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ABSTRAK 

Marsela, Fitri Dwi. 2017.Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi 

Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 1-2/PUU-XII/2014). Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Arif Hidayat, S.H.I,M.H. 

Pembimbing II: Saru Arifin, S.H.,LL. M.  

Kata Kunci: Asas Nemo Iudex In Causa Sua; Mahkamah Konstitusi ; 

Penafsiran Hakim; Putusan  

Putusan Perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2014, dilatarbelakangi dari kasus penangkapan  Akil Mochtar 

sehingga Presiden mengeluarkan Perppu dimana ada perubahan mengenai syarat 

calon Hakim Konstitusi dan Panel Ahli.Putusan ini merupakan putusan yang tidak 

biasa, dimana Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang mengatur 

dirinya sendiri. Putusan ini melanggar asas nemo iudex in causa sua yaitu seorang 

hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang 

menyangkut dirinya..Oleh sebab itu diperlukan penelitian tentang argumentasi dan 

penafsiran hakim terkait asas nemo iudex incausa dalam putusan ini.Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. 

Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan 

pustaka. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi.Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data,reduksi data, 

penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

1) Diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalam pengujian undang-undang yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi 2) Diperlukan penjelasan tentang kondisi-

kondisi yang memungkinkan untuk mengenyampingkan asas nemo iudex in causa 

sua. Simpulan dari penelitian ini adalah perlu kejernihan dalam memahami pro-

kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi, benturan asas dapat diselesaikan 

dengan pemahaman filosofi tujuan hukum, hal ini bertujuan agar tegaknya 

konstitusi sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak 

konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang- undang. Hakim 

Mahkamah Konstitusi harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan 

pertanggungjawaban. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh 

membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, 

jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang 

 Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan atas 

hukum, hal ini tercantum dengan tegas dalam konstitusi yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut sebagai UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 

menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum 

(rechtstaat).Dihubungkan dengan hal tersebut, berarti bahwa negara 

Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat) dan tidak 

bersifat absolutism atau bersifat kekuasaan terbatas (Asshiddiqie, 2003: 3). 

Selain negara Indonesia merupakan negara hukum, negara Indonesia 

juga merupakan negara demokrasi, dimana dalam tradisi negara 

demokrasi, telah dikenal tiga pilar pemegang mandat kekuasaan negara 

sebagai penyelenggara kekuasaan negara, yaitu kekuasaan pemerintahan 

(executive), kekuasaan perundangan (legislative) dan kekuasaan 

kehakiman (judicative). Meski dalam implementasinya diberbagai negara 

dapat ditemukan berbagai farian dan bentuknya, ada yang menggunakan 

pola pemisahan kekuasaan (separation of power), ada yang menggunakan 

pembagian kekuasaan (deviation of power), selain itu ada yang 

menggunakan pola campuran (convergence).Dari berbagai farian dan pola 

tersebut untuk menjalankan kekuasaan negara, ternyata tidak ditemukan 
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pola yang unggul.Realitas tersebut menandakan bahwa dalam 

penyelenggaraan negara tidak semata-mata ditentukan oleh tiga pilar 

kekuasaan besar, tetapi lebih dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya 

demokrasi dari negara yang bersangkutan. Dalam perkembangan  negara 

demokrasi sekarang, di berbagai belahan dunia dapat ditemukan 

perkembangan menarik mengingat pilar kekuasaan negara ternyata tidak 

hanya bertumpu pada konsep trias politica saja sebagai state primary 

institution (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif), tetapi ada 

keperluan untuk menyelenggarakan kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan 

bidang perbantuan (state auxiliary institution) yang bersifat konsultatif, 

pertimbangan atau kepenasehatan (consultative power) dan kekuasaan 

negara yang bersifat pengujian, penilaian , dan pengawasan (examinative 

power) dalam buku Komisi Pengawas Penegak Hukum (Sirajuddin, dkk., 

2007: 2). 

 Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah 

lembaga peradilan (judicial review) akan terus berkembang. Bermula dari 

Amerika (1803) dalam perkara Madison versus Marbury hingga 

pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok-

pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah memengaruhi 

“cara” berhukum dibanyak negara. Indonesia sendiri kemudian 

mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan ketiga UUD 1945 

(Pusat studi konstitusi FHUA,  2010: 161). 
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 Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C amandemen ketiga 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum 

dengan peradilan perlindungan konstitusionalitasmenurut Amsari (2011: 

160).Peradilan umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan 

peradilan dibawahnya.Sedangkan peradilan konstitusionalitas 

dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan 

kehakiman di luar Mahkamah Agung. 

 Meskipun Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung 

bukan peradilan konstitusionalitas.Dalam rangka pengujian peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang, alat ukur untuk menilai 

atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, 

bukan Undang-Undang Dasar seperti di Mahkamah Konstitusi.Untuk itu 

dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung 

itu adalah pengujian legalitas berdasarkan undang-undang bukan 

pengujian konstitusionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2010: 4).Pengujian konstitusionalitas undang-

undang merupakan pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-

undang, baik dari segi formal ataupun materiil (Asshiddiqie, 2010: 5). 

 Dalam kurun hampir empat belas  tahun berdiri, Mahkamah 

Konstitusi telah menjadi sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang 

diakui oleh para pencari keadilan (justisiabellen). Mahkamah Konstitusi 
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mampu menjaga harapan penegakkan hukum di tengah krisis kepercayaan 

terhadap lembaga peradilan.Mahkamah Konstitusi sering menerobos 

aturan-aturan hukum kaku peninggalan kolonial Belanda.Pemikiran 

Hakim Konstitusi bergerak dari hukum tekstual ke hukum progresif 

(Hamri, Skripsi, 2012: 2). 

 Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar selalu menarik untuk dibahas 

khususnya pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-

Undang Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan 

dengan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang yang berkaitan 

dengan Mahkamah Konstitusi merupakan melanggar asas nemo iudex in 

cusa sua, dimana hakim dilarang menangani perkaranya sendiri karena 

tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya 

sendiri.Asas nemo iudex in causa sua merupakan asas universal yang 

harus ditaati dalam peradilan agar hakim bersifat imparsial dan 

independen. 

 Keberadaaan asas nemo iudex in causa sua, memberikan pilihan 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk mematuhi sebuah asas peradilan atau 

menjamin hak konstitusional warga negara. Menurut Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 pasal 17 ayat (5) Tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan: “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak 



5 
 

 

langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya 

sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”. 

 

 Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asas nemo iudex in causa 

sua dengan melakukan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan 

Mahkamah Konstitusi meskipun memiliki keterkaitan dengan obyek 

perkara. Pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah 

Konstitusi tersebut adalah  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-

2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi 

Undang-Undang, terhadap UUD 1945. 

 Latar belakang adanya putusan tersebut karena Presiden merespon 

situasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi 

terkait penangkapan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar yang 

terlibat kasus suap.Karena hal itu Presiden mengundang beberapa ketua 

lembaga negara berkumpul dan mendiskusikan strategi “penyelamatan 

MK.”Sinyal adanya “situasi darurat” mendorong Presiden segera 

mengambil sikap. Presiden mengambil keputusan akan mengajukan Perpu 

penyelamatan MK sebagai tanggung jawab konstitusionalnya selaku 

pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Rencana ini lagi-lagi menuai 

polemik.Tidak kurang berapa pengamat tata negara, termasuk sejumlah 

mantan hakim konstitusi dan hakim konstitusi saat ini memberikan respon 

berbeda.Ada yang menyetujui, dengan pertimbangan Perpu dibutuhkan 
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untuk menyelamatkan MK saat ini.Namun ada pula yang menolak 

penerbitan Perpu, dengan alasan mengintervensi independensi kekuasaan 

kehakiman yang seharusnya mandiri. Maupun alasan ekstrim lainnya, 

Perpu tersebut akan “mengebiri” MK. Mantan Ketua MK Jimly 

Ashiddiqqie dan sejumlah hakim MK lainnya berada dalam barisan 

penentang Perppu ini(https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com, diakses pada 

31 Maret 2017). 

 Pada perkara ini, Hakim Konstitusi memiliki kepentingan langsung 

dan tidak langsung terhadap objek perkara. 

 Saldi Isra dalam makalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 

005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial) 

berpendapat : 

“Asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri 

(nemo judex idoneus in propria causa) sebagai salah satu 

asas dalam hukum acara, MK tidak boleh menyimpanginya. 

Artinya, alasan bahwa berpekara di MK tidak sama dengan 

berperkara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi 

untuk mengabaikan prinsip nemo judex idoneus in propria 

causa. Sampai saat ini, MK sudah beberapa kali 

menggunakan argumentasi bahwa berpekara di MK tidak 

sama dengan berperkara di pengadilan biasa, namun belum 

ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara 

tuntas.” 

 

 Dihubungkan dengan hal tersebut namun Gustav Radbruch 

menyebutkan jika hukum positifisinya tidak adil dan gagal untuk 

melindungi kepentingan rakyat, maka Undang-Undang seperti ini adalah 

cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada 

https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/
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prinsipnya untuk menegakkan keadilan. Dalam kalimat Radbruch, 

dikatakan bahwa: 

“The positive law, secured by legislation and power, takes 

precedence even when its content is unjust and fails to benefit 

the people, unless the conflict between statute and justice 

reaches such an intolerable degree that the statute, as ‘flawed 

law’, must yield to justice. It is impossible to draw sharper line 

between cases of statutory lawlessness and statutes that are 

valid despite their flaws. One line of distinction, however, can 

be drawn without most clarity: Where there is not even an 

attempt at justice, where equality, the core of justice, is 

deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the 

statute is not merely ‘flawed law’, it lacks completely the very 

nature of law. For law, including positive law, cannot be 

otherwise defined than as a system and an institution whose 

very meaning is to serve justice. Measured by this standard, 

whole portions of National Socialist law never attained the 

dignity of valid law”. (Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 

26, No. 1 2006: 7). 

 

 Singkatnya dalam putusan mahkamah konstitusi No. 1-2/PUU-

XII/2014 menyebutkan bahwa menurut Radbruch, peradilan yang adil 

harus memuat elemen kemanfaatan (utility) dan kepastian (certainty) 

untuk menjaga keseimbangan antara “thin concept” (procedural of rule of 

law) dengan “thick concept” (substantive rule of law). Elemen-elemen 

“the rule of law principles” menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

yaitu: 

1) supremacy of law (UN, 2006); 

2) equality before the law;  

3) accountability to the law;  

4) fairness in the application of the law;  

5) separation of power; 

6)  legal certainty;  

7)  avoidance of arbitrary;  

8)  procedural of legal certainty 
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 Dengan permasalahan yang ada, peneliti perlu melakukan penelitian 

terkait Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait 

Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ada dilihat dari latarbelakang yang telah 

dipaparkan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengenai tingginya permasalahan dalam pengujian perundang-

undangan (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi. 

2. Mengenai kewenangan Hakim Konstitusi terhadap asas peradilan 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 

3. Mengenai pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang 

dilakukan oleh Hakim Konstitusi. 

4. Mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum 

1.3.Pembatasan Masalah 

Pada pembahasan ini permasalahan akan dibatasi oleh peneliti, yaitu 

mengenai asas nemo iudex in causa sua dalam peradilan Mahkamah 

Konstitusi terhadap putusan No. 1-2/PUU-XII/2014. 
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1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana argumentasi hukum Hakim Konstitusi dalam Perkara 

Nomor 1-2/PUU-XII/2014? 

2. Bagaimana landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait Asas 

Nemo Iudex In Causa Sua dalam perkara Nomor 1-2/PUU-

XII/2014? 

1.5.Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak peneliti capai dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengkaji argumentasi hukum pada Hakim Konstitusi dalam 

perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 

2. Untuk mengkaji landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait Asas 

Nemo Iudex In Causa Sua dalam perkara No. 1-2/PUU-XII/2014. 

1.6.Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut peneliti ada beberapa 

manfaat yang akan diperoleh antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperluas khasanah berpikir peneliti di bidang hukum, 

khususnya mengenai penafsiran Hakim Konstitusi terhadap putusan 

pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah 

Konstitusi terkait asas nemo iudex in causa sua dalam pengujian 
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undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 

Konstitusi dan argumentasi Hakim Konstitusi dalam menerima 

putusan yang bertentangan dengan asas nemo iudex in causa sua 

dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

oleh Mahkamah Konstitusi. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan selama 

perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan analisis dan argumentasi mengenai putusan 

pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah 

Konstitusi, dasar Hakim Konstitusi menerima putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait asas nemo iudex in causa sua dalam pengujian 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 

Konstitusi sehingga dapat memberikan masukan kepada Mahkamah 

Konstitusi, DPR, akademisi dan praktisi hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Peneliti dalam menjaga orisinalitas penelitian skripsi perlu untuk 

memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas 

hal-hal terkait dengan asas nemo iudex in causa sua dalam hakim 

Mahkamah Konstitusi. 

Asas nemo iudex in causa sua atas asas nemo iudex in propria causa 

merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara 

yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat 

menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.Maka hakim tidak 

boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri 

(Marwan dan Jimmy, 2009: 451). 

Tabel.2.1. Penelitian terdahulu dan unsur kebaruan 

No. Nama Judul Unsur Kebaruan 

1. Yanis Maladi (2010) ’’Benturan Asas Nemo 

Judex Idoneus In 

Propria Causa dalam 

Asas Ius Curia Novit 

(Telaah Yuridis 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 

005/PUU-IV/2006)” 

Pada jurnal ini 

membahasa tentang:  

Didalam jurnal ini 

disebutkan Mahkamah 

Konstitusi itu sebagai 

pengawas dari konstitusi 

di buktikan dengan 

Mahkamah Konstitusi 

memberikan solusi bagi 

isu yang merebak 

mengenai 

konstitusionalitas dalam 
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hukum Mahkamah 

Konstitusi 

menginterprestasikan 

relevansi dari prosedur 

hukum terkait asas nemo 

judex in causa sua. 

Mahkamah Konstitusi 

menjawab segala isu 

terkait pertentangan yang 

ada didalam asas nemo 

judex in causa sua. 

2. Adrian Faridhi “Penyimpangan Asas 

Nemo Judex Idoneus 

In Propria Causa 

dalam Pengujian 

Undang-Undang 

Terhadap Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945 di 

Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia” 

Pada Jurnal ini membahas 

tentang: 

Apa yang menjadi alasan 

Mahkamah Konstitusi 

menyimpangi asas nemo 

judex idoneus in propria 

causa dalam pelaksanaan 

pengujian undang-

undang. 

3. Sabri Hamri (2012) 

Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas 

Andalas 

’’Pengenyampingan 

Asas Nemo Judex In 

Causa Sua dalam 

Pengujian Undang-

Undang Terhadap 

Undang-Undang Dasar 

Oleh Mahkamah 

Konstitusi” 

Pada skripsi ini 

membahasa tentang:  

Apasajakah pengujian 

undang-undang yang 

berkaitan dengan 

Mahkamah Konstitusi, 

apakah dasar 

pengenyampingan asas 

nemo judex in causa sua 

dalam pengujian undang-

undang terhadap UUD 

oleh Mahkamah 

Konstitusi, apakah 

implikasi 

pengenyampingan asas 

nemo judex in causa sua 
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dalam pengujian undang-

undang tehadap UUD 

oleh Mahkamah 

Konstitusi 

 

 

 Melalui penelusuran yang telah dilakukan peneliti di luar 

lingkungan fakultas hukum UNNES terkait asas nemo iudex in causa sua, 

peneliti berkesimpulan bahwa berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh 

peneliti. Penelitiakan membahas mengenai: 

1. Bagaimana argumentasi hukum Hakim Konstitusi dalam perkara 

Nomor 1-2/PUU-XII/2014; 

2. Bagaimana landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait Asas Nemo 

Iudex In Causa Sua dalam putusan No. 1-2/PUU-XII/2014; 

2.2.Landasan Teori 

2.2.1.Teori Konstitusi dan Konstituasionalisme 

Dalam Oxford Dictionary of Law, perkataan constitution diartikan 

sebagai:“The rule and practice that determine the composition and function 

of the organs of the central and local government in a state and regulate 

the relationship between  individual and the state.’’ 

 

Pada periode Romawi Kuno, konstitusi mulai dipahami sebagai suatu 

kekuatan di atas negara, konstitusi dimaknai sebagai suatu aturan yang 

menjadi pedoman bagi bangunan kenegaraan yang hendak didirikan 

berdasarkan prinsip the higher law konstitusi. K.C. Wheare, 



14 
 

 

mengemukakan bahwa pengertian konstitusi biasanya dipahami dalam arti 

luas dan arti sempit, dalam perspektif politik konstitusi diartikan dalam arti 

luas, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu 

negara, kumpulan peraturan sebagian yang bersifat legal dan sebagian lagi 

bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi 

(Wheare, 1975: 1). Dalam arti sempit kata konstitusi bukan digunakan 

untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non 

legal tetapi hasil seleksi dari peraturan peraturan yang biasanya terwujud 

dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat 

(Wheare, 1975:2). 

Menurut James Bryce, menyebutkan adanya 4 (empat) motif 

dibentuknya suatu konstitusi, yaitu (Atmadja, 2012: 46): 

a) keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka ketika hak-

hak mereka terancam, dan membatasi tindakan penguasa  (the desires 

of the citizen to secure their own rights when threatened, and restrin 

the action of the ruler). 

b) keinginan salah satu pihak, bisa dari warga negara atau keinginan 

penguasa yang berharap dapat memenuhi keinginan rakyatnya 

c) konstitusi diciptakan oleh pembentuk negara yang baru untuk 

mendapatkan metode penyelenggaraan pemerintahan yang permanen 

dan dapat dipahami oleh warga negara 

d) keinginan komunitas-komunitas yang terpisah agar ada tindakan 

bersama yang efektif. Pada saat yang sama mereka berharap dapat 

mempertahankan kepentingan dan hak-hak mereka secara terpisah  

 

Ada dua sumber yang dapat dikatakan memotivasi lahirnya konsepsi 

konstitusi, yaitu: 

1) Teori kontrak yang dikembangkan dalam banyak variasi oleh 

pemikir-pemikir Inggris dan Perancis abad ke XVIII yang 
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menghendaki agar sistem hukum yang menentukan struktur 

masyarakat dan negara dibentuk atas dasar suatu kontrak. 

2) Royal charter, khsuusnya yang dikeluarkan oleh monarkhi Inggris, 

sebagai dasar konstitusi ditentukan berlaku bagi negara-negara 

jajahan, sebelum menyatakan kemerdekaannya.  

Dari sumber motivasi pembentukan konsepsi konstitusi diatas, dapat 

dikatakan ada tiga cara pembentukan konstitusi tertulis atau undang-

undang dasar, yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar yang dioktroikan, UUD yang ditetapkan oleh 

raja berdasarkan asas kedaulatan raja. Oktroi merupakan Surat 

Penetapan Pemberian Hak berasal dari Raja yang dipandang sumber 

dari segala hak dan kewajiban. 

b) Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh rakyat berdasarkan 

kontrak atau perjanjian antara Raja dan rakyat (vedrag constitutie atau 

factum) berisi penetapan hak-hak rakyat dan pembatasan kekuasaan 

absolut raja, sehingga lahir prinsip-prinsip monarkhi konstitusional. 

Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh rakyat berdasarkan atas 

kedaulatan rakyat. Idealnya rakyat melalui pemilihan umum dengan asas 

jurdil membentuk konstituante yakni “Badan Pembentuk Konstitusi” yang 

merancang dan menetapkan serta mengumumkan berlakunya konstitusi 

dengan cara keluhuran (Atmadja, 2012: 48). 

Menurut teori positivisme hukum, bahwa konstitusi sebagai hukum 

tertinggi (the higher law of the land) merupakan susunan hierarki dari 
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hubungan-hubungan normatifnya. Pandangan yang berkembang luas di 

negara Indonesia bahwa Pancasila/Pembukaan UUD 1945 dipandang 

sebagai norma dasar, sebagai sumber dari segala sumber hukum positif. 

Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) sekalipun tidak menggunakan 

istilah norma dasar, tetapi meggunakan istilan cita-cita hukum (rechtsidee) 

yang terwujud dari pokok pokok pikiran yang terkandung dalam 

pembukaan UUD 1945 yang meguasai baik hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis (Atmadja, 2012: 51). Pancasila menempati status sebagai 

staatsfundamentalnorm, karena: 

a. Terjadinya atau lahirnya: oleh pembentuk negara 

b. Isinya: dasar negara yang memuat asas kerohanian negara, asas 

politik negara, tujuan Negara. 
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Filsafat hukum Pancasila 

(Rechtsidee) 

 

 

Hukum Dasar 

 

Tidak Tertulis    Tertulis (UUD 1945) 

 

        Negara Hukum 

 

   Pembentukan Hukum 

 

Hukum Tidak Tertulis   Hukum Tertulis 

(hukum Adat) (Peraturan perundang-undangan, 

Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dsb) 

 

Bagan.2.1. kekuatan mengikat suatu konstitusi 

Sumber: I dewa Gede Atmadja (2012) 

 

Gagasan konstitusionalisme selanjutnya dirangkai sebagai upaya 

untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang. Sebagaimana Lord 

Acton menyatakan bahwa “power tends to corrupt, but absolute power 

corrupt absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung 

untuk menyalahgunakan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan 

tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula). 

Carls J. Friederich memberi tafsiran kepada konstitusionalisme sebagai 
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suatu gagasan pemerintahan yang didalamnya mencerminkan (Frederich, 

1963: 217): “a set of activities organized by and operated on behalf of the 

people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure that 

the power which is needed for such governance is not abused bay those 

who are called upon to do the governing.” (suatu kumpulan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan 

pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang 

diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang 

mendapat tugas memerintah). 

Basis pokok dari konstitusi adalah kesepakatan umum (consensus), 

sebagaimana ditegaskan oleh William George Andrews bahwa ”the 

members of a political community have, definition, common interests 

which they seek to promote or protect through the creation and use of the 

compulsory political mechanisms we call state.” Lebih lanjut dijelaskan 

oleh Wiiliam G. Andrew mengenai consensus atau general agreement 

meliputi (Andrews, 1968: 9): 

1) The general goals of society or general acceptance of the same 

philosophy of government (kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita 

bersama) 

2) The rule of law the basis of government (kesepakatan tentang rule of 

law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara) 
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3) The form of institutions and procedures (kesepakatan tentang bentuk 

institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan)  

Keseluruhan kesepakatan tersebut diatas, pada intinya menyangkut 

prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya prinsip 

konstitusionalisme moderna ialah meyangkut prinsip pembatasan 

kekuasaan / prinsip “limited government”. Karena hal tersebut William G. 

Andrews menyatakan: Under constitutionalism, two types of limitations 

impinge in government, power proscribe and procedure prescribed. 

Kekuasaan melarang dan mengatur. Disini dijelaskan bahwa 

konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu 

sama lain, yaitu: 1) hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, 

dan 2) hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan yang lain. 

2.2.2. Negara Hukum dan Keadilan 

2.2.2.1.Negara Hukum 

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan 

keadilan bagi warganya.Maksudnya adalah segala kewenangan dan 

tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata 

berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum (Hakim, 2011: 163).Menurut 

Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan 

konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur 

pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: 
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1) Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum 

2) Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang menyampingkan konvensi dan konstitusi 

3) Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat 

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan 

dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu: 

a. Bahasa Belanda (Rechtsstaat), digunakan untuk menunjuk tipe negara 

hukum yang diterapkan dinegara-negara yang menganut sistem hukum 

Eropa Kontinental atau civil law system. 

b. Bahasa Inggris (Rule of Law) untuk menunjuk tipe negara hukum dari 

negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut common law 

system diantaranya, Inggris, Amerika, dan negara-negara bekas jajahan 

Inggris, sedangkan tipe hukum yang diterapkan di negara Sosialis-

Komunis, menggunakan istilah sosialist legality (Rusia, RRC, dan 

Vietnam) (Atmadja, 2012: 157) 

Menurut Freiderich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran 

Immanuel Kant, unsur negara hukum ialah: Perlindungan hak-hak asasi 

manusia, Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

itu, Pemerintah berdasarkan perundang-undangan, dan Peradilan 

administrasi  dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo Saxon konsep 
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negara hukum (rule of law) dari A.V. Dicey yang mengetengahkan tiga 

ciri penting dalam negara hukum, unsur-unsurnya ialah sebagai berikut: 

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), dan 

meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary 

authority yang luas bagi pemerintah. 

b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (Equality before the law) dan 

c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta 

keputusan-keputusan pengadilan (Ridwan HR, 2013: 3). Konstitusi 

adalah hasil dari the authority of law, bahwa hukum konstitusi 

bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang 

dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. 

Keempat prinsip rechtsstaat dan ketiga prinsip the rule of law dapat 

digabungkan untuk menandai ciri-ciri negara modern zaman sekarang. 

2.2.2.2.Negara Hukum di Indonesia 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai konsekuensinya ialah setiap 

sikap maupun perbuatan alat negara dan penduduk harus berdasar dan 

sesuai dengan hukum (wetmatigheid van bestuur).Negara Indonesia adalah 

negaa hukum yang demokratis, ialah negara yang melembagakan prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat sekaligus prinsip-prinsip negara hukum dalam 

segala aspek kehidupan kenegaraan.Hukum adalah panglima, sehingga 

yang memerintah sejatinya adalah hukum dan bukan manusia (the rule of 
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law and not of man).Indonesia juga menganut paham negara 

kesejahterahan (welfare state), sebagaimana tercantum dalam alinea 

keempat pembukaan UUD 1945 (Ridwan HR, 2013: 17).Salah satu 

karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah 

untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuurszorg. 

Prinsip negara hukum Indonesia, menurut Jimly Asshidiqie terdapat 

dua belas  pilar, yaitu: supremasi hukum (Supremacy of Law), persamaan 

dalam hukum (Equality before the law), asas legalitas (Due Process of 

Law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, 

peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan 

tata negara (Constitutional Court), perlindungan hak asasi manusia, 

bersifat demokratis (Democratische Rechtsstaat), berfungsi sebagai sarana 

mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat), dan transparansi dan 

kontrol sosial (Asshidiqie, 2006: 154). 

Dalam suatu negara hukum, konsep negara hukum menempatkan 

konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.Agar konstitusi 

benar-benar menjadi hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar 

konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui 

peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi.Peraturan perundang-

undangan yang baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif 

harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan konstitusi.Selain itu dalam 

negara hukum harus mengakui adanya pengakuan normatif dan empiric 

terhadap prinsip supermasi hukum. Pengakuan ini dapat diwujudkan 
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dalam pembentukan norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada 

supermasi konstitusi. 

Negara hukum Indonesia tidak dapat disamakan secara seketika 

dengan konsep rechtsstaat maupun rule of law karena berbagai unsur. 

Unsur tersebut ialah, 1) latar belakang sejarah lahirnya konsep rechtsstaat 

dan rule of law adalah suatu usaha perjuangan untuk menentang 

kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan negara Republik Indonesia 

sejak perencanaan berdirinya secara jelas menentang segala bentuk 

kesewenangan atau absolutism, 2) konsep rechtsstaat maupun rule of law 

menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai 

titik sentral, sedangkan pada negara Republik Indonesia yang menjadi titik 

sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat sebagai 

perwujudan asas kerukunan, 3) perlindungan hak asasi manusia, menurut 

konsep rechtsstaat mngedepankan wetmatigheid, dan menurut rule of law 

mengedepankan prinsip equality before the law sedangkan Indonesia 

mengedepankan prinsip kerukunan antara pemerintah dan rakyatnya 

(Hadjon, 1993: 79-80). Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum 

Indonesia memiliki ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat 

sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia 

dapat dipersamakan dengan Negara Hukum Pancasila. Menurut Tahir 

Azhary konsep Negara Hukum Pancasila bercirikan sebagai berikut 

(Azhary, 1992: 71): 

a. Hubungan erat yang erat antara agama dan negara 
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b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa 

c. Kebebasan Beragama dalam arti yang positif 

d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang 

e. Asas kekeluargaan dan kerukunan 

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia ialah 

Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas 

(Azhary, 1992: 71). 

2.2.2.3.Teori Keadilan 

Pada penggunaan kekuasaan oleh pemerintah yang mengemban 

tugas dan fungsi negara dan agar kepentingan masyarakat terlindungi 

bukan digunakan secara sewenang-wenang serta diperuntukkan hanya 

kepentingan penguasa maupun kelompok saja, maka teori keadilan secara 

konseptual ada kaitannya dengan pemikiran dan pemaknaan yang 

demikian. 

Segolongan pemikir atau filusuf yang mendukung keadilan yang 

dimaksud antara lain, John Rawls dalam bukunya yang berjudul “A 

Theory of Justice” yang membahas tentang dua konsep “prinsip keadilan” 

, yaitu: 

1) Di dalam masyarakat yang berkeadilan, setiap orang memiliki 

kemerdekaan atau kebebasan yang sangat besar yang setara dengan 

kemerdekaan atau kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, dan 

2) Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah dapat dibenarkan sejauh jika 

ketimpangan tersebut dapat memberikan keuntungan atau manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kelompok yang tidak diuntungkan yang 

ada didalam masyarakat. 
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Kedua prinsip keadilan tersebut dapat ditegakkan, Rawls 

menawarkan jawaban menarik bahwa prinsip-prinsip tersebut harus dipilih 

oleh pihak-pihak didalam sesuatu yang disebutnya sebagai posisi murni 

(original position).Prinsip keadilan dipilih dibawah bayang-bayang 

ketidaktahuan dan ketidakpedulian.Original position merupakan alat untuk 

menjelaskan bagaimana masyarakat akan menentukan kondisi keadilan di 

dalam lingkunganna apabila pandangan dan pemikiran mereka tidak 

dipengaruhi dan dikacaukan oleh posisi kekayaan, klas dan kemampuan 

aktual yang mereka miliki (Latif, 2007: 47). Secara umum dapat dikatakan 

bahwa pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan “adil” atau 

“keadilan” pada dasarnya muncul karena adanya pengalaman 

“ketidakadilan”, di mana didalamnya terjadi konflik antara beragam 

tuntuan individu atau konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat. 

Aristoteles yang merupakan murid Plato meyatakan bahwa keadilan 

adalah hukum, namun di dalam keadilan itu sendiri ada satu bagian yang 

berbeda, yang disebut sebagai keadilan khusus (special justice) yang 

dimaknai sama dengan “kebenaran” fairness. Baik Rawl maupun Kant, 

aturan keadilan yang paling utama dan paling universal sifatnya ialah 

dalam melakukan tindakan eksternal, berbuat sedemikian sehingga 

pelaksanaan kehendak bebas sejalan dengan atau tidak bertentangan 

dengan kebeasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap manusia 

sesuai dengan asas atau prinsip hukum universal. 
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2.2.2.4.Teori Trias Politika (Pemisahan Kekuasaan dan Check and 

Balances) 

S.F Marbun berpendapat bahwasanya Trias Politica juga 

berpengaruh pada struktur ketatanegaraan Indonesia yang diciptakan 

menurut UUD NRI 1945.Dalam bukunya “De I’Esprit des Lois”, 

Montesquieu mengadakan modifikasi atas gagasan Locke dengan 

memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga aspek kekuasaan yaitu 

legislatif (la puissance legislative), eksekutif (la puissance executive) dan 

yudikatif (la puissance de juger) (Huda, 2007: 69). Ketiga cabang 

kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sama sederajat dan saling 

mengontol satu sama lain sesuai dengan prinsip  check and balances 

(Huda, 2007: 74). 

Pada lembaga yudikatif inilah, termasuk Mahkamah Konstitusi 

(MK) yang diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 

menganut pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip Check and Balances 

antar lembaga-lembaga negara, buktinya adalah: 

a) Adanya pergeseran kekuasaan legislatif daru tangan presiden ke DPR; 

b) Dikenal sistem pengujian konstitusional oleh MK; 

c) Diakuinya lembaga pelaku kedaulatan rakyat yang tidak terbatas oleh 

MPR; 

d) MPR bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan rakyat 

tertinggi; 
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e) Hubungan antar lembaga negara seimbang dan saling mengendalikan. 

Menurut Thaib menyatakan bahwa di Indonesia, sistem 

ketatanegaraan menurut UUD 1945 mempraktikan pemisahan kekuasaan 

secara formil. Hal ini terbukti keterkaitan antar lembaga negara dan saling 

bekerja sama dalam bidang tertentu. Demikian dengan Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan 

menurut UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga negara yang lain 

setara dan sederajat (check and balances) 

2.2.3. Sistem Hukum dan Perundang-Undangan 

2.2.3.1.Sistem Hukum 

Sistem hukum mempunyai makna yang luas dan sempit. Sistem 

hukum dalam makna sempit adalah perangkat itu sendiri, baik yang 

tertulis maupun  tidak tertulis baik yang berasal dari pemerintah sesuai 

UUD NRI 1945, UU, Perppu, Perda dan SK, serta aturan yang hidup 

sebagai kebiasaan adat, ditengah-tengah masyarakat. Sistem hukum dalam 

makna luas selain peraturan hukum itu sendiri, juga termasuk 

kelembagaan hukum dan budaya hukum (Lubis, 2008: 74). 

Ada berbagai macam sistem hukum di dunia ini, diantaranya ialah: 

a) Sistem hukum Anglo Saxon 

Sistem hukum Anglo Saxon mulai berkembang di Inggris pada abad 

XI yang sering disebut dengan sistem “common law”.Sistem Anglo Saxon 

adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu 

keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar 
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putusan hakim-hakim selanjutnya.Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, 

Inggris, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.Putusan 

hakim/pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo 

Saxon.Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan 

peraturan yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang 

akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan 

perkara yang sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal 

dengan nama doctrine of precedent/state decisis, yang intinya menyatakan 

bahwa dalam memutuskan suatu perkara  seorang hakim harus 

mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam 

putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). Sistem 

hukum Anglo Saxon juga lebih dikenal dengan sistem Common Law. 

b) Sistem hukum Eropa Kontinental 

  Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum 

dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum kodifikasi 

secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam 

penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental  sering disebut juga 

sebagai Hukum Romawi, karena memang bersumber dari kodifikasi 

hukum yang digunakan pada masa kekaisaran romawi. Prinsip utama 

sistem hukum ini ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat 

karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun 

secara sistematis dalam kodifikasi.Kepastian hukumlah yang menjadi 

tujuan hukum, kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah 
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laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan 

tertulis.Selain itu pada sistem civil law tidak dapat dipisahkan dari ajaran 

pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. 

Karakteristik civil law yang lain adalah apa yang oleh Lawrence M. 

Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam 

peradilan. 

  Sistem hukum nasional menganut asas nilai-nilai yang bersumber 

dari falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, aturan-aturan tertulis 

tertuang dalam peraturan perundang-undangan.Hukum yang bertumpu 

pada bentuk tertuis ini semula terkait dengan sistem Eropa Kontinental 

(Civil Law).Namun dalam kaitannya dengan pengujian yudisial pada 

peraturan perundang-undangan dengan susunan hierarkinya tidak hanya 

terkait dengan sistem civil law tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi yang 

berlakudi negara-negara Anglo Saxon, atau disebut juga common law 

(Mahfud MD, 2009: 255). 

2.2.3.2.Perundang-Undangan 

Istilah perundang-undangan menurut sejarahnya merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda ‘’Wetgeving’’ yang bermakna pembuatan 

peraturan. Istilah ini adalah paduan dari kata wet (UU) dan geven 

(memberi atau membuat). Wetgever ialah pihak pembuat yaitu DPR dan 

Pemerintah sedangkan wetgeving adalah pembuatan undang-undang. 

Prof Dr. Hamid S. Attamimi dalam pidato pengukuhannya sebagai 

Guru Besar di Universitas Indonesia, yang berjudul “Teori Perundang-
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Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan 

Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman’’ 

mengatakan bahwa, ia cenderung mengikuti yang dikemukakan oleh 

Burkhardt Krems tentang Gesetzzgebung siwissenschaft yang 

diterjemahkan menjadi ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (dalam arti 

luas), yang menurut pendapatnya ada dua sisi, yaitu: 

a) Sisi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman 

yang disebut Gesetgebungtheori, dan sifatnya kognitif dan inilah yang 

diterjemakan menjadi teori perundang-undangan 

b) Sisi yang bertujuan menjelaskan perihal tindak pelaksanaan yang 

disebut Gesetzgebungslehre yang sifatnya normatif, dan inilah yang 

diterjemahkan menjadi ilmu perundang-undangan. 

2.2.4. Teori Pengujian Perundang-Undangan (Toetsingrecht) 

Hans Kelsen menyatakan bahwa penerapan aturan-aturan konstitusi 

mengenai pembentukan undang-undang dapat dijamin secara efektif hanya 

jika suatu organ selain organ legislatif diberi mandat yang tegas untuk 

menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan 

konstitusi. 

Menurut Gerhards van der Schyff, judicial review berkaitan dengan 

legalitas dan legitimasi norma, mengatakan bahwa: 

The content of review can pertain to the legalityand 

legitimacy of norms. Legality simple put, involves the 

technicalissue whether the norm in question is a legal one, 

while legitimacy concern material value as measured 

against fundamental right (Schyff, 2010: 135).Isi dari 

pengujian dapat berkaitan dengan legalitas dan legalitas 
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norma. Legalitas hanya meletakkan, melibatkan masalah 

teknis dalam pertanyaan apakah norma yang dimaksud 

adalah salah satu hukum, sementara keabsahan 

memperhatikan nilai material yang diukur terhadap hak-hak 

dasar. 

 

Secara teoritis maupun dalam prakteknya dikenal adanya dua 

macam hak menguji, yaitu hak menguji formal dan hak menguji materiil. 

Hak menguji formal merupakan wewenang untuk menilai apakah proses 

terjadinya satu produk legislatif atau undang-undang sesuai atau tidak 

dengan cara atau prosedur yang telah ditetapkan (Hamidi, dkk, 2012: 148). 

Menurut Jimly Asshidiqie, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai 

konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (formale 

toetsing) ialah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk 

yang tepat (appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat 

(appropriate procedure) (Asshidiqie, 2006: 63). Penjabaran dari ketiga 

kriteria tersebut ialah sebagai berikut (Asshidiqie, 2006:64): 

a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan 

undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan 

keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-

undang; 

b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur undang-undang; 

c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang 

mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 

d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil 
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Ketetapan MPR No. XX/MPR/1996 disebutkan bahwa hierarki 

peraturan perundang-undangan Indonesia, adalah: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Ketetapan MPR 

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

4) Peraturan pemerintah 

5) Keputusan Presiden 

6) Peraturan-peraturan pelaksana. 

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut 

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan 

Perundang-undangan ialah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Ketetapan MPR 

3) Undang-Undang 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

5) Peraturan Pemerintah 

6) Keputusan Presiden 

7) Peraturan Daerah 

Tata urutan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, dengan urutan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Ketetapan MPR 
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3) Undang-Undang/Perppu 

4) Peraturan Pemerintah  

5) Peraturan Presiden 

6) Peraturan Daerah Provinsi; 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Hak uji materiil adalah wewenang untuk menilai apakah produk 

legislatif dari segi substansinya bertentangan atau tidak dengan peraturan 

hukum yang lebih tinggi (lex superior derogate lex inferiori). 

Secara teori dan praktik, lembaga pembuat peraturan perundang-

undangan dimungkinkan untuk melakukan pengujian produk hukumnya 

sendiri.Apabila yang melakukan pengujian adalah legislatif dan 

kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

undang-undang terdapat padanya maka pengujian ini disebut legislative 

review.Sedangkan pengujian yang dilakukan oleh pemerintah yang 

memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan 

berada di tangan eksekutif atau pemerintah tersebut, maka pengujiannya 

disebut executive review. 

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam pengujian peraturan perundang-

undangan harus melihat ukuran pengujian dilakukan dengan menggunakan 

peraturan yang mana dan akan menimbulkan istilah yang berbeda. Apabila 

ukuran pengujian menggunakan konstitusi, maka pengujiaannya disebut 

dengan constitutional review sedangkan apabila ukuran pengujian 

menggunakan undang-undang, maka pengujian semacam ini disebut 
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dengan judicial review.Ada juga pengujian peraturan perundang-undangan 

sebelum peraturan tersebut mendapatkan bentuk formal dan belum 

diundangkan sebagaimana mestinya.Pengujian ini disebut dengan 

pengujian a priori atau judicial preview (Asshidiqie, 2010: 6-7). 

Pengujian terhadap Peraturan perundang-undangan  meliputi 

(http://Sani72.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2017): 

1) Pengujian norma hukum; 

2) Review dan preview (sic); 

3) Konstitusionalitas Undang-Undang; 

4) Objek pengujian norma hukum 

2.2.5. Asas-Asas Hukum dan Peradilan 

2.2.5.1.Asas-asas Hukum 

Asas menurut kamus hukum memiliki pengertian suatu pemikiran 

yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum 

(Marwan dan Jimmy, 2009: 56). Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa 

asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan 

hukum (Rahardjo, 2006: 45).Asas hukum merupakan “jantungnya” 

peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi 

lahirnya suatu peraturan hukum (Rahardjo, 2006: 45). 

Van der Velden mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan 

tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi 

atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.Asas hukum didasarkan atas 

satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai harus 

http://sani72.blogspot.com/
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direalisasi (Mertokusomo, 2001: 5).Hal sependapat dikemukakan oleh 

Scholten, dimana asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang 

disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-

sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang 

umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Mertokusumo, 2001: 

5). 

Chainur Arrasjid mengatakan bahwa asas hukum adalah suatu alam 

pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma 

hukum, yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak (Arrasjid, 2006: 

37). Hal sependapat dikemukan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana asas 

hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak umum serta terdapat di 

dalam, di belakang atau tersirat dalam peraturan hukum konkret, walaupun 

tidak tertutup kemungkinan ada asas hukum yang tersurat atau konkret 

sifatnya (http://sudiknoartikel.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 April 

2017). Lebih lanjut, Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum 

tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan 

tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk 

bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi 

pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-

dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif 

(Mertokusumo, 2001: 5). 

Dari apa yang diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa asas 

hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/
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dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan 

konkrit yang terdapat dalam dan setiap sistem hukum yang terjamin dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan 

hukum  positif dengan mencari ciri-ciri yang umum dalam peraturan 

konkrit tersebut (Mertokusumo, 2001: 5-6). 

Asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan 

atau pasal yang konkrit.Kalau peraturan hukum konkrit itu dapat secara 

langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkrit, maka asas hukum 

yang bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung dalam 

peristiwa konkrit (Mertokusumo, 2001: 7).Meskipun demikian adapula 

asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit namun 

sebagai asas hukum yang bersifat abstrak, sekalipun telah dituangkan 

dalam peraturan konkrit, tidak dapat secara langsung diterapkan kepada 

peristiwa konkrit (Mertokusumo, 2001: 7-8). 

Asas hukum itu bersifat umum, tidak hanya berlaku bagi satu 

peristiwa khusus tertentu saja.Oleh karena bersifat umum, maka asas 

hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau 

pengecualian-pengecualian (Mertokusumo, 2001: 8).Dengan adanya 

kemungkinan penyimpangan atau pengecualian maka sistem hukumnya 

luwes dan tidak kaku. Dapatlah dibayangkan kalau tidak dimungkinkan 

adanya pengecualian atau penyimpangan maka sistem hukumnya akan 

kaku (Mertokusumo, 2001: 8). 
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Asas hukum dapat dibagi dua, yaitu asas hukum umum dan asas 

hukum khusus (Mertokusumo, 2001: 10). Asas hukum umum ialah asas 

hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas 

restitutio in integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa 

apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus 

dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Demi 

kepastian hukum, asas nebis in idem (Mertokusumo, 2001: 10). Asas 

hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam 

hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan 

penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta sunt servanda, asas 

konsesualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdata, asas 

praduga tak bersalah (Mertokusumo, 200: 11). Dari pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa asas peradilan merupakan asas hukum khusus. 

2.2.5.2.Asas Peradilan 

Asas-asas peradilan sebagai asas hukum khusus ada ada pula yang 

dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit seperti peraturan konkrit 

seperti peraturan perundang-undangan maupun kode etik hakim.Asas-asas 

peradilan diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan 

yang berdampak pada tegaknya hukum dan keadilan.Secara hukum, setiap 

peradilan harus tunduk pada asas-asas peradilan baik yang tidak 

dituangkan dalam peraturan hukum konkrit maupun yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

maupun Kode Etik Hakim. 
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Secara umum, asas peradilan terdiri dari asas legalitas, persidangan 

terbuka untuk umum, independen dan imparsial peradilan dilaksanakan 

secara cepat., sederhana dan murah, praduga tidak bersalah atau keabsahan 

bertindak, hakim bersifat pasif dan/atau aktif, audi et alteram partem, 

ketidakharusan mewakili dalam beracara, nemo judex in causa sua, dan ius 

curia novit. Menurut peneliti, ada beberapa asas yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi ini, yaitu: 

a. Asas Independen dan Imparsial 

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi: 

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

melakukan kukuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 

Pasal 3 UU 48/2009 berbunyi: “dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian 

peradilan.” 

Independensi atau kemandirian hakim sangat berkaitan erat dengan 

sikap imparsial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan 

maupun dalam pengambilan keputusan.Hakim yang tidak independen atau 

mandiri tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam 

menjalankan tugasnya (Siahaan, 2006: 66). 
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Deklarasi Hakim Konstitusi RI tentang Kode Etik dan Perilaku 

Hakim Konstitusi RI, pada bagian pertama menguraikan (Siahaan, 2006: 

68) : 

“Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi 

terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan 

bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat 

sangat dalam dan harus tercermin dalam proses 

pemeriksaan dan pengambilan keputusan atau setiap 

perkara, dan terikat erat dengan independensi pengadilan 

sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, 

dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan 

terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik-

baik sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai 

pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa investasi 

yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak 

langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, 

atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau 

ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang 

berkuasa, kelompok, kelompok atau golongan tertentu, 

dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, 

keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.” 

 

Deklarasi Hakim Konstitusi, prinsip kedua berbicara tentang 

imparsialitas tersebut, dengan menyebutnya sebagai prinsip ketidak 

berpihakkan, yang menguraikan bahwa (Siahaan, 2006: 71) : 

“ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam 

hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan 

memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang 

diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap 

netral, disertai penghayatan yang mendalam akan 

pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait 

dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin 

dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada 

tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan 

dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil 

bagi semua pihak yang berpekara dan oleh masyarakat luas 

pada umumnya.” 
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Undang-undang sebagai produk DPR dan pemerintah harus diputus 

secara adil. Meskipun Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga 

orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh 

Presiden, Mahkamah Konstitusi harus bebas dari kepentingan Mahkamah 

Agung, DPR dan Presiden. 

Mahkamah Konstitusi harus bebas dari kepentingan suatu kelompok 

atau golongan tertentu.Bahkan kepentingan pribadi masing-masing Hakim 

Konstitusi sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan bebas dai 

kepentingan tertentu akan dapat diterima oleh lapisan warga negara. 

apabila putusan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi akan 

menjadi lembaga peradilan terpercaya dan terdepan. 

b. Asas Audi et Alteram Partem 

Asas Audi et Alteram Partem dapat diartikan bahwa masing-masing 

pihak mempunyai hak untuk didengar secara seimbang. Hakim tidak boleh 

menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, 

bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapatnya (Marwan dan Jimmy, 2009: 74). 

Dalam peradilan biasa, baik penuntut umum maupun terdakwa atau 

penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama untuk didengar. 

Dalam pengujian undang-undang, baik pemohon maupun DPR dan 

Pemerintah sebagai termohon mempunyai hak yang sama untuk didengar. 
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Disatu sisi, Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan dasar 

pemohonan pemohon yang mengatakan berlakunya undang-undang yang 

dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945 atau telah menimbulkan 

kerugian hak konstitusional pemohon. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi 

harus mendengarkan penjelasan DPR dan Pemerintah mengenai maksud 

dan tujuan dari pembentukkan undang-undang yang dimohonkan untuk 

diuji. 

Kegagalan hakim untuk melaksanakan asas ini secara baik akan 

menimbulkan kesan bahkan tuduhan bahwa hakim atau mahkamah tidak 

imparsial bahkan tidak adil (Marwan dan Jimmy, 2009: 76). Apabila 

hakim telah mendengarkan kedua belah pihak maka ketidakberpihakan 

hakim dapat diwujudkan dalam proses peradilan sehingga putusan 

Mahkamah Konstitusi dapat menjamin hak konstitusional warga negara 

secara keseluruhan. 

c. Asas Ius Curia Novit 

Asas Ius Curia Novit merupakan pendapat yang menyatakan bahwa 

hakim tau akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili suatu tuntutan hak dengan dalih hukumnya tidak 

ada atau kurang jelas (Marwan dan Jimmy, 2009: 229). 

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus 

perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disuatu siding 
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pengadilan, dengan menjatuhkan putusan, yang disebut dengan putusan 

hakim (Rifai, 2010: 52). Hakim tidak boleh menolak perkara.Hakim harus 

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.Secara umum 

asas ius curia novit diatur dalam UU 48/2009. 

Pasal 5 Ayat (1) UU berbunyi: “hakim dan Hakim Kontitusi wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat.” 

Pasal 10 ayat (1) berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya.” 

Pasal 10 ayat (2) berbunyi: “Pasal 10 Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pad Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata 

secara perdamaian. 

d. Asas Nemo Iudex In Causa Sua 

1) Pengertian 

Asas nemo iudex in causa sua atas asas nemo iudex in propria 

causa merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa 

perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun 

dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.Maka hakim 

tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu 

sendiri (Marwan dan Jimmy, 2009: 451). 
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 Asas ini merupakan perwujudan dan imparsialitas 

(ketidakberpihakan) hakim sebagai pemberi keadilan (Maladi, 2010: 7). 

Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hukum dapat 

melepas diri dari konflik kepentingan. Berdasarkan peraturan perundang-

undangan asas nemo iudex in causa sua dapat dibagi kedalam beberapa 

pengertian, yaitu: 

a) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila seseorang 

yang diadili mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan 

terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. 

b) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah 

seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. 

c) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang 

diadili atau advokat 

d) Tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik apabila ia 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara 

yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas 

permintaan pihak yang berpekara. 
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2) Pengaturan 

Asas nemo iudex in causa sua secara umum diatur dalam pasal UU 

48/2009. Sebelum UU 48/2009 diundangkan, asas nemo iudex in causa 

sua diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) UU 19/1964, Pasal 28 ayat 

(1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UU/4/2004. 

Pengaturan asas nemo iudex in causa sua diatur dalam Pasal 17 ayat 

(1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UU 48/2009. 

Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Pihak yang diadili mempunyai hsk 

ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya” 

 

Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “Hak ingkar sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan 

keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang 

mengadili perkaranya."  

 

Pasal 17 ayat (3) berbunyi: “Seorang hakim wajib mengundurkan 

diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau 

semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun 

telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, 

atau panitera.” 

  Pasal 17 ayat (4) berbunyi: “Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, 

atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 
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hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang 

diadili atau advokat.” 

  Pasal 17 ayat (5) berbunyi: “Seorang hakim atau panitera wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan 

langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik 

atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.” 

  Pasal 17 ayat (6) berbunyi: “Dalam hal terjadi pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), putusan 

dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan 

dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

  Pasal 17 ayat (7) berbunyi: “Perkara sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (5) dan Ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim 

yang berbeda.” 

2.2.6. Model Penafsiran 

Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari 

constitutional interpretation.Albert H.Y. Chen, guru besar Fakultas 

Hongkong menggunakan istilah “constitutional interpretation” yang 

dibedakan dari  interpretation of statutes. Penafsiran konstitusi atau 

constitutional interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau 
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interpretation of the Basic Law.Penafsiran konstitusi merupakan hal yang 

tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review.Chen menyatakan:  

“The American experience demonstraties that constitutional 

interpretation is inseparable from judicial review of the 

constitutionality of governmental actions, particularly 

legislative enactments. Such judicial review was first 

established by the American Supreme Court in Marbury vs 

Madison (1803)” (Setjen dan Kepaniteraan, 2010: 63). 

 

Penafsiran konstitusi yang dimaksud disini adalah penafsiran yang 

digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechstvinding) 

berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau 

berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi.Metode 

penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak 

seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka 

penafsiran lagi (Martitah, 2015: 114). 

Terkait dengan ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-

undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), Montesquieu 

mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

a. Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana; istilah-istilah yang 

dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, 

sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi 

perbedaan pendapat individual. Pengutaraan dengan menggunakan 

ungkapan-ungkapan kebesaran (grandiose) dan retorik hanyalah 

mubazir dan menyesatkan. 
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b. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal nyata 

dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan 

hipotesis.  

c. Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia 

ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; 

peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan 

hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang 

biasa. 

d. Masalah pokoknya jangan dikacaukan dengan kekecualian, 

pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat 

diperlukan. 

e. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, adalah berbahaya 

untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena 

yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan 

pendapat. 

f. Harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai 

kegunaan praktis dan hendaknya jangan mengguncangkan hal-hal yang 

elementer dalam penalaran dan keadilan serta la mature des choices. 

Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan 

menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan 

menghancurkan otoritas negara (Rahardjo, 2006: 94-95). 

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat 

pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari 
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rumusan-rumusan peraturannya.Namun demikian, pengutaraan dalam 

bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja 

dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran.Ide atau pikiran 

yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ 

dari suatu peraturan.Usaha untuk menggali semangat itu dengan 

sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada 

hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan 

dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interprestasi atau 

kontruksi. Interprestasi atau kontruksi ini adalah suatu proses yang 

ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai 

arti dari hukum perundang-undangan (Rahardjo, 2006: 94) 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi 

atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang 

memberi penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa 

tertentu.Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai 

peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.Metode interpretasi ini adalah 

sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.Pembenarannya 

terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan 

bukan untuk kepentingan metode itu sendiri (Mertokusumo dan Pitlo, 

2006: 13). 
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Di beberapa negara di Eropa-kontinental, pandangan mengenai 

penemuan hukum (rechtsvinding) dikaitkan dengan legisme, yaitu aliran 

pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan 

undang-undang.Gagasan bahwa penemuan hukum hendaknya memiliki 

karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran 

Teori Hukum begriffsjurisprudenz.Aliran ini dianut oelh negara-negara 

Germania pada abad Sembilan belas (Pontier, 2008: 73). 

Ada beberapa macam penafsiran hukum yang sering digunakan oleh 

hakim dalam penemuan hukum. Satjipto Rahardjo mengutip pemdapat 

Fitzgerald, mengemukakan bahwa secara garis besar interpretasi dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) interpretasi harfiah; dan (2) 

interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang 

semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai 

pegangannya.Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar 

dari litera legis. Interpertasi fungsional disebut juga dengan interpretasi 

bebas.Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri 

sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). 

Penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu 

peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa 

memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Rahardjo, 2006: 95). 

Disamping beberapa metode penafsiran sebagaimana disebut di 

atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (rechtsvinding), metode 

interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) metode 
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penafsiran restriktif; (2) metode penafsiran ekstensif (Martitah, 2015: 

117). 

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat 

membatasi.Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang 

lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode 

penafsiran ini adalah prinsip lex certa, bahwa suatu materi dalam 

peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain 

selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lex stricta), atau 

dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat 

diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut 

peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebaliknya interpretasi 

ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang 

ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. 

Achmad Ali mengidentifikasikan beberapa metode interpretasi yang 

lazim digunakan oleh hakim (pengadilan), yaitu: (1) metode subsumptif, 

(2) interpretasi gramatikal, (3) interpretasi historis, (4) interpretasi 

sistematis, (5) interpretasi sosiologis atau teleologis, (6) interpretasi 

komparatif, (7) interpretasi futuristis, (8) interpretasi restriktif, dan (9) 

interpretasi ekstensif (Ali, 1996: 174). Semua jenis interpretasi itu, ada 

yang sangat dalam keterikatannya dengan teks undang-undang, dan ada 

yang tidak dalam keterikatannya. Jenis interpretasi yang sangat dalam 

keterikatannya pada teks undang-undang, yaitu: metode subsumptif, 

interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis, 
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sedangkan yang tidak terlalu dalam keterikatannya dengan teks undang-

undang, yaitu: interpretasi sosiologis, interpretasi komparatif dan 

interpretasi futuristis (Martitah, 2015: 117-118). 

R. Cross menekankan  adanya asas-asas umum yang harus 

diperhatikan jika hakim melakukan interpretasi, yaitu (Curzon, 1979: 255): 

a. The judge must give effect to the ordinary, or where necessary, 

technical meaning of words in the general words in relation to the 

context. 

b. If be considers that the application of words in their ordinary sense 

will lead to an absurd result which cannot really be supposed to have 

been the intention of Parliament. He may give to the words a 

secondary meaning which they can carry. 

c. He may read into the statute words be considers necessarily implied by 

words there in and be may alter, ignore or add to the words of the 

statute so as to prevent a provision from being unreasonable, 

unworkable or unintelligible. 

d. He may use aids to contruction, and certain presumptions. 

Berikut adalah beberapa jenis interpretasi yang memiliki keterkaitan 

pada teks undang-undang, yakni: 

a. Metode Subsumptif 

Metode subsumptif adalah suatu metode di mana hakim harus 

menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto, dengan 

belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi 

sekedar menerapkan silogisme.Ahcmad Ali menggolongkan metode 

subsumptif ini kedalam salah satu jenis interpretasi yaitu interpretasi yang 

paling sederhana, karena metode subsumptif ini berdasarkan pada bunyi 

teks undang-undang. Hal ini selaras dengan pengertian interpretasi secara 
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umum, seperti yang ditemukan dalam ensiklopedia Indonesia sebagai 

berikut:  

“interpretasi (dari lat: interpretation=penjelasan, 

keterangan). Tafsiran mengenai suatu pernyataan, uraian 

atau naskah; mengemukakan arti luas atau lebih mendalam 

dari apa yang terlihat atau diketahui sepintas lalu; 

mengungkapkan hal yang tersirat dari apa yang tersurat. 

Interpretasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan 

bahwa kenyataan fisik atau psikologis dengan model 

konsepsional yang memberi arti dan tempat bagi kenyataan 

tersebut, interpretasi sangat tergantung pada watak pribadi 

latar belakang sosial, pendidikan dan agama si penafsir, 

serta kepentingan ekonomi, politik dan psikologisnya” (Ali, 

1996: 176). 

 

Pengertian interpretasi di atas, mengandung maksud bahwa hakim 

sebagai penafsir, senantiasa interpretasinya dalam memaknakan teks 

undang-undang, sangat tergantung pada latar belakang pengetahuan 

hukum dan aliran ilmu hukum yang banyak mempengaruhinya (Martitah, 

2015: 119). Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa (Mertokusumo, 

1984: 185): 

“Sistem yang dianut, bertujuan merealisasi pokok pikiran 

tersebut diatas dengan mengikat hakim pada peraturan 

perundang-undangan.Dalam sistem ini hakim berpikir 

secara deduktif, hakim harus mengabstrahir peristiwanya. 

Sebaliknya peraturannya harus dikonkretisirnya, yang 

merupakan ciri khas cara berpikir menurut sistem ini adalah 

subsumptif, yaitu memasukkan peristiwanya dalam 

peraturan perundang-undangan”. 

 

b. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-

undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa.Pada zaman dulu, 

interpretasi gramatikal itu memang lebih diprioritaskan daripada jenis 
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intepretasi lain, tetapi sekarang tidak lagi. Dewasa ini setiap jenis 

interpretasi memiliki kedudukan yang sama, tergantung kasus dan 

kebutuhannya. Jadi urutan interpretasi mana yang harus diprioritaskan, 

sifat kasuistis. 

Interpretasi gramatikal mencoba menemukan makna kata dengan 

menelusuri kata mana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan 

dalam mengatur peristiwa sejenis itu dan sekaligus menelusuri di tempat 

lainnya dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan 

kata yang sama. 

c. Interpretasi Historis 

Interpretasi historis ini ada 2 (dua) jenis yaitu: (1) interpretasi 

menurut sejarah undang-undang, dan (2) interpretasi menurut sejarah 

hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) 

adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang 

dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang dibentuk 

dahulu (Ali, 1996: 179). Jadi dalam metode interpretasi ini kehendak 

pembuat undang-undang dianggap yang menentukan. Oleh karena itu, 

interpretasi sejarah undang-undang ini bersumber pada surat-surat dan 

pembahasan di lembaga legislative ketika undang-undang itu dalam proses 

penggodokan. 

Interpretasi sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode 

interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh 

sejarah hukum. Sebagai contoh, jika hakim ingin mengetahui betul-betul 
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makna yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, maka tidak 

hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuknya undang-undang itu 

saja, melainkan juga masih terus diteliti lebih lebih panjang proses sejarah 

yang mendahuluinya. Kritik terhadap interpretasi historis ini mengatakan, 

undang-undang harus dijelaskan berdasarkan undang-undang. 

d. Interpretasi Sistematis 

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-

undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-

undangan.Perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara 

dianggap sebagai suatu sistem yang utuh. 

Paul Scholten membandingkan interpretasi sistematis, dengan jenis 

interpretasi lain, sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, bahwa ( Ali, 

1996: 181): 

“Untuk mencari hukum yang konkret, sepanjang pencarian 

hukum itu bersandar pada wibawa undang-undang, 

penafsiran undang-undang secara historis dan penafsiran 

gramatikal hanya merupakan sebagian dari pekerjaan yang 

baru dilakukan sebab yang dipertahankan dalam 

penerapannya tidak pernah hanya satu ketentuan undang-

undang, melainkan selalu hukum pada keseluruhannya. 

Pada waktu orang mencari maksud dari pembentuk undang-

undang atau kata-katanya menurut bahasa sehari-hari orang 

hanya melihat ketentuannya saja, akan tetapi setiap 

ketentuan undang-undang merupakan bagian dari suatu 

undang-udang yang sedikit banyak, luas. Undang-undang 

itu sendiri adalah bagian dari perundang-undangan pada 

umumnya, dan perundang-undangan itu merupakan bagian 

dari keseluruhan hukum.Keseluruhan hukum itu merupakan 

suatu sistem, artinya ada hubungan dan ada kesatuan. 

Dengan lain perkataan, peraturan yang satu menunjang 

peraturan yang lain, pertentangan antara peraturan-peraturan 

satu sama lain tidaklah mungkin; hukum tidak dapat 

sekaligus memerintah dan melarang, mengharuskan dan 
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menasihatkan untuk tidak melakukan. Setiap peraturan baru 

yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang 

dimasukkan dalam sistem ini, peraturan itu akan mendapat 

pengaruh dari sistem ini, akan diterapkan dalam 

hubungannya dengan peraturan-peraturan lain , dan 

ditafsirkan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan 

yang lain. Interpretasi sistematis adalah salah satu bentuk, 

penemuan hukum yang tidak boleh tidak, harus ada” 

 

e. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis 

Metode interpretasi sosiologis atau teleologis ini menetapkan makna 

undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.Suatu undang-undang 

yang masih berlaku (sebenarnya sudah using dan tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan zaman) diterapkan terhadap peristiwa hubungan kebutuhan 

masa kini tidak diperdulikan apakah pada waktu di undangkannya undang-

undang itu dikenal atau tidak, misalnya Pemilukada di Yohukimo. 

Penerapan interpretasi sosiologis atau teleologis ini, relevan dengan 

pandangan Salmond (dalam Soerjono Soekanto) yang menyatakan bahwa 

hukum mencakup aturan-aturan dengan nama keadilan , ditegakkan oleh 

lembaga-lembaga pengadilan negara. Secara lebih tegas lagi dikatakan 

bahwa hukum terdiri dari prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh negara 

melalui pejabat-pejabat peradilan dengan mempergunakan kekuatan fisik 

untuk mencapai keadilan (walaupun kemungkinan tetap ada bahwa tujuan 

tersebut tidak tercapai) (Soekanto, 1988: 13). 

Salmond dengan gigihnya mempertahankan pendiriannya mengenai 

pentingnya pengadilan.Semua hukum adalaha aturan-aturan yang diakui 

dan ditegakkan oleh pengadilan.Tak ada aturan yang diakui dan 

ditegakkan oleh pengadilan yang bukan merupakan hukum.Oleh karena 
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itu, maka orang harus ke pengadilan untuk mendapat ketetapan mengenai 

hakikat hukum yang sebenarnya, dan bukan ke lembaga legislatif. 

Pandangan Paul Scholten sebagaimana dikutip Achmad Ali, tentang 

peran dan kemanfaatan interpretasi sosiologis sebagai berikut (Ali, 1996: 

185-186). 

“Yang ikut menentukan penafsirannya tidak hanya 

ketentuan-ketentuan dari undang-undang, melainkan juga 

hubungan-hubungan kemasyarakatannya tempat dimana 

ketentuan itu diterapkan. Setiap undang-undang bertumpu 

pada suatu penilaian kepentingan kemasyarakatan, dan 

bertujuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi dalam 

kenyataan kemasyarakatan itu. Penerapannya terikat kepada 

kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh kehidupan 

kemasyarakatan.Kehidupan itu berubah terus-

menerus.Berhubungan dengan itu, peraturan undang-

undangan dapat meliputi suatu bidang yang pada mulanya 

tidak diperuntukkan baginya.Dengan demikian dituntut 

penafsiran menurut tujuan dari peraturan, menurut 

hubungan dengan keadaan-keadaan kemasyarakatan tempat 

berlakunya undang-undang itu.Interpretasi sosiologis atau 

teleologis menuntut tempatnya dalam penemuan hukum”. 

 

f. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif ini adalah metode membandingkan antara 

berbagai sistem hukum.Dengan demikian metode ini hanya terutama 

digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.Misalnya 

menetukan masa jabatan kepala daerah dua dapat ditafsirkan dua kali 

berturut-turut atau dua kali yang waktunya tidak berurutan. 

g. Interpretasi Futuristik 

Interprestasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang 

(ius constitutum) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum 

mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya suatu 
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rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi 

yang sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis). Misalnya tentang 

Putusan MK tentang Hak Pengelolaan Pesisir Pantai yang 

memperhitungkan nasib generasi yang akan dating. 

h. Interpretasi Restriktif 

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya 

membatasi. Misalnya secara gramatikal, pengertian istilah tetangga dalam 

Pasal 666 KUH Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa 

dari pekarangan sebelahnya, tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk 

tetangga penyewa, ini berarti telah dilakukan interpretasi restriktif. 

i. Interpretasi Ekstensif 

Interpretasi Ekstensif adalah metode interpretasi yang melebihi 

batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya: perkataan menjual 

dalam Pasal 1576 KUH Perdata ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata 

hanya berarti jual beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”. 

Didalam hukum pidana, ada dua pandangan yang berbeda tentang 

interpretasi ekstensif ini, yaitu: 

a) Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi, tidak ada 

pebedaan, olehnya inti interpretasi ekstentif pun dilarang digunakan 

untuk perkara pidana (karena melanggar asas legalitas). 

b) Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi 

berbeda,Salah satu pakar hukum yang menganut pandangan pertama 
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adalah Scholten, seperti yang dikuti oleh Moelyatno, menyatakan 

bahwa (Moelyatno, 1980: 18): 

“Baik dalam hal tafsiran ekstensif maupun analogi dasarnya 

adalah sama, yaitu dicoba untuk mengemukakan norma-norma 

yang lebih tinggi (lebih umum) atau lebih abstrak dari norma 

yang ada, dan dari ini kemudian deduksi menjadi aturan yang 

baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara 

keduanya itu hanya ada perbedaan gradual saja”. 

 

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan 

suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan 

nalarnya untuk memilih, metode penemuan hukum apa yang paling 

relevan untuk diterapkan dalam perkara itu. Hakim harus jeli dan memiliki 

wawasan pengetahuan yang luas.Hanya dengan demikian, putusan hakim 

tersebut dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga 

masyarakatnya.Putusan hakim memang hukum, bukan sekedar sumber 

hukum (Martitah, 2015: 125). 

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan diatas merupakan 

metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran 

hukum.Di samping metode penafsiran hukum itu ada, dalam kepustakaan 

hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (constitutional 

interpretation method). Bobbitt mengidentifikasikan 6 (enam) macam 

metode penafsiran konstitusi (constitutional interpretation), yaitu: (1) 

penfsiran tekstual; (2) penafsiran historis (atau penafsiran orisinal); (3) 
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penafsiran doktrinal; (4) penafsiran prudensial; (5) penafsiran structural; 

dan (6) penafsiran etikal ( Mertokusumo, 2006: 13). 

Berikut adalah 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi 

(constitutional interpretation) menurut Bobbitt, yakni: 

(1) Penafsiran Tekstual 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfian 

ini merupakan bentuk atau metode penafsiran kontitusi yang dilakukan 

dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata didalam 

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

words 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 banyak orang. 

(2) Penafsiran Historis (Penafsiran Orisinal) 

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 pembentukannya 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 
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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 an Julian S. Webb 

mengemukakan bahwa common law to describe all those rules of law that 

have evolved through court cases (as apposed to those which have 

emerged from parliament) (Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010: 75). 

Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal banyak dipengaruhi 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 undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential 

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

policies. 

(5) Penafsiran Struktural 

Penafsiran structural merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara mengaitkan aturan 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 dilingkungan pemerintahan, 

diluar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia.Bobbitt 

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 falsafati, aspirasi atau moral.Dengan demikian metode 

penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada 

pentingnya hak-hak manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara 

atau pemerintahan.Moralitas konvensional (conventional morality) dan 

filsafat moral (moral philosophy) merupakan dua aspek yang sangat 

relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan dalam 

metode penafsiran etikal ini. 

Albert H. Y. Chen mengemukakan, keenam macam metode 

penafsiran yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam 

lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan the purposive 

approach.Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran 

yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam 

undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Metode 

penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan 
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dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode 

penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-

kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, 

maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih 

luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk 

undang-undang tersebut (Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010: 76). 

Penelusuran terhadap bebagai kepustakaan ilmu hukum dan 

konstitusi ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang 

dikemukakan oleh para ahli.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 (Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010: 76). 

Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh 

hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya 

berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan 

untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya (Martitah, 2015: 128). 
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2.3. Landasan Konseptual 

a. Kajian 

Kajian berarti hasil mengkaji (basando.blogspot.co.id, <diaskes 

pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17.31 WIB>). Kata kajian adalah: 

a) Kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa 

langsung dipahami oleh semua orang; 

b) Kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan; 

c) Kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan dalam bidangnya; 

d) Kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar 

dalam karya-karya ilmiah. 

b. Asas Nemo Iudex In Causa Sua 

Asas nemo iudex in causa sua atas asas nemo iudex in propria 

causa merupakan asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa 

perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun 

dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.Maka hakim 

tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu 

sendiri (Marwan dan Jimmy, 2009: 451). 

c. Mahkamah Konstitusi 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, “Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang memiiki kewenangan untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum”. 

d. Konstitusi 

Peraturan tertulis, kebiasaan, konvensi-konvensi kenegaraan 

(ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ 

negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur 

hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara (Asshiddiqie, 

2005: 17) 

e. Putusan 

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan 

pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum (Subekti, 1996: 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 11 

 

 

 

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

1. Undang-Undang 1945 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara  Dalam 

Perkara Pengujian Undang-Undang 

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan 

Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh 

 

 

Asas Nemo Iudex In Causa Sua dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 

1. Teori konstitusi dan 

konstitusionalisme 

2. Teori Perundang-

Undangan, Teori 

Pengujian 

Perundang-

Undangan, Teori 

Keadilan 

3. Model  Penafsiran 

Konstitusi 

Pendekatan 

dan Metode 

Yuridis 

Normatif 

dengan 

melakukan 

Studi   

Kepustakaa

n dan studi 

dokumentas

i hukum 

Memperbaiki sistem negara hukum di Indonesia dan independensi Mahkamah 

Konstitusi serta konstitusionalitas peraturan perundang-undangan 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 

Penerapan asas nemo iudex in causa sua oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Argumentasi hukum Hakim Konstitusi dalam pengujian 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

Landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait asas nemo 

iudex in causa sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 1-2/PUU-XII/2014 
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Keterangan : 

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti seperti dalam kerangka 

berpikir diatas akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Input melalui: dasar yuridis pengujian konstitusional. 

1. Dasar yuridisnya yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang 

Pedoman Beracara  Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 
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Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan 

Persidangan Jarak Jauh 

b. Proses meliputi: teori, metode penelitian dan kajian mengenai asas 

nemo iudex in causa sua dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-

2/PUU-XII/2014, dengan demikian dapat dikaji apakah asas nemo 

iudex in causa sua itu bisa selalu dijadikan dasar hukum dalam 

beracara di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat diketahui apakah 

hakim konstitusi sama dengan hakim lainnya. 

2. Teori yang digunakan meliputi: 

Grand Teori  : Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Middle Teori :Teori perundang-undangan, teori pengujian perundang-

undangan serta teori keadilan 

Apply Teori  : Model Penafsiran Konstitusi 

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah deskriptif-yuridis 

normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian asas-asas 

hukum. 

c. Output: Memperbaiki sistem negara hukum di Indonesia dan 

independensi Mahkamah Konstitusi serta konstitusionalitas peraturan 

perundang-undangan 

d. Outcome:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

5.1.1. Permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 

undang-undang yang mengatur kewenangannya pada awalnya disebabkan 

adanya benturan asas ius curia novit dengan asas nemo iudex in causa sua 

(hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya 

sendiri).Namun tidak semata-mata benturan asas tersebut, tetapi juga 

dilatarbelakangi oleh implikasi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di 

atas. Implikasinya terkadang melakukan terobosan hukum demi perbaikan 

hukum Indonesia, demi keadilan mampu menerobos teks-teks hukum yang 

kaku, bahkan membatalkan beberapa norma yang menghalangi/mereduksi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan negara hukum dan 

demokrasi, misalnya tambahan kewenangan menguji undang-undang 

sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji 

Perppu, membatalkan larangan ultra petita, dan penggunaan non konstitusi 

sebagai tolok ukur dalam pengujian formil, dan lainnya. Namun disisi lain, 

Mahkamah Konstitusi juga terkadang melakukan “terabasan hukum” 

memilih logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas, sehingga 

nampak ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusidalam membatalkan 

sebuah norma. 
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5.1.2.  Untuk itulah perlu kejernihan dalam memahami pro-kontra 

kewenangan MK, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman 

filosofi tujuan hukum, sehingga merujuk pada hal tersebut MK harus 

mengutamakan asas ius curia novit dan dapat mengenyampingkan asas 

nemo iudex in causa sua, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi, 

sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak 

konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang- undang. Dalam 

praktik kedepan, hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang teguh 

prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban sebab penafsiran secara 

bebas justru akan menimbulkan manipulasi konstitusi. Selain itu, yang 

menjadi pemahaman utama bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya Mahkamah 

Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-

nilai Pancasila dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut 

batal demi hukum. 

5.2. Saran 

Diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalam pengujian undang-

undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan oleh 

masyarakat diperlukan untuk mengawal Mahkamah Konstitusi sehingga 

putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin hak 

konstitusional warga negara. 
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Diperlukan penjelasan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan 

untuk mengenyampingkan asas nemo iudex in causa sua. Sejauh mana 

asas ini dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sejauh 

mana asas ini harus ditaati oleh Mahkamah Konstitusi. 
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