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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

Inkonsistensi MKRI terhadap putusan yang memiliki substansi yang sama 

merupakan isu penting dan serius yang harus segera ditangani. Di dalam peradilan 

Mahkamah Konstitusi latar belakang terjadinya sebuah inkonsistensi disebsbkan 

oleh 3 hal yakni pertama sistem hukum Indonesia yang tidak menganut asas 

preseden sehingga merupakan suatu keniscayaan mempertahankan konsistensi 

putusan yang dikeluarkan oleh MKRI. Kedua proses perekrutan hakim yang 

masih sarat kepentingan politik dan juga syarat-syarat menjadi hakim konstitusi 

yang kurang jelas. Dalam praktek maupun teori mengenai model perekutan 

ternyata melahirkan cela baru bagi para pelaku politik untuk masuk dan 

mempengaruhi independensi para hakim itu sendiri. Ketiga periodisasi hakim 

konstitusi yang tergolong pendek. Periodisasi hakim dapat mempengaruhi sebuah 

putusan dengan melihat bahwa putusan yang diambil dari pendapat hakim 

mayoritas yang dalam suatu periode dapat berubah cara pandangnya yang dapat 

dipengaruhi oleh periodisasi hakim yang pendek karena telah bergantinya hakim 

konstitusi yang memutuskan perkara sebelumnya. 

Dengan adanya ruang tersebut, maka pemerintah memiliki peluang untuk 

menekan terjadinya inkonsistensi dengan beberapa cara yakni mempertahankan 
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penggunaan asas preseden yang telah benar dimasa lalu demi mengutamakan nilai 

fairness bagi para pencari keadilan. Di dalam proses perekrutan hakim konstiusi 

syarat yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKRI menjadi 

hakim konstitusi lebih diperjelas sehingga tidak akan terjadi salah tafsir oleh 

masing-masing orang. Akan lebih baik apabila periodisasi hakim konstitusi lebih 

diperpanjang sehingga putusan yang dihasilkan dapat konsisten karena hakim 

yang sama dapat memutus suatu permohonan yang sama atau yang pernah 

diajukan sebelumnya.  

 

B. SARAN 

 

Melihat masalah inkonsistensi yang semakin serius dalam sebuah peradilan 

khususnya dalam peradilan MKRI maka penulis menawarkan beberapa saran 

meminimalisir terjadinya inkonsistensi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh 

MKRI sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat 

(final and binding) yakni: 

1. Walaupun Indonesia tidak menganut asas Preseden, akan tetapi penting 

apabila Indonesia mempertahankan putusan yang telah benar di masa lalu 

sehingga dapat dipakai dimasa mendatang apabila terdapat permohonan 

yang memiliki substansi yang sama 

2. Persyaratan dalam perekrutan hakim konstitusi harus diperjelas dan 

diperinci dalam Perpu sehingga tidak terjadinya salah tafsir oleh masing-

masing orang karena dalam Perpu hanya menyebutkan 3 (tiga) hal yakni 
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memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan 

yang menguasai konstitusi. 

3. Mengenai perekrutan oleh 3 (tiga) lembaga negara juga tidak jelas karena 

dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa anggota 

hakim konstitusi ditetapkan oleh 3 (tiga) lembaga negara yakni DPR, MA 

dan Presiden namun dalam UU maupun Perpu tidak dijelaskan bagaimana 

proses perekrutannya sehingga dapat saja terjadi kepentingan politik dalam 

proses perekrutan hakim konstitusi yang seharusnya bersifat independen dan 

merdeka tersebut. Oleh sebab itu pentingnya sebuah badan khusus dalam 

merekrut hakim konsitutisi demi meminimalisir terjadinya kepentingan 

politik masing-masing lembaga negara yang dapat melahirkan hakim 

konstitusi yang bukan saja tidak independen akan tetapi menyebabkan 

terjadinya inkonsistensi dalam putusan yang dikeluarkannya 

4. Proses perekrutan hakim konstitusi yang diharapkan ialah bukan saja 

melihat dari pengalaman kerja maupun persyaratan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKRI akan 

tetapi penting apabila dalam proses perekrutan tersebut juga melihat rekam 

jejak (track record) dari calon hakim konstitusi, track record merupakan 

salah satu hal yang penting karena dalam track record tersebut dapat 

diketahui kepribadian serta tingkah laku hakim dimasa lampau. 

5. Masa periodisasi hakim yang pendek yakni hanya 5 (lima) tahun dan dapat 

dipilih kembali dalam untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya akan 

menimbulkan inkonsistensi putusan apabila hakim pada periode pertama 

tidak dipilih kembali untuk periode selanjutnya, oleh sebab itu Indonesia 
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dapat menerapkan dan memilih masa periodisasi di Prancis dan Amerika 

yang dapat meminimalisir terjadinya inkonsistensi. 

 


