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2. Kesempatan tak datang dua kali, manfaatkan waktumu sebaik mungkin 

agar tak merasa penyesalan di hati. 

2. Sebaik manusia adalah yang memberi kemanfaatan, maka berlomba-

lombalah dalam hal kebaikan. 
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ABSTRAK 

Jabbar, Muhammad Muadz. 2017. Tinjauan Yuridis Ratio Decidendi Hakim 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Tentang 

Pengujian UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) 

Pasal 245 Ayat (1) yang Bercorak Ultra Petita. Skripsi Bagian Hukum Tata 

Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Martitah, M.Hum dan 

Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 
 
Kata kunci: Ratio decidendi, Hakim MK, ultra petita. 

 Perubahan yang signifikan atas amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 

1945 salah satunya adalah mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum 

[Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan 

yang merdeka. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi 

yang didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang 

Dasar melalui putusan-putusannya. Didalam pelaksanaan kewenangannya, 

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutuskan perkara pengujian 

konstitusional yang bercorak ultra petita baik putusan yang melebihi apa yang 

dimohonkan, putusan yang membentuk norma baru, maupun putusan yang terkait 

dengan pengujian undang-undang yang mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi 

itu sendiri. Salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita 

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian 

UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya di Pasal 

245 ayat (1) yang mengharuskan izin presiden bila memeriksa anggota DPR yang 

diduga melakukan tindak pidana. Skripsi ini berangkat dari dua permasalahan 

utama yaitu: (1) Ratio decidendi Hakim MK terhadap putusan ultra petita pada 

Pasal 245 ayat (1) perkara Nomor 76/PUU-XII/2014, dan (2) Konstruksi ideal 

judicial restraint guna memberi batasan kewenangan MK dalam pengujian 

undang-undang. 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar 

pertimbangan Hakim MK terhadap putusan ultra petita dalam Pasal 245 ayat (1) 

perkara Nomor 76/PUU-XII/2014 yang menambah norma baru dalam undang-

undang serta menghadirkan konsep ideal judicial restraint guna memberi batasan 

kewenangan MK dalam menguji undang-undang. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

selanjutnya dianalisis untuk mencari kebenaran kualitatif. Pendekatan penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum. 

Penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dari 

bahan hukum tersebut dianalisis dan dirumuskan yang pada akhirnya dapat 

mengerucutkan sebuah kesimpulan yang komprehensif, kritis sekaligus evaluatif. 

 Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam pertimbangan hukumnya terhadap Putusan No. 76/PUU-XII/2014 menilai 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak mempunyai hubungan langsung 

dengan proses sistem peradilan pidana dan akan menimbulkan konflik 

kepentingan dengan anggota DPR. Sehingga, menurut Mahkamah persetujuan 

tertulis penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

haruslah dikeluarkan Presiden sebagai mekanisme checks and balance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak 

berjalannya era reformasi. Ini terjadi atas implikasi reformasi konstitusi yang 

berjalan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Banyak norma baru 

didalam pasal Undang-Undang Dasar hasil amandemen, sehingga atas amanat 

Undang-Undang Dasar dan dengan dasar alasan kebutuhan lembaga-lembaga 

negara baru dibentuk, dan ada juga lembaga negara dihapuskan serta perubahan 

mengenai kewenangan lembaga negara. Perubahan yang signifikan atas 

amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah mempertegas 

prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan 

kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada 

hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of 

law.  

 Atas konsekuensi yuridis tersebut, salah satu lembaga yang dibentuk adalah 

Mahkamah Konstitusi yang didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir 

terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Berbicara mengenai 

cikal bakal Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum 

mengenai konsep dan fakta pengujian undang-undang (judicial review) itu sendiri. 

Empat momen dari sejarah hukum yang patut diperhatikan antara lain; kasus 

Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1794, ide Hans 

Kelsen mengenai mahkamah khusus untuk menguji undang-undang di Austria, 
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gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan Panitia Ad 

Hoc I MPR pada sidang dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 

 Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal dari Mahkamah 

Agung, mengemban tugas khusus yang pada dasarnya menguji keserasian norma 

hukum yang lebih rendah ke norma hukum yang lebih tinggi, dan merupakan 

amanat dari perubahan Undang-Undang Dasar dari format kelembagaan yang 

sebelumnya bersifat Distribution of Power ke Separation of Power. Sejarah 

praktik pengujian Undang-Undang (judicial review) yang merupakan ciri utama 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh 

Mahkamah Agung saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence 

Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, 

Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong 

Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo 

tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang 

konstitusional.1 

 Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir 

pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-

1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang 

legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif 

diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau 

tidak, dan kemudian tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak 

konstitusional. Ketidakpercayaan Hans Kelsen terhadap badan peradilan yang 

                                                           
1Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses 

pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 21:30 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia
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biasa untuk melakukan fungsi penegakan konstitusi, kemudian mendorong beliau 

merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi 

undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar. Kemudian gagasan tersebut juga dikenal sebagai The Kelsenian 

Model. Meskipun Kelsen merancang model yang demikian untuk negaranya yaitu 

Austria, tetapi yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasarkan model tersebut 

untuk pertama kalinya adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. 

Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen diterapkan di Austria.2 

 Sejalan dengan apa yang dikonsepsikan Hans Kelsen mengenai perlunya 

dibentuk suatu organ mahkamah khusus sebagai fungsi penegakan konstitusi, 

didalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), Muhammad Yamin pernah mengusulkan suatu gagasan bahwa 

seharusnya Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk 

membandingkan Undang-Undang yang maksudnya adalah pengujian 

konstitusionalitas Undang-Undang. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh 

Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD 

yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) 

melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power); kedua, tugas 

hakim adalah menerapkan Undang-Undang bukan menguji Undang-Undang; dan 

ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-Undang 

bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

                                                           
 2Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi 

Press, Jakarta, 2006, hlm. 5. 
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sehingga ide akan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang diusulkan 

Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.3 

 Gagasan yang pernah diusulkan Muhammad Yamin muncul kembali pada 

proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi 

mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I 

BP MPR RI), pada Maret-April Tahun 2000. Mulanya, Mahkamah Konstitusi 

akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan 

melakukan uji materil atas Undang-Undang, memberikan putusan atas 

pertentangan antar Undang-Undang serta kewenangan lain yang diberikan 

Undang-Undang. Usulan lainnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan 

memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.  

 Setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan 

mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, 

serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata 

negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam 

Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu 

merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah 

Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Dan akhirnya 

sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah 

                                                           
 3Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses 

pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 22:07 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia
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disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, 

dan Pasal 7B pada 9 November 2001.4 

 Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami 

perubahan mendasar sejak Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai Perubahan 

Keempat pada tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan 

Keempat tahun 2002, saat ini boleh dikatakan merupakan konstitusi baru sama 

sekali, dengan resmi disebut “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”. Sehingga atas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, 

cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang 

berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan 

prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam teori Trias Politica dari 

Montesquieu, maka cabang yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang 

juga dapat dipahami mempunyai dua pintu layaknya kekuasaan legislatif, yaitu 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.5 

 Perubahan ketiga UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan 

kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi telah 

secara signifikan mengubah konstruksi dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan 

Ketiga UUD 1945, wewenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 

dipegang oleh MPR. Hal ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 

                                                           
 4Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi” http://www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada tanggal 7 

Mei 2016 pukul 22:23 WIB. 

 5Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 

1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 83. 
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ayat (1) menyatakan : “Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang Menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR”. 

 Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman 

lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 bersama-sama dengan diundangkannya 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada hari itu 

juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Presiden 

Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4316). Mahkamah Konstitusi 

memiliki wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi : Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang 

kewenangannya diberi oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

 Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi pasca 

amandemen UUD 1945 (wewenang atribusi) untuk menguji Undang-Undang 

(Formel Gesetz) terhadap Undang Undang Dasar (Grund Gesetz). Keberadaan 

Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penguatan terhadap konstitusionalisme 

di Indonesia. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjamin teori hak 

konstitusional atau keadilan konstitusional, dengan membangun hierarkhi norma 

dan nilai-nilai dalam konstitusi itu sendiri.6 Dalam menjalankan tugasnya sejak 

tahun 2003, Mahkamah Konstitusi kerap kali mendapatkan kritik tajam mengenai 

                                                           
 6Maruarar Siahaan, “Hak Asasi Manusia dan Konstitusi”, hhtp://www.yumpu.com tentang 

Makalah Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta, 29 Juni 2010, 

diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 20:00 WIB. 
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judicial activism yang dilakukan dikarenakan substansi perkaranya. Salah satunya 

mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita. 

 Masalah ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi 

sorotan terhadap perkembangannya sebagai the guardian of constitution dalam 

setiap pengujian perundang-undangan yang dilakukannya. Didalam pelaksanaan 

kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutuskan perkara 

pengujian konstitusional yang bercorak ultra petita baik putusan yang melebihi 

apa yang dimohonkan, putusan yang membentuk norma baru, maupun putusan 

yang terkait dengan pengujian Undang-Undang yang mengatur eksistensi 

Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang bersifat ultra petita adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin 

presiden bila memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. 

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian 

UU MD3 menyatakan bahwa, frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan (MKD)” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 

tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”.  

Selanjutnya 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”. Selain putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga memutuskan 
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bahwa frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam 

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

dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Seyogyanya putusan terhadap Pasal 

245 ayat (1) MD3 ini atas ketentuan pengalihan kewenangan izin penyidikan 

terhadap anggota DPR yang semula dari “Mahkamah Kehormatan Dewan” 

menjadi izin kepada “Presiden” ini sama sekali tidak dimohonkan oleh Pemohon. 

Ini menjadi suatu yang jauh dari harapan Pemohon dalam pokok permohonannya 

yang menilai pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atas dasar 

prinsip negara hukum dan melanggar prinsip equal protection dalam sistem 

peradilan yang due process of law. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah membuat 

norma baru dalam Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi melebihi 

apa yang dimohonkan oleh pemohon. 

1.2 Identififkasi Masalah 

 Dalam latar belakang diatas mengenai “Tinjauan yuridis ratio decidendi 

hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang 

pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) 

Pasal 245 ayat (1) yang bercorak ultra petita” teridentifikasi permasalahan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang melarang ultra petita. 

2. Pembatalan norma oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45A dan 

Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 



9 
 

 
 

24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi melanggar asas hukum Nemo 

Judex Idoneus In Propria Causa. 

3. Judicial activism Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian 

undang-undang yang bercorak ultra petita. 

4. Ultra petita dalam perkara pengujian konstitusional dipandang dari 

perspektif doktrin ilmu hukum. 

5. Batasan hakim (rambu-rambu) Mahkamah Konstitusi dalam 

menjalankan kewenangannya menguji Undang-Undang sehingga dapat 

menghindari putusan yang bercorak ultra petita. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan 

yang bercorak ultra petita. 

2. Judicial restraint sebagai batasan tindakan Mahkamah Konstitusi dalam 

kewenangannya menguji Undang-Undang sehingga dapat menghindari 

putusan yang bercorak ultra petita. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Dari uraian mengenai latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi 

terhadap putusan ultra petita dalam Pasal 245 ayat (1) perkara Nomor 
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76/PUU-XII/2014 yang menambah norma baru perlunya izin Presiden 

dalam proses penyidikan anggota DPR ? 

2. Bagaimana konstruksi ideal judicial restraint guna memberi batasan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang agar 

terhindar dari putusan yang bercorak ultra petita ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum 

(ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi terhadap putusan ultra petita 

dalam Pasal 245 ayat (1) perkara Nomor 76/PUU-XII/2014 yang 

menambah norma baru perlunya izin Presiden dalam proses penyidikan 

anggota DPR. 

2. Untuk menganalisis konstruksi ideal judicial restraint guna memberi 

batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-

Undang agar terhindar dari putusan yang bercorak ultra petita. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

1.1. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

 bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang 
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pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi 

dalam mengeluarkan putusan yang bercorak ultra petita. 

1.2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menghadirkan perspektif 

ideal dan kerangka konseptual tentang bentuk-bentuk batasan 

hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya 

menguji Undang-Undang sehingga terhindar dari putusan yang 

bercorak ultra petita. 

2. Manfaat Praktis 

2.1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang judicial activism 

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan terhadap 

pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dan pertimbangannya 

dalam membuat putusan mengenai perkara pengujian Undang-

Undang. 

2.2. Adanya perspektif ideal yang dapat dijadikan sebagai kontrol 

dalam menjalankan kewenangan hakim dalam membuat putusan 

dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan 

gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi ini dibagi 

menjadi tiga bagian, terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

1.  Bagian Awal Skripsi   
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Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan persetujuan publikasi, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2.  Bagian Isi Skripsi  

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

serta penutup yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

Bab 1 : Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

Bab 2 : Berisi tentang tinjauan pustaka mengenai penelitian 

terdahulu dan landasan teori yang memperkuat penelitian, 

teori konstitusi dan konstitusionalisme, eksistensi 

mahkamah konstitusi, macam-macam penafsiran konstitusi, 

ultra petita dan putusan pengadilan, asas nemo judex 

idoneus in propria causa, serta konsep hukum progresif. 

Bab 3 : Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data 

serta analisis data.  
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Bab 4 : Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang memuat tentang bentuk-bentuk konsepsi 

penafsiran konstitusi pertimbangan hakim (ratio decidendi) 

dalam putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi beserta 

dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang menyertai 

pertimbangannya untuk menjustifikasi keabsahan putusan 

ultra petita Mahkamah Konstitusi serta konsep ideal 

judicial restraint sebagai pijakan hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam mengeluarkan putusan untuk mengindari 

ultra petita yang diluar kewenangannya dalam menguji 

Undang-Undang. 

Bab 5 : Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi 

simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas. 

3.  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Untuk mengetahui sifat orisinalitas penelitian saya, dalam hal ini perlunya 

penulis menyajikan penelitian terdahulu beserta unsur pembaharuan yang dimiliki 

setiap peneliti terdahulu dalam sebuah tabel, sehingga dapat terlihat perbedaannya 

terhadap hasil penelitian penulis yang merupakan khazanah keilmuan baru: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Unsur Pembaruan 

1. Haposan 

Siallagan 

Masalah Putusan Ultra 

Petita dalam Pengujian 

Undang-Undang 

Dalam substansi penelitiannya, 

beliau lebih menitikberatkan 

mengenai diskursus para praktisi dan 

penegak hukum mengenai opininya 

tentang putusan ultra petita dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Ayu Desiana Analisis Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi 

Dalam Mengeluarkan 

Putusan Yang Bersifat 

Ultra Petita 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2003 

Dalam perumusan masalah 

penelitiannya, beliau mengambil 2 

inti permasalahan yaitu, pengaturan 

mengenai putusan ultra petita dalam 

hukum acara Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 

tentang MK, dan pertimbangan 

hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

mengeluarkan putusan yang bersifat 

ultra petita. Pada prinsipnya peneliti 

berpendapat, ultra petita dianjurkan 

ketika dalam permohonannya si 



15 
 

 
 

pemohon meminta hakim untuk 

menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono) sehingga 

hakim memiliki keleluasaan untuk 

menjatuhkan putusan lebih dari 

petitum selama kewenangan itu tidak 

disalahgunakan yang malah akan 

menimbulkan ketidakadilan dan 

ketidakpastian dalam penegakkan 

hukum. 

3. Fadel Tinjauan Yuridis Prinsip 

Ultra Petita Oleh 

Mahkamah Konstitusi 

Sebagai Upaya 

Mewujudkan Keadilan 

Substantif di Indonesia 

Peneliti lebih mengangkat persoalan 

bagaimana konstruksi penerapan 

ultra petita tersebut dalam 

mewujudkan keadilan substantif 

sebagai dasar Mahkamah Konstitusi 

melakukan putusan. Didalam pokok 

pembahasannya, menampilkan sepak 

terjang Mahkamah Konstitusi yang 

memutus perkara judicial review dan 

putusan-putusan yang dinilai ultra 

petita kemudian dikaji dan direview 

menurut pandangan hukum sesuai 

penelitiannya yang bersifat doktrinal. 

Penulis juga memaparkan implikasi 

putusan Mahkamah Konstitusi yang 

bersifat ultra petita dalam PMK No. 

005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial. 

4. Abdullah 

Fikri 

Putusan Ultra Petita 

Mahkamah Konstitusi 

Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah 

Dalam konklusi pada penelitiannya, 

peneliti menyimpulkan bahwa 

putusan ultra petita Mahkamah 

Konstitusi diperbolehkan dalam 
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perspektif Fiqh Siyasah, selama 

putusan tersebut mengandung 

kemaslahatan umum sebagai tujuan 

dari Fiqh Siyasah dan dapat diterima 

oleh mayoritas masyarakat sebagai 

tolak ukur tercapainya kemaslahatan. 

5. Ibnu Sina 

Chandranega

ra 

Ultra Petita dalam 

Pengujian Undang-

undang dan Jalan 

Mencapai Keadilan 

Konstitusional 

Teori yang digunakan peneliti untuk 

membedah pokok permasalahan ultra 

petita dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi adalah hukum responsif 

yang dipopulerkan oleh Philippe 

Nonet dan Philip Selznick. Sehingga 

dalam  gagasannya teori hukum 

responsif sebagai kritik terhadap teori 

hukum yang lebih mengedepankan 

sisi formalitas (keadilan prosedural) 

dan mengesampingkan realitas 

(keadilan substantif). 

6. Jonathan 

Hamonangan 

Siahaan 

Tinjauan Yuridis Judex 

Non Ultra Petita Dalam 

Pengujian Undang-

undang Oleh Mahkamah 

Konstitusi 

Didalam pokok permasalahannya, 

memuat ultra petita dalam perspektif 

teori hukum progresif, dan akibat 

hukum yang ditimbulkan oleh ultra 

petita pada undang-undang yang 

dilakukan pengujian konstitusional. 

Sumber: Analisis Peneliti 2017 

 Penelitian terdahulu yang berjudul “Masalah Putusan Ultra Petita dalam 

Pengujian Undang-Undang” yang disusun oleh Haposan Siallagan beliau selaku 

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 

Medan dan penelitian beliau di terbitkan dalam jurnal hukun “Mimbar Hukum” 

Volume 22, Nomor 1, Februari 2010. Pada bagian abstraknya, beliau berpendapat 

putusan ultra petita tidak ada payung hukumnya, dan dalam hal ini Mahkamah 



17 
 

 
 

Konstitusi memutus secara ultra petita. Kemudian sebagai akibatnya, hak-hak 

konstitusional warga negara dilanggar. Pada tulisan beliau, pada umumnya lebih 

memberikan pengetahuan doktrinal mengenai pengertian putusan ultra petita, 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang. 

 Substansi penelitian beliau lebih menitikberatkan mengenai diskursus para 

praktisi dan penegak hukum mengenai opininya tentang putusan ultra petita 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisannya Prof. Jimly Asshidiqie 

misalnya, beliau berpendapat bahwa boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi 

memuat ultra petita jika masalah pokok yang dimintakan review terkait pasal-

pasal lain dan menjadi jantung dari Undang-Undang yang harus diuji itu. Senada 

dengan Prof. Jimly Asshidiqie mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir 

Manan, mengatakan bahwa ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

dapat dibenarkan asal dalam permohonan judicial review itu pemohon 

mencantumkan permohonan ex aequo et bono (memutus demi keadilan). Berbeda 

dengan pendapat sebelumnya diatas, Prof. Mahfud MD yang pada saat itu 

menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, sebelumnya juga pernah mengatakan 

bahwa ultra petita bukan hanya dilarang di peradilan perdata saja, tetapi juga di 

Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau itu diperbolehkan, maka Mahkamah 

Konstitusi bisa mempersoalkan seluruh isi dalam Undang-Undang yang tidak 

dipersoalkan oleh siapapun dengan alasan bahwa sangat penting dan diperlukan 

untuk kebaikan. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya, yang berjudul “Analisis Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003” yang disusun oleh seorang 

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, Ayu 

Desiana. Penelitian tersebut diterbitkan dalam Majalah Hukum Forum Akademika 

Volume 25, Nomor 1, Maret 2014. Dalam penelitiannya, beliau mengambil 2 inti 

permasalahan yaitu, pengaturan mengenai putusan ultra petita dalam hukum acara 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dan 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang 

bersifat ultra petita. 

 Latar belakang yang menjadi pokok penulisan penelitian beliau adalah 

berangkat dari praktek Mahkamah Konstitusi yang pernah memutuskan 

membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan pada saat itu banyak 

muncul tanggapan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melanggar prinsip larangan 

ultra petita. Penulis berpendapat, dalam setiap gugatan, dakwaan atau 

permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan hakim untuk menjatuhkan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga hakim memiliki 

keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum asalkan kewenangan 

itu tidak disalahgunakan yang malah akan menimbulkan ketidakadilan dan 

ketidakpastian dalam penegakkan hukum. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang berjudul, “Tinjauan Yuridis 

Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan 

Keadilan Substantif di Indonesia”. Penelitian tersebut diajukan sebagai tugas akhir 
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dalam studi sarjana pada Bagian Hukum Administrasi Negara ini ditulis oleh 

Fadel yang merupakan Mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Didalam substansi 

pokok penulisannya, saudara Fadel lebih mengangkat persoalan bagaimana 

konstruksi penerapan ultra petita dalam mewujudkan keadilan substantif sebagai 

dasar Mahkamah Konstitusi melakukan putusan. Ini dapat dilihat pada 2 butir 

perumusan masalah pada penelitiannya, yaitu: pertama, bagaimanakah konstruksi 

pemikiran penerapan prinsip ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Kemudian yang kedua, bagaimanakah konsep keadilan substantif 

sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ultra petita menurut 

ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

 Pokok pembahasannya, penulis lebih memaparkan sepak terjang Mahkamah 

Konstitusi yang memutus perkara judicial review dan putusan-putusan yang 

dinilai ultra petita kemudian dikaji dan direview menurut pandangan hukum 

sesuai penelitiannya yang bersifat doktrinal. Disamping itu, penulis tersebut juga 

memaparkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita 

dalam PMK No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya adalah berjudul “Putusan Ultra Petita 

Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” yang disusun oleh 

Abdullah Fikri mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat 
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memperoleh gelar strata 1 dalam Ilmu Hukum Islam. Dilihat dari judul 

penelitiannya ini sangat menarik. Peneliti mencoba menghubungkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita yang merupakan koridor hukum 

ketatanegaraan, kemudian dipandang dalam perspektif fiqh siyasah ilmu hukum 

islam. Dalam kesimpulannya, peneliti mempunyai pandangan bahwa Indonesia 

merupakan religious nation state, memiliki falsafah Negara yang berupa 

Pancasila. Oleh sebab itu, konsep negara hukum Civil Law atau Common Law 

seharusnya tidak dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan 

Indonesia, karena Pancasila merupakan cerminan kepribadian dan karakteristik 

bangsa dan Negara Indonesia. Sehingga dengan mengutamakan konsep negara 

hukum Pancasila, maka perdebatan mengenai putusan ultra petita Mahkamah 

Konstitusi tidak lagi mewarnai kehidupan politik dan hukum di Indonesia. 

 Terlebih dari hal tersebut, dalam konklusinya peneliti menyimpulkan bahwa 

putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi, diperbolehkan dalam perspektif Fiqh 

Siyasah, selama putusan tersebut mengandung kemaslahatan umum sebagai 

tujuan dari Fiqh Siyasah dan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai 

tolak ukur tercapainya kemaslahatan. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya, berjudul “Ultra Petita dalam Pengujian 

Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional” merupakan 

penelitian yang disusun oleh Ibnu Sina Chandranegara (Dosen pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta) penelitian tersebut juga termuat 

dalam Jurnal Konstitusi Vol. 9 Nomor 1, Maret 2012. Didalam pijakan 

penelitiannya, teori yang digunakan peneliti untuk membedah pokok 
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permasalahan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum 

responsif yang merupakan gagasan yang dipopulerkan oleh Philippe Nonet dan 

Philip Selznick. Sehingga dalam maksud peneliti, yang dapat dilihat dari konklusi 

penulisannya adalah gagasan hukum responsif sebagai kritik terhadap teori hukum 

yang lebih mengedepankan sisi formalitas (keadilan prosedural) dan 

mengesampingkan realitas (keadilan substantif). 

 Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang disusun oleh Jonathan 

Hamonangan Siahaan (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 

Manado) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Judex Non Ultra Petita Dalam 

Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini juga 

dimuat dalam jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No.4/Mei/2014. Didalam pokok 

permasalahannya, memuat ultra petita dalam perspektif teori hukum progresif, 

dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh ultra petita pada Undang-Undang yang 

dilakukan Pengujian Konstitusionalitas. 

 Lebih jauh lagi mengenai pembahasannya, putusan ultra petita adalah 

wujud kebebasan penafsiran atau independensi hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang. Karena seyogyanya, dalam 

menjalankan wewenangnya yang diberikan langsung oleh Undang-Undang, nilai 

dasar yang harus dicapai Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah 

Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. 

2.2 Konstitusi dan Konstitusionalisme 

 Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat 

dengan pengertian kita sekarang tentang memaknai konstitusi, yaitu dalam 
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perkataan Yunani kuno ‘politeia’ dan perkataan bahasa Latin ‘constitutio’ yang 

juga berkaitan dengan kata ‘jus’. Dalam kedua perkataan ‘politea’ dan ‘constituio’ 

itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia 

beserta hubungan diantara kedua istilah tesebut dalam sejarah. Jika kedua istilah 

tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata 

‘politea’ yang berasal dari kebudayaan Yunani.7 

 Dari sudut etimologi, konsep klasik mengenai konstitusi dan 

konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan 

pengertian dan penggunaan perkataan ‘politeia’ dalam bahasa Yunani dan 

perkataan ‘constitutio’ dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara keduanya 

satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktek 

kehidupan kenegaraan dan hukum. Perkembangan itulah yang pada akhirnya 

mengantarkan perumusan perkataan ‘constitution’ itu dalam bahasa Inggris 

modern seperti yang tergambar dalam Kamus Bahasa Inggris, Oxford Dictionary, 

di mana perkataan ‘constitution’ dikaitkan dengan beberapa arti, yaitu: ”... the act 

of establishing or of ordaining, or the ordinance or regulation so established”.8  

 Menurut Rukmana Amanwinata istilah, ”konstitusi” dalam bahasa Indonesia 

berpadanan dengan kata “Constitution” (bahasa Inggris); ”Constitutie” (bahasa 

Belanda); “Constitutionel” (bahasa Perancis); “Vervassung” (bahasa Jerman); 

“Constitutio” (bahasa Latin), dan “Fundamental Law” (Amerika Serikat).9 Kata 

“konstitusi” artinya “pembentukan”, yang berasal dari kata kerja “constituer” 

                                                           
 7Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm. 1. 

 8Arti kata constitution dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford Dictionary. 

 9Nukhtoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, hlm. 29. 
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(bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”. Pemakaian istilah konstitusi 

dimaksud ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu 

Negara. Adapun istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari 

perkataan “grondwet” (bahasa Belanda).  

 Mengenai konsepnya yang lebih kongkrit-faktual, seperti yang dipelajari 

dalam kajian-kajian ilmu hukum yang mendasarkan pada paham pasca-

rasionalisme yang disebut positivisme, ‘kontrak sosial’ adalah suatu proses 

perjanjian dan kesepakatan yang melahirkan apa yang disebut ‘konstitusi’.10 

Adapun yang dimaksud ‘konstitusi’ dalam konsep konstitusi modern adalah 

pedoman yang menjadi pondasi dasar suatu organisasi negara, konstitusi berfungsi 

sebagai rujukan normatif bagi para pejabat pengemban kekuasaan yang akan 

memberi dasar legitimasi atau pembenar bagi segala tindakannya. Berbicara 

mengenai konstitusi itu sendiri, beberapa sarjana mengemukakan pandangannya 

masing-masing. Tertarik dengan apa yang dikemukakakan Profesor Hermann 

Heller dalam bukunya yang berjudul Verfassunglehre, beliau mengklasifikasikan 

konstitusi dalam tiga tingkatan berikut: 

1) Konstitusi dalam pengertian sosial-politik. Pada tingkatan pertama ini, 

konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional 

dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam 

masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini dapat 

digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum 

                                                           
 10Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan 

Hukum, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 71. 
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dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam 

perilaku nyata kehidupan kolektif warga masyarakat. 

2) Konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap kedua ini, konstitusi sudah 

diberi bentuk hukum tertentu sehingga perumusan normatifnya menuntut 

pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial-

politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut diatas, dianggap harus 

berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya 

haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti. 

3) Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Pengertian yang terakhir ini 

merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan 

pengertian rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran 

kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan 

dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah untuk maksud 

mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum (rechtseineheid), 

kesederhanaan hukum (rechtsvereenvoudiging), dan kepastian hukum 

(rechtszekerheid).11 

Dari pandangan Profesor Hermann Heller diatas, dapat disimpulkan bahwa 

konstitusi itu sesungguhnya bukan hanya sehimpunan aturan formal yang tertulis 

dalam hukum undang-undang saja, melainkan suatu ide atau ideologi, maka setiap 

konstitusi harus dikaji dengan kemahiran membaca ide hukum yang dikandung 

                                                           
 11Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2009, hlm. 99. 



25 
 

 
 

didalamnya menurut original intent, ialah rasionale yang mendasari kebenaran 

suatu konstitusi.12  

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan 

atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. 

Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi 

konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, 

maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang 

disebut oleh para ahli sebagai ‘constituent power’ yang merupakan kewenangan 

yang berada diluar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di 

lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan 

berlakunya konstitusi.  

 Berhubungan dengan pengertian ‘constitution power’ tersebut diatas, 

muncul pula pengertian ‘constituent act’. Dalam hubungan ini, konstitusi 

dianggap sebagai ‘constituent act’. Bukan produk peraturan legislatif yang biasa 

(ordinary legislative act). Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi 

mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. 

Seperti yang dikatakan oleh Bryce (1901), konstitusi tertulis merupakan13:  

The instrument in which a constitution is embodied proceeds from 

a source different from that whence spring other laws, is regulated 

in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by 

the ordinary legislative authority but by some higher end specially 

empowered body. When any of its provisions conflict with the 

                                                           
 12Ibid., hlm. 73. 

 13Ibid., hlm. 18. 
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provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law 

must give way. 

 Karena itu, dikembangkannya pengertian ‘contituent power’ berkaitan pula 

dengan pengertian hierarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan 

hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental 

sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan 

otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan 

lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar 

peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang Undang Dasar 

dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan 

dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. 

 Sedangkan konstitusionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah sebagai suatu paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat 

melalui konstitusi.14 Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa ide 

konstitusionalisme sebagaimana tumbuh di bumi aslinya Eropa Barat, 

mengandung dua esensi; esensi pertama: ialah konsep “Negara Hukum” atau di 

negeri-negeri Anglo Saxon disebut rule of law yang menyatakan bahwa 

kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan 

sehubungan itu hukum akan mengontrol politik. Esensi kedua: ialah konsep hak-

hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin 

oleh konstitusi, dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan 

                                                           
 14Arti kata konstitusionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi 

saja.15 

 Bagi Walton H. Hamilton, dia mempunyai pandangan sendiri terkait 

konstitusionalisme yang dipahaminya, dia memulai artikelnya dengan judul 

‘Constitusionalism’ dalam Encyhclopedia of Social Sciences tahun 1930 dengan 

kalimat:  

Constitustionalism is the name given to the trustwhich men repose 

in the power of words engrossed on parchment to keep a goverment 

in order.16  

Gagasan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul 

karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan 

umum dalam kehidupan umat manusia. Ketika negara-negara bangsa (nation 

states) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis dan sangat berkuasa 

selama abad ke-16 dan ke-17, berbagai teori politik berkembang untuk 

memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu. 

 Oleh sebab itu, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai 

konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti yang dikemukakan oleh 

C.J. Friedrich sebagai berikut: 

Constitutionalism is an institutionalized system of effective, 

regularized restraints upon governmental action.17 

                                                           
 15Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, ELSAM dan 

HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 236. 

 16Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm. 19. 

 17Ibid., hlm. 20. 
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Substansi pokoknya adalah sebuah kesepakatan umum atau persetujuan 

(consensus) diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan 

berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme 

di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen 

kesepakatan (consensus), yaitu18: 

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of 

society or general acceptance of the same philosophy of goverment). 

2. Kesepakatan tentang ‘the rule of law’ sebagai landasan pemerintahan 

atau penyelenggaraan negara (the basis of government). 

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 

ketatanegaraan (the form of institutions and procedure). 

 Jadi, setiap pemberian kekuasaan senantiasa harus disertai dengan 

pembatasan kekuasaan itu sendiri, dan pemikiran yang mengakui atau 

menghendaki keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tak terbatas tidak 

sesuai dengan konstitusionalisme. Kesepakatan (consensus) pertama mengenai 

cita-cita bersama sangat menentukan awal tegaknya konstitusi dan 

konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang menjadi 

manifest mencerminkan kesamaan arah dalam menentukan kepentingan di antara 

sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah 

pluralisme atau kemajemukan. Rumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita 

bersama itulah yang disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) 

sebagai ‘filosofische grondslag’ diantara sesama warga masyarakat dalam konteks 

                                                           
 18Ibid., hlm. 20. 
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kehidupan bernegara. Di Indonesia, dasar dasar filosofis yang dimaksudkan itulah 

yang biasa disebut Pancasila. Pancasila dalam konsep stufentbautheori yang 

dipelopori oleh Hans Nawiasky merupakan Staatsfundamentalnorm termasuk 

dengan Pembukaan UUD 1945.19 

 Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan 

didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua 

ini sangat prinsipal, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama atas 

peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Meminjam istilah 

dari A.V. Dicey yang dapat menggambarkan konsensus diatas adalah bagian dari 

‘the rule of law’. Dimana konstitusi sendiri dijadikan pegangan tertinggi dalam 

memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. 

 Kesepakatan ketiga adalah mengenai bangunan organ negara dan prosedur-

prosedur yang mengatur kekuasannya, hubungan-hubungan antar organ negara 

dengan organ negara lainnya, serta hubungan antara organ-organ negara dengan 

warga negara. Dengan adanya kesepakatan, maka isi konstitusi dapat dengan 

mudah dirumuskan karena benar-benar berangkat dari wujud manifest keinginan 

kolektif berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan. 

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang 

diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. 

Keseluruhan kesepakatan tersebut pada intinya menyangkut prinsip pengaturan 

dan pembatasan kekuasaan. Secara garis besar, prinsip konstitusionalisme modern 

                                                           
 19Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 

Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 155. 
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memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang disebut ‘limited 

government’.  

 Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama 

lain, yaitu: hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan hubungan 

antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. 

Konstitusi dapat dirumuskan melalui fungsinya yang sangat penting baik secara 

akademis maupun dalam praktek. Seperti yang dikemukakan oleh William G. 

Andrews20: 

The constitution imposes restraints on government as a function of 

constitutionalism; but it also legitimizes the power of the 

government. It is the documentary instrument for the transfer of 

authority from the residual holders – the people under democracy, 

the king under monarchy – to the organs of State power. 

Konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu 

fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan legitimasi terhadap 

kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga sebagai instrumen untuk melimpahkan 

kewenangan dari kekuasaan asal (rakyat) kepada organ-organ kekuasaan negara. 

2.3 Eksistensi Mahkamah Konstitusi 

 Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari 

perkembangan hukum dan ketatanegaraan melalui pergulatan pemikiran dalam 

amandemen Undang Undang Dasar tentang pengujian produk hukum oleh suatu 

lembaga peradilan atau disebut judicial review. Pada mulanya memang tidak 

                                                           
 20William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, dalam Jimly Asshidiqie, 

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21. 
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dikenal adanya Mahkamah Konstitusi, karenanya pada tahun 1945 ketika UUD 

1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Pada tahun 

1945 ketika disusun UUD 1945, para perumusnya bersepakat bahwa UUD 

Proklamasi itu memang tidak didasarkan atas teori trias politica yang 

memisahkan tegas antara tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif. 

Namun, sejak awal berkenaan dengan cabang kekuasaan yudikatif sudah dengan 

tegas harus bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Mahkamah 

Konstitusi yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara 

hukum, yang mana dalam konsep negara hukum konstitusi merupakan hukum 

tertinggi, sehingga konstitusi harus dilindungi dan dijaga dari tindakan 

menyimpang.  

 Mahkamah Konstitusi merupakan organ negara yang kewenangannya 

berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (constitutionally entrusted power). 

Oleh karenanya, amandemen ke-3 UUD 1945 telah membawa angin segar bagi 

perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia yang salah 

satunya menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan supremasi parlemen 

(parliament supremacy) menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy). 

Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) yang dahulu berada di tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini pun telah berubah menjadi terletak di 

tangan rakyat yang tentunya diatur oleh Undang-Undang.21 

 Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sama 

tinggi dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan 

                                                           
 21Pan Mohammad Faiz, Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, 

https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-

bagian-i/ diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 22:00 WIB. 

https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/
https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/
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Mahkamah Agung sama-sama pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) 

yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah 

(executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislative). Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mengatasi dan mengelola perkara-

perkara yang erat kaitannya dengan konstitusionalitas penyelenggaraan dan 

praktik ketatanegaraan serta politik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C UUD 

1945 juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman ini diberikan 4 

(empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu: (a) menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus 

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

umum; dan (e) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

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

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat 

mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya 

seringkali diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (the guardian of 
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constitution); (2) penafsir akhir konstitusi (the final intrepeter of constitution); (3) 

pengawal demokrasi (the guardian of democrazy); (4) pelindung hak-hak 

konstitusional warga negara (the protect of citizen’s constitutional rights); dan (5) 

pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights). 

 Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim yang memiliki 

integritas, dan memenuhi persyaratan kenegarawanan, serta latar belakang 

pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua 

dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri 

yang berasal dari 3 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang 

yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang ditentukan oleh Presiden. 

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dalam putusannya 

dapat diketahui apakah suatu ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan 

bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar.  

 Hal ini dengan sendirinya berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 

memuat bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan 

ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan tersebut. Putusan MK bersifat final 

dan mengikat, maka putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian 

maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu Undang-

Undang dengan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, putusan yang mengabulkan 

tersebut harus dimasukkan ke dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari sejak 

dibacakan agar diketahui oleh masyarakat umum.    
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 Praktiknya dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang, putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi warna tersendiri pada 

ketatanegaraan Indonesia. Melalui putusan–putusan Mahkamah Konstitusi, 

pengaruh tersebut telah mencakup hukum konstitusi dan menjangkau hampir 

semua lapangan hukum yaitu bidang politik, hukum perekonomian, HAM, dan 

terlebih lagi putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi telah 

menghasilkan putusan-putusan yang penting dan memberikan khasanah baru. 

Secara akademik, banyak persoalan yang dapat ditelusuri dan kemudian dikaji 

atas putusan-putusan judicial review tersebut. Ada putusan yang dinilai 

melampaui batas kewenangan MK dan masuk ke ranah legislatif.22 Ada juga 

putusan yang dinilai mengenai pokok permohonan yang menguji eksistensi 

Mahkamah Konstitusi itu sendiri.23 Selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah 

Konstitusi yang bersifat ultra petita (melampaui apa yang dimohonkan), serta 

putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan kepada 

pertentangan satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, padahal 

mandat dari UUD 1945 adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar. 

 Secara umum putusan MK bersifat declaratoir, constitusief dan 

condemnatoir. Putusan declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa 

yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan ditolak 

merupakan salah satu putusan yang bersifat declaratoir karena hakim menilai 

tuntutan tidak mempunyai dasar hukum berdasar fakta-fakta yang ada. Putusan 

                                                           
 22Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 

 23Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. 
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constitusief adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau 

menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Sedangkan putusan condemnatoir 

adalah putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk 

melakukan suatu prestasi (tot het verrichten van een pretatie).24 

 Hingga pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi telah mengadili sedikitnya  

228 perkara pengujian Undang-Undang. Dari keseluruhan perkara tersebut, 195 

perkara telah diputus dengan rincian 55 perkara dikabulkan, 66 perkara ditolak, 52 

perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan 22 perkara ditarik kembali. Dengan 

demikian, berdasarkan 98 jenis Undang-Undang yang pernah diuji oleh MK, 

sekitar 30% diantaranya memiliki ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan 

konstitusi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian Undang-Undang yang 

dihasilkan oleh parlemen masih sangat banyak yang tidak sesuai dengan UUD 

1945, terutama yang berkaitan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Putusan-

putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah untuk 

melindungi hak konstitusional (constitutional rights) dan hak asasi manusia 

(human rights) yang sangat penting bagi tumbuh dan tegaknya demokrasi.  

 Didalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

seringkali menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi maupun praktisi hukum. 

Pro kontra ini diawali dengan putusan MK No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa MK berwenang 

menguji Undang-Undang tersebut dan mengenyampingkan Pasal 50 UU MK 

No.24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 

                                                           
 24Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, Said Sampara, Buku 

Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 209-211. 
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menjadi langkah awal “keberanian” MK dalam menguji Undang-Undang yang 

mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batalnya Pasal 50 UU 

MK No.24/2003 “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah 

undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”. 

 Perkembangan selanjutnya, MK justru lebih berani menguji dan 

membatalkan beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan eksistensinya, 

bahkan putusannya sering kali menimbulkan kontrovensi di kalangan masyarakat. 

Beberapa putusan, misalnya putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU 

Komisi Yudisial No.22/2004, putusan ini menimbulkan problem ditengah 

masyarakat, karena membatalkan beberapa pasal yang urgen terkait dengan 

pengawasan hakim MK. Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro dan 

kontra terhadap kewenangan MK, apakah MK berwenang menguji Undang-

Undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas ius curia novit 

dengan asas hukum nemo judex idoneus in propria causa (hakim tidak boleh 

menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat 

saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. 

 Terhadap aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi tersebut, MK kemudian 

dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga super body, karena dengan berlindung 

di dalam ketentuan UUD 1945 bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, 

lembaga ini acap kali membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai 

melampaui kewenangan konstitusionalnya. Dengan melihat kecenderungannya 

tersebut, muncul gagasan agar ada perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang 

dapat membatasi kewenangan dan dapat mengontrol MK. Arahnya adalah 
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larangan bagi MK agar tidak membuat putusan yang melampaui kewenangannya 

maupun yang mengatur eksistensinya. 

 Seiring berjalannya waktu, gagasan-gagasan yang muncul tersebut 

sampailah pada DPR dan dikaji bersama. Dan pada akhirnya pada tanggal 20 Juli 

2011 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. DPR menilai bahwa Undang-Undang 

24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 

ketatanegaraan, itu dapat dilihat dalam konsiderannya. 

2.4 Macam-macam Penafsiran Konstitusi 

 Melihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka patut kita 

cermati terhadap doktrin penafsiran konstitusi. Dari alasan-alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan hakim yang disebut juga dengan istilah ratio 

decidendi dalam menemukan hukumnya, dalam kepustakaan hukum konstitusi 

dikenal juga metode penafsiran konstitusi (constitutional interpretation method). 

Bobbitt mengidentifikasikan enam macam penafsiran konstitusi, yaitu: 

(1) penafsiran tekstual; 

(2) penafsiran historis (penafsiran orisinal); 

(3) penafsiran doktrinal; 

(4) penafsiran prudensial; 

(5) penafsiran struktural; 
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(6) penafsiran etikal.  

 Berikut ini penjelasan beberapa metode penafsiran yang lazimnya 

digunakan oleh hakim konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar.25 

1. Penafsiran tekstual 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfiah ini 

merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan 

dengan cara memberikan makna terhadap arti kata-kata di dalam 

dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the 

word in the legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini 

menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang 

tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang sebagaimana yang pada 

umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. 

2. Penafsiran historis 

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu 

bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah 

konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau 

diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang 

berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan 

pendekatan original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. 

Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan 

penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah 

                                                           
 25Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 76.  
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yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk 

menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi. 

3. Penafsiran doktrinal 

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden 

atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb 

mengemukakan bahwa common law is used to describe all those rules of 

law that have evolved through court cases (as opposed to those which 

have emerged from Parliament). Menurut Bobbitt, metode penafsiran 

doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang 

digunakan sebagai pendekatannya. 

4. Penafsiran prudensial  

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan 

suatu aturan atau Undang-Undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential 

arguments is actuated by facts, as these play into political and economic 

policies. 

5. Penafsiran struktural 

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur 

ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga 
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berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, 

pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di 

luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit 

mengemukakan, ‘structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism’. 

6. Penafsiran etikal 

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan 

cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat 

dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini 

dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan 

pendekatan filsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode 

penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada 

pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan 

negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas 

konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral 

philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila 

digunakan sebagai metode pendekatan. 

 Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi 

ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. 

Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode 

penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : 

metode penafsiran originalism, yang menggunakan pendekatan original intent 

(termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan non 

originalism. Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim 
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dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada 

hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan 

keyakinan hukumnya. 

2.5  Ultra Petita & Putusan Pengadilan 

 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah 

membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam 

pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas 

terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai 

pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis. Di 

berbagai negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai unsur 

terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama negara-negara yang 

mengalami perubahan dari sistem pemerintahan menuju sistem pemerintahan 

yang lebih demokratis.26 

 Salah satu kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pengujian 

suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dihadapkan pada suatu 

kenyataan yang krusial dan kontroversial dalam mengeluarkan putusan-putusan 

terhadap permohonan. Salah satu bentuk progresivitas didalam Putusan Mahkamh 

Konstitusi yang dianggap kontroversial adalah dikenal dengan istilah putusan 

ultra petita. Dengan adanya kondisi tersebut jelas akan membawa implikasi 

yuridis dan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Dalam menjalankan 

kewenangan menguji konstitusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi 

                                                           
 26Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum 

Demokratis, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 22. 
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banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum 

formilnya khususnya masalah ultra petita.  

 Pihak yang menolak ultra petita menganggap Mahkamah Konstitusi telah 

memasuki ranah legislatif, tidak sesuai khittah pembentukan Mahkamah 

Konstitusi itu sendiri maupun asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta 

ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dengan UU No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. Pelarangan ultra petita dalam hukum perdata 

sebenarnya termuat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan 

Pasal 50 Rv. Hakim yang mengabulkan melebihi posita dan petitum akan 

dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak 

melampaui wewenangnya. Larangan ini sebenarnya wujud dari pengejawentahan 

dari asas hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata.  

 Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. 

Hakim dalam hal ini hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan 

tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultra 

petita non cognoscitur). Sejalan dengan prinsip tersebut, Mahkamah Agung telah 

beberapa kali menegaskan dalam putusannya yang melarang hakim mengabulkan 

hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Ultra petita 

adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau 

memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon. Ultra petita dalam hukum 

formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak 

dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.  
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 Ultra petita menurut IPM Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.27 

Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan 

peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta 

Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.28 Asas non ultra petita merupakan larangan 

yang lazim disebut sebagai ultra petitum partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 

189 ayat (2) dan (3) RBG, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan 

putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam 

gugatan.  

 Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita 

maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, 

yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra 

petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu 

dilakukakan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan 

kepentingan umum (public interest).29 Namun menurut Mertokusumo, dengan 

mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, 

Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam 

hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non ultra 

petita tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya 

                                                           
 27I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 522. 

 28Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Sekjen MKRI, Jakarta, 2006, hlm. 801. 

 29Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 801. 
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harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan 

yang benar-benar menyelesaikan perkara.30 

 Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi memang belum secara 

eksplisit dilarang. Namun pengaturan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi dengan jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi 

dilarang membuat keputusan yang mengandung ultra petita atau putusan yang 

tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Tapi 

kenyataannya, seiring berjalannya waktu, norma diatas tersebut dalam Pasal 45A 

telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri yang tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Mahkamah menganggap Pasal 

45A bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusannya tersebut, Mahkamah 

Konstitusi dinilai menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa 

(seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri). 

2.6 Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa  

 Asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan salah satu asas 

hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses 

peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas 

sebuah peradilan (ketidak-berpihakan) hakim sebagai pemberi keadilan kepada 

justisiabelen (pencari keadilan). Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat 

dalam hakikat fungsi, dalam hal ini hakim konstitusi sebagai pihak yang 

                                                           
 30Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 

802. 



45 
 

 
 

diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang 

diajukan kepadanya. Prinsip imparsialitas melekat dan harus tercermin dalam 

tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, 

sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar dapat diterima sebagai solusi 

hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas 

pada umumnya.  

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan 

mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas 

dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi 

pemutus perkaranya sendiri. Imparsialitas hakim konstitusi telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dalam kode etik 

(Sapta Karsa Hutama). Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika 

hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat 

pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus 

mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi 

imparsialitas. 

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UU 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Seorang hakim wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah 

atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah 

bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 
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penitera”. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan 

jika ia melihat ada potensi mengganggu imparsialitas kinerja hakim dengan 

demikian argumentasi ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menyimpangi 

asas nemo judex idoneus in propria causa. Hal senada juga bisa dilihat dari Pasal 

3 ayat (1)d dalam PMK-RI Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman 

Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang berbunyi “Menjaga jarak untuk tidak 

berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang 

berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan 

siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan 

atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra 

mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan”. 

Berkaitan dengan prinsip imparsialitas (impartiality) dalam kekuasaan 

kehakiman, Jimly Asshidique mengatakan secara umum ada dua prinsip yang 

biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) the principle of 

judicial independence, dan (ii) the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip 

ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum 

modern atau modern constitutional state.31 Ketidak berpihakan mencakup sikap 

netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, 

dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang 

mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan 

perkara.32 

                                                           
 31Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2009, hlm. 316. 

 32Ibid., hlm. 318. 
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Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 

hingga sampai saat ini, sudah pernah dilakukan beberapa kali pengujian Undang-

Undang yang berkaitan dengan eksistensinya yaitu Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan pengujian Undang-Undang 

tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu 

sendiri menjadi problem bagi perkembangan pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, karena terdapatnya asas hukum yang mengatur tentang 

larangan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadili 

perkara tersebut, yakni asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya 

sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). Sebagai salah satu asas dalam 

hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. Ini menjadi 

preseden buruk bagi independensi dan imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam aktivisme yudisialnya terkait pengujian Undang-Undang yang mengatur 

tentang eksistensinya sendiri. 

2.7 Hukum Progresif 

Kehidupan berhukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan 

kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan bagi 

semua. Penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia menjadi suatu 

kenyataan terhadap rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia kemudian 

mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya 

berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat 
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mewujudkan harapan masyarakat. Dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi 

dan media cetak, Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum 

sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.33 

Cara berhukum baru itulah yang oleh penggagasnya disebut dengan hukum 

progresif.  

Peradilan yang dijadikan harapan terakhir bagi pencari keadilan bekerja 

tidak memuaskan, kurang efisien, mahal dan terlalu lama. Peradilan telah 

kehilangan kewibawaannya akibat hakim hanya menjadi corong undang-undang 

(la bouche dela loi) dan mengandalkan rule and logic bound. Sekalipun 

persidangan berjalan dengan fair dan jujur, peradilan hanya menjanjikan keadilan 

hukum (legal justice) dan bukan keadilan substansial (substantive justice). 

Supremasi hukum yang menjadi cita-cita reformasi masih menjadi retorika politik. 

Hukum dapat dipermainkan, putusan dapat diatur. Akibatnya, kepercayaan dan 

kekecewaan terhadap penegakan hukum sangat rendah sehingga masyarakat 

menjadi apatis terhadap hukum.  

Menghadapi carut-marutnya kehidupan berhukum di Indonesia, Satjipto 

Rahardjo menyerukan perlunya berhukum secara progresif. Gagasan hukum 

progresif pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang 

ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum 

Progresif”.34 Jauh sebelumnya juga Prof Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel 

yang berjudul “Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia” pada tahun 

1986. Dalam pandangan itu, sebenarnya Prof Tjip berbicara mengenai relevankah 

                                                           
 33Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3. 

 34Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah, dalam al-manahij 

Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013, hlm. 2. 
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ilmu hukum yang memiliki ciri ke Indonesiaan. Hukum progresif sebenarnya 

masih menyimpan tanda tanya besar bagi banyak kalangan yang apriori atau tidak 

setuju dengan Satjipto Rahardjo. Batasan, definisi dan fungsionalisasi dianggap 

masih sumir. Tidak sedikit pula yang bertanya apakah hukum progresif itu, ilmu, 

aliran, teori, metode penemuan hukum, atau sekedar spirit dalam membuat dan 

menegakkan hukum. 

Soetandyo Wignjosoebroto seorang kolega Satjipto Rahardjo juga bertanya 

apakah yang dimaksud dengan kata “hukum” dan kata “progresif” itu? Jika 

digabungkan, apa yang dimaksud dengan hukum progresif itu sebagaimana yang 

dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo menyadari betapa sulit 

mendefinisikan hukum. Ia bahkan berkeyakinan bahwa setiap usaha untuk 

merumuskan tentang hukum sebagai fenomena yang begitu luas, mengandung 

resiko untuk gagal. Selalu akan ada sisi-sisi hukum yang tidak tertampung. Ilmu 

hukum progresif adalah tipe hukum yang selalu gelisah melakukan pencarian dan 

pembebasan.35 

Tragedi pencarian ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah berhasil ini 

mendorong Satjipto Rahardjo untuk berkesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu 

terbatas kemampuannya. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-

keping kebenaran, sedangkan kebenaran sejati hanya mampu dicapai otak 

semesta.36 Sebagian kalangan berpandangan bahwa hukum progresif hanya cocok 

untuk situasi chaos, krisis atau abnormal sebagaimana kelahirannya yang berisi 

kekecewaan terhadap penegakan hukum di awal reformasi (1998-2002). 

                                                           
 35Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 4. 

 36Ibid., hlm. 5 
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Sedangkan untuk situasi normal, hukum harus diletakkan pada posisinya yang 

cocok agar tidak mempersulit rakyat yang mencari keadilan maupun hakim yang 

memutus keadilan. Hal itu didasari kenyataan bahwa hukum progresif 

menganjurkan kebebasan, sementara itu kebebasan tidak dapat dipersandingkan 

dengan kepastian hukum. 

Atas anggapan tersebut, Satjipto Rahardjo justru menjelaskan bahwa ilmu 

hukum progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa. Hal ini berkaitan 

dengan sifat dasar ilmu yang selalu membuat orang merasa haus akan kebenaran 

dan tidak pernah berhenti melakukan pencarian. Menjadi ilmu yang selalu 

berubah tentu mengandung resiko sendiri. Resiko itu adalah ilmu hukum progresif 

dicap sebagai ilmu yang tidak jelas atau bukan disiplin ilmu yang konkret. Atas 

semua keraguan, Satjipto Rahardjo tidak mendefinisikan apa itu hukum progresif. 

Beliau tampaknya sengaja untuk mendorong para pengkaji untuk mereka-reka apa 

sejatinya hukum progresif itu.37 

Soetandyo Wignjosoebroto mencoba menjelaskan secara singkat sosok 

hukum progresif. Menurutnya, jika mengambil makna dari kata “progresif’ maka 

mengacu pada kecenderungan kuat untuk bergerak ke depan, meninggalkan 

keadaan semula. Berdasarkan makna tersebut, Soetandyo mengajukan formulasi 

ulang tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif yang ada di pemikiran 

Satjipto Rahardjo, yaitu suatu paradigma hukum baru yang hendak menjawab 

permasalahan mutakhir yang tak lagi dapat diselesaikan berdasarkan paradigma 

lama, yaitu paradigma positivisme. Menurut Soetandyo, ia mengalami putar-balik 

                                                           
 37Ibid., hlm. 5. 
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pemikiran, dari yang sosiologik dan yang sosio-yuridis pasca positivistik menuju 

progresif, dengan mengundang kembali persoalan substansi moral keadilan pra-

positivistik ke dalam wacana hukum.38 

Mengenai hukum progresif ini, Satjipto Rahardjo tidak mendefinisikannya 

sehingga mengalir begitu saja. Kadang ia menyebut hukum progresif itu gerakan 

intelektual, di kesempatan lain disebut paradigma, cara berhukum, dan bahkan 

ilmu hukum progresif. Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara 

mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum 

mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara 

berhukum” yang bertujuan untuk menghadirkan “sebenar keadilan” atau sering 

disebut keadilan substantif.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 38Ibid., hlm. 6. 
 39Ibid., hlm. 6. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

                                                       Gambar 2.1 
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Sumber: Analisis Peneliti 2017 

PANCASILA 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang  No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

Peraturan Mahkamah Konstitusi  

Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang. 

Putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 48/PUU-IX/2011. 

 

1. Normatif Yuridis 

2. Data Sekunder 

     a. Bahan Hukum    

         Primer 

     b. Bahan Hukum  

         Sekunder 

     c. Bahan Hukum 

         Tersier  

3. Pendekatan  

    Undang-Undang & 

    Perbandingan  

    Hukum 

 

1. Konstitusi dan  

    Konstitusionalisme. 

2. Eksistensi 

    Mahkamah 

    Konstitusi. 

3. Macam-macam  

    Penafsiran  

    Konstitusi. 

4. Ultra Petita & 

    Putusan Pengadilan. 

5. Asas Nemo Judex  

    Idoneus In Propria 

    Causa. 

6. Hukum Progresif. 

Menguji rasionale legitimate dalam justifikasi 

keabsahan putusan ultra petita. 

1. Ratio decidendi hakim Mahkamah 

Konstitusi terhadap putusan ultra petita dalam 

Pasal 245 ayat (1) perkara Nomor 76/PUU-

XII/2014. 

Peradilan konstitusional yang menyeimbangkan 

antara keadilan prosedur (procedural justice) dan 

keadilan substantif (subtantive justice)  

 

2. Konstruksi ideal judicial restraint sebagai 

batasan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 

undang-undang agar terhindar dari putusan 

yang bercorak ultra petita. 

Supremasi Konstitusi dalam menguji Undang-Undang 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan, 

maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi terhadap 

putusan ultra petita pada Pasal 245 ayat (1) perkara Nomor 76/PUU-

XII/2014 adalah secara garis besar Mahkamah menilai dalam norma 

Pasal a quo bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak 

memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana proses 

pengisian anggota MKD bersifat dari dan oleh anggota DPR akan 

menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut 

Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang 

kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis 

tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya 

sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Sehingga hal tersebut penting  sebagai salah satu fungsi dan upaya 

menegakkan mekanisme checks and balances antara pemegang 

kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaaan eksekutif. Kemudian 

dalam hal yang lebih umum, MK kerap menjustifikasi keabsahan 

putusan yang bercorak ultra petita kedalam 3 elemen, yaitu: Dasar 

Filosofis, Dasar Sosiologis dan Dasar Yuridis. 
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2. Dalam menjalankan kewenangannya yang bersifat negative legislature, 

dibutuhkan bentuk-bentuk pijakan ideal untuk pembatasan diri 

Mahkamah Konstitusi. Menurut penulis, konsep ideal judicial restraint 

dalam pembatasan kewenangan MK dalam menguji undang-undang 

adalah sebagai berikut: 

(1) Ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) secara expressive verbis 

mensyaratkan tugas MK adalah menguji Undang-Undang terhadap 

UUD. Sehingga, dalam hal ini adanya batasan format putusan MK 

untuk menyatakan materi muatan ayat/pasal bertentangan atau 

tidak, dan membatalkan karena dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 atau membiarkannya tetap berlaku dengan alasan 

dinyatakan konstitusional dengan UUD 1945.  

(2) Mahkamah seharusnya fokus pada kotak permohonan pemohon 

yang dipersoalkan konstitusionalitasnya dan tidak keluar dari apa 

yang dimohonkan, guna menghindari putusan yang bersifat ultra 

petita. 

(3) Terhadap pertentangan norma Pasal 565 UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai alasan yuridis untuk 

menjustifikasi keabsahan putusan ultra petita Mahkamah guna 

mewujudkan keadilan substantif, seharusnya Mahkamah Konstitusi 

lebih meneguhkan pendiriannya sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 

1945 yang memberikan kewenangan secara limitatif, hal tersebut 

                                                           
 65Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat”. 
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tidak menjadi persoalan mengingat Pasal 24C UUD 1945 

kedudukannya lebih tinggi daripada ketentuan Undang-Undang 

dibawahnya. Dikenalnya asas (lex superior derogat legi inferiori). 

(4) Kewenangan membentuk Undang-Undang secara konstitusional 

merupakan kewenangan DPR dengan Pemerintah sebagai fungsi 

(legislasi), maka pembentukan norma dalam Undang-Undang 

bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

(5) Adanya asas nemo judex idoneus in propria causa, maka 

Mahkamah Konstitusi dilarang menguji Undang-Undang yang 

mengatur eksistensinya guna meneguhkan prinsip independen dan 

imparsialitas peradilannya. (independen and impartial judiciary). 

(6) Di dalam menghadirkan aspek keadilan substantif dalam amar 

putusannya, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyertakan dasar 

pertimbangannya secara jelas agar parameter atau tolak ukur adil 

secara substantif tersebut dapat dicapai dan dapat dipahami bagi 

pencari keadilan (justisiabelen). 

5.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini DPR bersama Presiden 

segera melakukan penyusunan revisi Undang-Undang MK untuk 

alasan kepastian hukum dan menjadikan idealnya dalam 

menjalankan kewenangan menguji undang-undang. Hal tersebut 
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terkait pembatalan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) serta beberapa 

Pasal dalam UU MK. Sehingga dibatalkannya pasal-pasal tersebut 

membawa implikasi dan konsekuensi, salah satunya terkait dengan 

Hukum Acara MK. 

2. Ketentuan mengenai rambu-rambu pembatasan (judicial restraint) 

kewenangan MK belum secara eksplisit diakomodir dalam UU 

MK. Harapannya di masa yang akan datang menjadi pertimbangan 

dalam penyusunan revisi UU MK. 

3. Terhadap konsekuensi pembatalan norma dan penambahan norma 

atas proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana atas izin Presiden dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Maka dalam hal ini, 

Presiden harapannya bersikap profesional sehingga tidak 

menambah masalah baru yang dapat menghambat proses peradilan 

yang due process of law. 

4. DPR bersama Pemerintah segera melakukan revisi terhadap 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD. Karena seiring dengan dibatalkan norma Pasal 245 ayat 

(1) dan Pasal 224 ayat (5) pengujian konstitusionalitas oleh MK 

yang menambah norma baru dalam amar putusannya. 
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