 

 

C. Hasil Analisis Terjadinya Inkonsistensi 

Suatu lembaga peradilan memiliki integritas tertinggi apabila ada transparansi 

dan akuntabilitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkah laku dari para 

hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggungjawab bukan pada keinginan pihak 

tertentu, tetapi pada konstitusi (To those books about us. That’s to whom I’m 
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responsible)
1
, yakni hukum tertinggi. sebagai seorang hakim konstitusi diharapkan 

dapat mampu menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara 

formal melalui produk hukum berupa putusan yang dikeluarkan oleh MKRI melalui 

para hakim tersebut. 

Menurut Immanuel Kant, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim akan tetap 

tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja 

mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (home faber) dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis 

(per se), tetapi juga prinsip-prinsip etis (homo ethicus).
2
Pengembangan profesi 

tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang yang diperbuatnya 

untuk mengembangkan profesi tersebut sehingga secara pribadi mempunyai tanggung 

jawab penuh atas mutu pelayanan profesi sebagai hakim.
3
 Dengan demikian maka 

menurut penulis pentingnya seseorang yang memiliki pengalamanserta integritas 

tinggi untuk menjadi seorang hakim, sehingga mutu pelayanan hakim akan tetap 

tegak dan mampu dipertanggungjawabkan. 

Mutu pelayanan hakim yang dimaksud ialah putusan yang dikeluarkan 

olehnya.Putusan hakim merupakan mahkota atau puncak dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam 

membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, sehingga hakim 

akan berusaha agar putusannya dapat diterima kepada semua pihak maupun kepada 

                                                             
1
 Cyrus Das and K Chandra (Ed.), Judges and Judicial Accountability, Malaysia: Universal 

Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2003, h.202-203.   
2
 Arbijoto, “Pengawasan Hakim dan Pengaturannya Dalam Perspektif Independensi 

Hakim”, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, 2006, h. 58.   
3
 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h. 6.   
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masyarakat dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
4
 Aspek yang penting menurut penulis ialah 

dengan memperhatikan kembali prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yakni 

indepedensi dan impersial (independence and impartialy), integritas (integrity) , 

kepatutan (proprierty), persamaan (equality), kecakapan dan kesamaan (Competence 

and Diligence). Sehingga dengan demikian, putusan yang dilahirkan akan melahirkan 

nilai fairness dan mampu diterima oleh masyarakat. 

Dengan melihat 4 (empat) putusan yang telah dipaparkan penulis, maka 

menurut penulis penyebab terjadinya inkonsistensi tidak terlepas dari beberapa hal 

yakni pertama mengenai Indonesia yang tidak menerapkan asas preseden dalam 

pengambilan putusan pada permohonan yang memiliki substansi yang sama, kedua 

proses perekrutan hakim konsitusi dan ketigamengenai masa jabatan para hakim itu 

sendiri.  

1. Tidak digunakannya asas preseden di Indonesia 

Sebagai lembaga yang menganut tradisi sistem hukum civil law tentunya 

bahwa Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi seperti halnya dalam tradisi 

sistem hukum common law yang mana yurisprudensi merupakan hukum tertinggi. 

Walaupun Indonesia tidak menganut sistem preseden, akan tetapi sangatlah 

penting apabila preseden dapat diterapkan dan dapat menjadi salah satu sumber 

hukum yang dapat diikuti oleh hakim dalam pengambilan keputusan dalam 

memperkuat wibawa para hakim itu sendiri. Pada dasarnya hakim di Indonesia 

                                                             
4
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif,Sinar 

Grafika, Jakarta, 2014, h. 94. 
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khususnya para hakim konstitusi memiliki kewenangan dalam menjatuhkan 

sebuah putusan secara bebas tanpa terikat pada yurisprudensi yang telah ada atau 

yang telah dibuat oleh hakim sebelumnya (asas bebas) dengan menggunakan 

metode atau penafsiran yang berbeda pula namun tetap memperhatikan nilai 

keadilan (fairness) dan tetap berdasarkan hukum yang ada. Konsistensinya 

diharapkan pula karena MKRI merupakan lembaga yang putusannya bersifat final 

dan mengikat (final and binding) yang mana telah tertutup segala kemungkinan 

untuk menempuh upaya hukum apabila putusan tersebut telah diucapkan dalan 

rapat pleno yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) hakim konstitusi dan paling sedikit 

oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi, sehingga dengan demikian konsistensi sangatlah 

diperlukan agar hak-hak konstitutusional para pencari keadilan dan masyarakat 

tidak dirugikan. 

Perlu digaris bawahi bahwa putusan MKRI yang memiliki arti mengikat ialah 

bahwa putusan tersebut mengikat secara umum dan mengikat terhadap objek 

sengketa. Mengikat secara umum, artinya tidak hanya mengikat para pihak yang 

mengajukan permohonan akan tetapi putusan tersebut merupakan putusan yang 

mengikat masyarakat umum, sedangkan yang dimaksud dengan mengikat objek 

sengketa ialah
5
 apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim 

menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan 

perundang‑undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang‑undangan 

tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang. 

                                                             
5
 S. F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, 

Liberty, .Yogyakarta ,1997, h.211. 
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Walaupun hakim di tuntut agar konsisten terhadap putusannya, akan tetapi 

menurut penulis terdapat pengecualian dimana hakim dapat saja inkonsistensi 

terhadap putusan yang dibuatnya apabila dibutuhkan untuk mencari kebenaran 

demi kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak begitu saja 

mengikuti preseden yang salah sebelumnya, pencarian kebenaran tersebut dapat 

dilakukan oleh MKRI dalam RPH untuk membahas dan mendiskusikan putusan 

yang lama.  Di dalam RPH, apabila preseden tersebut dengan keyakinan hakim 

serta dapat dibuktikan bahwa preseden itu tidaklah benar maka pengadilan dapat 

melakukan perbaikan terhadap preseden yang telah ada sehingga dengan 

perbaikan tersebut maka putusan dikemudian hari akan terhindar dari kesalahan 

yang dibuat oleh hakim sebelumnya yang termuat dalam preseden dan dapat lagi 

digunakan bila terjadi permohonan dengan substansi yang sama. Dengan 

mengutip pandangan Duxbury yang mengatakan bahwa “past event be respected 

as guides for present action, but not to the extent that judges must maintain 

outdated and a commitment to reapeating their predecessors’ 

mistakes”.
6
Pandangan Duxbury

7
 ini mengandung 2 (dua) kaidah pertama, 

pengadilan terikat preseden yang benar.Kedua, preseden yang tidak benar tidak 

memiliki kekuatan mengikat sehingga pengadilan yang sekarang dapat melakukan 

overruling (perbaikan) untuk tidak mengulangi kesalahan pada keputusan 

sebelumnya.  

                                                             
6
 Neil Duxbury, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge university Press, 

Cambridge, 2008, h.183. 
7
 Titon Slamet Kurnia, Prediktablitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan 

Pengujian Undang-Undang - Bunga Rampai Pemikiran Para Jurist, Fakultas Hukum UKSW, 

Salatiga, 2015, h.64. 
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2. Proses perekrutan hakim konstitusi 

Selanjutnya rekrutman hakim merupakan salah satu bagian terpenting dari 

kelembagaan MKRI sebab hal ini akan menentukan orientasi orang-orang yang 

akan diberi mandat untuk menjadi hakim konstitusi. Salah satu alasan mengapa 

seleksi hakim menjadi persoalan mendasar karena seleksi akan mempengaruhi, 

bahkan menghasilkan tipe-tipe orang yang bertugas sebagai hakim, termasuk 

pilihan-pilihanyang dibuat oleh mereka sebagai hakim.
8
Dengan demikian 

menurut Penulis agar menjaga wibawa hakim agar tetap konsisten pada putusan 

yang dibuatnya pada masa lalu maka penting melakukan perekrutan hakim yang 

berkualitas dan mampu bertanggung jawab atas tindakan dan ucapan yang 

dibuatnya  dalam sebuah putusan (the right man in the right position through the 

appropriate selection of recruitment menchanisme). 

Di Indonesia proses perekrutan hakim konstitusi di Indonesia sendiri diatur 

dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Mahkamah 

Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan 

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

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

Pengaturan lebih lanjut mengenai perekrutan hakim konstitusi diatur dalam UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang MKRI sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 

                                                             
8
 Walter F. Murphy, et., al, Courts, Judges & Politics, An Introduction to the Judicial 

Process, Sixth Edition, McGraw Hill, Boston, 2005,h.141. 
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tentang MKRI. Dalam UU MKRI ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) 

yang berbunyi : “hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh 

Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, 

untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden.” 

Perekrutan oleh ketiga lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem 

check and balances antar ketiga lembaga dengan demikian kemungkinan MKRI 

dikendalikan oleh salah satu lembaga akan sangat minim karena adanya distribusi 

kewenangan yang merata. Di dalam Pasal 20 Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

MKRI disebutkan bahwa syarat perekrutan hakim konstitusi diatur masing-

masing oleh ke 3 lembaga negara. Akan tetapi, hingga saat ini ke 3 lembaga 

negara tersebut tidak pernah mengeluarkan peraturan internal tentang perekrutan 

hakim. Sehingga menurut penulis dengan adanya ketelibatan badan eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa di satu 

sisi keterlibatan tersebut bermakna positif sebagai wujud penguatan legitimasi 

calon yang terpilih. Namun, di sisi lain, keterlibatan dapat menimbulkan problem 

karena dapat terjadi politik tawar-menawar yang pada gilirannya pemilihan dapat 

menghasilkan hakim atas dasar preferensi politik atau bahkan personal dan 

mengesampingkan kepentingan lembaga MKRI. Sebagaimana dijelaskan pada 

bab sebelumnya bahwa pengisian jabatan hakim sangat erat kaitannya dengan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka  meliputi lembaga, proses peradilan bahkan 

para hakimnya sendiri hal ini agar kepentingan lembaga dapat tetap terjaga. oleh 

sebab itu, dalam proses perekrutan hakim diperlukan suatu mekanisme yang baik 
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agar terhindar dari kepentingan politik didalamnya dan guna mewujudkan 

kekuasaan hakim yang merdeka. 

Dalam proses perekrutan penting diingat bahwa DPR, MA dan Presiden 

memperhatikan Pasal 19 UU MKRI yang menyatakan bahwa pencalonan hakim 

konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dimaksud dengan 

transparan dan partisipatif ialah bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di 

media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. 

Berkenaan dengan syarat Hakim Konstitusi.  

selain syarat-syarat yang telahditetapkan dalam UUD 1945, Pasal 16 UU No. 

24 Tahun 2003 UU MKRI mengatur bahwa seorangcalon harus memiliki 

pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10tahun, sekurang-kurangnya 

berusia 40 tahun, dan tidak pernah dinyatakanpailit. Syarat-syarat mengalami 

perubahan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan h UU No. 8 Tahun 

2011 UU MKRI, baik untuk strata pendidikan, pengalaman, maupun 

umur.Seorang calon harusberijazah doktor dan magister dengan pengalaman di 

bidang hukum sekurang-kurangnya15 tahun dan/atau pernah menjadi pejabat 

negara. Untuk menjadiHakim Konstitusi, seseorang sekurang-kurangnya berusia 

47 tahun atau palingtinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. Perubahan 

persyaratan kembali terjadiberdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013, yang kemudian disahkan menjadi UU No.4 

Tahun 2014, meskipun pada akhirnya UU No. 4 Tahun 2014 dibatalkan 

olehMahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di atas.Calon hakim 
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konstitusi hanya dipersyaratkan bagi mereka yang telah berusia paling rendah 47 

tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan dan memiliki 

pengalaman kerja selama 15 tahun dibidang hukum. 

Di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b syarat strata pendidikan dari semula 

memiliki ijazah magister dan doktor, berubah menjadihanya berijazah 

doctor.Syarat yang baru adalah syarat tidak menjadi anggotapartai politik dalam 

jangka waktu paling singkat 7 tahun sebelum diajukansebagai calon hakim 

konstitusi yang mana hal ini termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i. Menurut 

penulis syarat tersebut jika melihat kembali mengenai syarat yang termuat dalam 

Pasal 15 ayat (2) huruf I UU No.4 Tahun 2014 tentang MKRI  bahwa calon 

hakim konstitusi tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 

paling singkat 7 (tujuh) tahun, pengaturan tersebut tentulah sangatlah baik. Akan 

tetapi, calon hakim konstitusi yang juga merupakan calon bekas anggota partai 

politik masih memiliki jejak-jejak dari partai politik itu sendiri sehingga tidak 

menutup kemungkinan calon hakim konstitusi tersebut jika terpilih menjadi 

hakim konsitutisi dapat dengan mudak diintervensi oleh pihak lain yang telah 

mengesampingkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam the Bangalore principle. 

Jika dilihat lagi mengenai perayaratan menjadi seorang hakim konstitusi Perpu 

MKRI tidak mengatur secara rinci dan jelas persyaratan tersebut di dalam Pasal 

15 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKRI, dimana dalam Perpu 

tersebut hanya menyebutkan bahwa syarat untuk mencalonkan diri menjadi 

hakim konstitusi yaitu: 

a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela 
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b. Adil, dan 

c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan 

Menurut penulis jika melihat persyaratkan yang ditawarkan oleh Perpu dapat 

dikatakan bahwa persyaratan tersebut tidak dijelaskan secara jelas sehingga 

penafsiran akan syarat-syarat tersebut akan berbeda masing-masing orang. Di 

dalam persyaratan tersebut, UU maupun Perpu MKRI tidak mengatur sebuah 

syarat pentingnya yakni track record (rekam jejak) para calon hakim konstitusi 

sehingga hakim yang dihasilkan merupakan hakim-hakim aneh yang tidak 

konsisten antara ucapan dan perbuatannya. 

 Kemudian di dalam the Bangalore principle terdapat 6 (enam) prinsip penting 

yang seharusnya dapat menghasilkan hakim yang berkualitas tinggi. Salah satu 

prinsip penting dalam proses perekrutan hakim ialah equality (kesetaraan) yang 

mana para pihak yang melakukan perekrutan haruslah memperlakukan semua 

calon hakim dengan sama tanpa memihak sehingga hakim yang dihasilkan akan 

memiliki integritas tinggi. 

 

3. Masa Periodisasi hakim konstitusi di Indonesia yang tergolong pendek 

Hal lain yang menurut penulis dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi ialah 

masa jabatan hakim konstitusi. Masa jabatan para hakim konstitusi di Indonesia 

merupakan masa jabatan yang tergolong sangatlah pendek yakni hanya 5 (lima) 

tahun dan dapat dipilih kembali dalam untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. Padahal seperti yang diketahui bahwa MKRI merupakan penafsir 

tunggal dan lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) yang 
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mana para hakimnya harus memiliki masa periodisasi yang panjang seperti para 

hakim pada peradilan lain. sehingga dengan adanya masa periodisasi yang pendek 

tersebut menurut penulis dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi seperti yang 

telah terdapat di dalam putusan nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap putusan nomor 

73/PUU-IX/2011 dalam hal Pemberian ijin penyidikan oleh Presiden bagi 

anggota DPR dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mana pada 

putusan sebelumnyadijelaskan bahwa ijin tersebut berasal dari MKD akan tetapi 

pada putusan yang barubergeser menjadi ijin Presdien. Serta putusan nomor 

14/PUU-XI/2013 terhadap putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dalam hal 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimana putusan awal menyatakan 

bahwa Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilantik oleh anggota MPR oleh sebab 

itu al tersebut telah menjadi kebiasaan (konvensi ketataneggaraan) yang telah 

menggantikan kekuatan hukumakan tetapi pada putusan yang baru Pemilu Pilpres 

dan Pemilu anggota legislatif akan lebih efisien jika dilakukan secara serentak 

dan juga Pemilu Presiden dan wakil Presiden setelah pelaksanaan Pemilu anggota 

legislatif tidak sesuai dengan orginial intent dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) 

UUD 1945. 

Dengan meilihat hal tersebut maka akan terjadi perbedaan argumen yakni 

yang mana ketika pada masa periode pertama hakim mayoritas menentukan 

bahwa putusan tersebut ialah inkonsistusional/konstitusional akan tetapi pada 

periode selanjutnya dengan pergantian hakim konstitusi baik seluruh atau 

sebagian maka putusan yang dikeluarkan sebelumnya dapat berbeda dari putusan 

yang baru akan dikeluarkan oleh MKRI dari pendapat para hakim yang baru. 
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Pengambilan keputusan tersebut tentunya berhubungan dengan independensi para 

hakim konstitusi dalam pengambilan putusan yang tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain.Hal ini diperparah lagi karena hakim akan beranggapan bahwa 

Indonesia bukanlah negara yang menganut asas preseden (the binding force of 

precedent) seperti negara common law yang mana preseden merupakan 

yurisprudensi yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang wajib diikuti dan 

diterapkan oleh Pengadilan dalam menangani perkara/kasus yang sama dengan 

perkara/kasus sebelumnya. 

 

D. Upaya Mengindari Terjadinya Inkonsistensi 

 

Di dalam menghindari terjadinya inkonsistensi pada kemudian hari, maka 

diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir hal tersebut. Menurut menulis ada 

beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni :pertama mengenai cara pengambilan 

putusan oleh hakim konstitusi perlu mengikuti preseden yang mapan dimasa lalu 

walaupun Indonesia sendiri bukanlah negara yang menganut sistem hukum common 

law. Jika hanya melihat dari sudut pandang sistem hukum yang digunakan maka 

sangatlah sulit sebuah konsistensi dipertahankan, akan tetapi penulis ingin agar 

Indonesia sedikit bergeser pada sudut pandang bahwa inkonsistensi merupakan isu 

serius yang harus dipecahkan permasalahannya tanpa meninggalkan sistem hukum 

yang dianut Indonesia itu sendiri sehingga preseden merupakan salah satu cara untuk 

menekan terjadinya inkonsistensi dikemudian hari. Kedua memandang perlunya 

seleksi hakim yang tidak saja mensyaratkan 3 (tiga) hal sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal dalam Pasal 15 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKRI akan tetapi 

penting bahwa calon hakim konstitusi memiliki rekam jejak (track record), 

pentingnya sebuah track record ialah dalam proses perekrutan dapat diketahui latar 

belakang para hakim bahkan pengalamannya dibidang hukum dimasa lalu karena 

tidak menutup kemungkinan latar belakang hakim dapat mempengaruhi 

konsistensinya dalam membentuk sebuah putusan. Menurut penulis dengan demikian 

maka penting jika track record dapat dijadikan salah satu persayaratan seorang calon 

hakim konstitusi yang harus juga dimuat dalam Perpu bahkan UU tentang MKRI. 

Penting bahwa dalam perekrutan hakim konstitusi dibentuk sebuah badan 

khusus karena seperti yang telah diketahui bahwa walaupun perkrutan tersebut 

memiliki tujuan check and balances antar ke 3 (tiga) lembaga negara tersebut. 

Namun, perekerutan oleh ke 3 (tiga) lembaga negara yakni Presiden, DPR dan MA 

dapat menimbulkan praktik politik yang membawa kepentingan masing-masing 

lembaga negara tersebut dan sehingga hakim konstitusi dapat mengabaikan 

independensi dan objektivitasnya dalam menjatuhkan putusan.Ketiga masa 

periodisasi hakim yang hanya 5 (lima) tahun dapat diperpanjang. Periodisasi hakim di 

Indonesia dapat mencontohi beberapa negara dalam hal ini penulis menawarkan 

beberapa alternatif periodisasi hakim konstitusi yakni seperti halnya negara Prancis 

dan Amerika. 

Masa periodisasi di Prancis pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan 

hakim konstitusi tidak dilakukan secara serentak akan tetapi 1/3 (sepertiga) dari 9 

(Sembilan) anggota berhenti setiap 3 (tiga) tahun sekali. Artinya, tiap tiga (3) tahun 

akan ada (3) tiga orang anggota baru yang menggantikan (3) tiga orang anggota yang 
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berhenti.
9
 Dengan demikian, menurut penulis dengan adanya 6 (enam) orang hakim 

konstitusi atau suara mayoritas yang masih memengang jabatan menjadi hakim 

konstitusi maka hal tersebut akan meminimalisir bahkan tidak menutup kemungkinan 

tidak terjadinya inkonsitensi dalam pengambilan putusan. Sedangkan, di Amerika 

serikat para hakim agung dalam masa jabatannya dapat terus mengabdi selama 

berkelakuan baik dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup hal ini agar 

para hakim agung dapat menjamin independensinya sebagai lembaga peradilan. 

Sehingga menurut penulis penting apabila hakim konstitusi memiliki masa 

jabatan yang panjang karena konstitusi merupakan dasar tertinggi negara yang tidak 

saja berjalan beberapa tahun akan tetapi selalu ada sehingga para pemegang 

konstitusi tersebut haruslah orang yang dapat mempertahankan posisinya sebagai 

pengawal konstitusi (the guardian of constitution) serta konsisten antara ucapan dan 

tindakannya di dalam putusan yang dikeluarkan olehnya. Selain itu pentingnya 

periodisasi yang panjang karena MKRI merupakan lembaga penafsir konstitusi yang 

mana seyogianya ada persamaan antara hakim konstitusi dan hakim pada peradilan 

yang lain yang memiliki batas pensiun sehingga dengan demikian konsistensi hakim 

dapat terjaga. 

 

 

 

 

                                                             
9
 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, Sinar  Grafika, 

Jakarta, 2012,h.153. 
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