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BAB II 

JENIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN 
UNDANG-UNDANG 

 

2.1. Konsep Pengujian Undang-Undang 

Konsep negara hukum telah ada sejak berabad-abad lalu. Dengan adanya 

hukum, hukumlah yang akan mengatur tentang pembatasan kekuasaan oleh 

penguasa dan menjamin hak-hak warga negara. Jika suatu hukum dibuat 

berdasarkan kedaulatan rakyat maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai negara 

hukum yang demokratis. Di dalam hukum, terdapat norma-norma dasar yang 

dijadikan pedoman untuk membuat sebuah aturan hukum positif, sehingga ada 

sebuah jenjang atau lapisan dalam sistem hukum, Hans Kelsen menyebutnya 

dengan hierarchi of norm (strufenbau des Rect.)14 dalam teorinya tersebut Hans 

Kelsen menyatakan bahwa ada sebuah norma tertinggi dari suatu tata hukum 

nasional suatu negara yang menjadi kaídah fundamental yang disebut dengan 

groundnorm. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky15

                                                           

14 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Cetakan Pertama, 
UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 50. 

15 Ibid. h. 51. 

, 

yang menyatakan bahwa ada tiga lapis norma, yaitu norma dasar (Groundnorm), 

aturan-aturan dasar (Grundgesetz) dan peraturan perundang-undangan (formelle 

Gesetsz). Dalam lapisan ini kaídah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan kaídah yang lebih tinggi begitu seterusnya. Dalam perkembangan negara 

hukum, dimana semakin banyak muncul permasalahan tentu akan semakin banyak 
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peraturan yang akan dikeluarkan untuk mengaturnya, sehingga tidak menutup 

kemungkinan suatu saat akan ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan 

kaídah dasar dari suatu hukum yang berlaku, hal ini memicu adanya pemikiran 

tentang pengujian terhadap peraturan yang berlaku terhadap kaídah atau aturan 

hukum yang lebih tinggi. 

 Cikal bakal adanya sebuah pengujian undang-undang atau yang biasa 

disebut dengan judicial review adalah ketika munculnya putusan Mahkamah 

Agung Amerika Serikat atas kasus Marbury vs Madison pada tahun 1803. Pada 

saat itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diketuai oleh John 

Marshal membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena bertentangan 

dengan Konstitusi Amerika Serikat, padahal pada waktu itu didalam undang-

undang maupun konstitusi Amerika tidak ada yang menyatakan atau memberikan 

kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung, akan tetapi hakim 

Marshal berpendapat bahwa keputusan tersebut adalah kewajiban konstitusional 

mereka berdasarkan sumpah hakim untuk menjaga dan menjunjung tinggi 

konstitusi16. Berikut adalah ringkasan kasus Madison vs Marbury17

Ringkasan kasus ini dimulai pada tahun 1800 saat John Adams dari partai Federal 

kalah dalam pemilihan Presiden melawan Thomas Jefferson dari partai Republik, 

Adams tidak terima dengan kekalahan tersebut kemudian Adams sebelum 

 : 

                                                           

16 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010. 

17www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/lawday/marbury.authcheck
dam.pdf , Commemorating the 200th Anniversary of Marbury v Madison The supreme court’s 
great case, dikunjungi pada 14 Mei 2012. 
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meninggalkan Kantor Kepresidenan mengambil tindakan bersama dengan 

pendukung politiknya di Kongres untuk tetap memegang kontrol atas pengadilan 

federal dan sebanyak mungkin kantor yang dapat dikuasai, dalam sebelas jam, 

Adams membuat pertemuan dan Senat mengkonfirmasikan ke 16 hakim 

pengadilan federal untuk membuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

Tahun 1801, untuk dapat mengisi semua posisi dalam pengadilan oleh orang-

orang dari pendukung Adams agar dapat memegang kontrol atas pengadilan di 

Amerika. William Marbury adalah salah satu dari 42 hakim pengadilan yang 

membuat pertemuan dengan Adams, pertemuannya dengan Adams telah ditanda 

tangani namun tidak pernah dikirimkan sebelum Adams mengakhiri jabatannya. 

Jefferson mengambil alih kantor, dan tidak mengakui pertemuan antara Adams 

dengan Marbury karena tidak pernah dikirimkan sebelumnya, Marbury menunggu 

selama 2 tahun dan tetap tidak menerima jawaban tindak lanjut atas pertemuan itu, 

sehingga Marbury mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Yang menjadi 

dasar bagi Marbury untuk mengajukan banding adalah Judiciary Act 1789 yang 

memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk memerintahkan sekretaris 

negara Madison memberikan janji atas pertemuan tersebut. Kasus tersebut digelar 

oleh Mahkamah Agung pada bulan February 1803 dan diketuai oleh hakim John 

Marshal, hakim Marshal menyatakan bahwa Marbury memiliki hak dalam 

pertemuan tersebut sebagai hakim penegak keadilan, akan tetapi kemudian hakim 

Marshall mulai mempelajari Judiciary Act 1789 dan melaporkan bahwa tidak ada 

yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dapat menerapkan pertemuan 

Marbury, hakim Marshall menemukan bahwa Judiciary Act 1789 bertentangan 
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dengan Konstitusi, dia menemukan bahwa kewenangan yang dimiliki Mahkamah 

Agung tidak diberikan oleh konstitusi. Hakim Marshal menyatakan bab dalam 

Judiciary Act 1789 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung 

untuk dapat mempertanyakan kepada sekretaris negara (berkaitan dengan kasus 

Marbury) adalah Inkonstitusional. Dengan Putusan tersebut Marbury tidak lagi 

memiliki dasar untuk mengajukan banding atas kasusnya. Berdasarkan kasus 

tersebut Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali 

suatu undang-undang apabila dianggap bertentangan dengan Konstitusi kemudian 

dikenal dengan nama Judicial Review. 

Kemudian Judicial review berkembang kearah lembaga manakah yang 

berwenang untuk menguji suatu undang-undang. Hans Kelsen berpendapat18 

sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan bahwa konstitusi harus dianggap dan 

diperlakukan superior dari undang-undang biasa, serta tidak adanya kepercayaan 

terhadap lembaga peradilan biasa untuk menegakkan konstitusi yang demikian itu, 

sehingga Hans Kelsen merancang sebuah Mahkamah khusus untuk negara Austria 

pada tahun 1920 yang terlepas dari lembaga peradilan biasa untuk mengawasi 

peraturan perundang-undangan dan membatalkannya jika bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar yang diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’

                                                           

18 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta 2011, h. 3. 

. Setelah 

perang dunia kedua, ide tersebut berkembang ke seluruh Eropa. 
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Dalam prakteknya dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat 

diuji atau disebut dengan norm control mechanism.19 Tiga macam norma tersebut 

merupakan produk dari keputusan hukum yang berupa pengaturan (Regeling), 

penetapan (Beschikking) dan penghukuman (vonis), jenis norma hukum tersebut 

dapat dikelompokan dalam norma yang individual dan konkrit yang tergolong 

norma jenis tersebut yaitu penetapan dan penghukuman (Beschikking and vonis) 

serta umum dan abstrak yang tergolong jenis ini adalah pengaturan (regeling). 

Menurut Hans Kelsen20 hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma 

lain dengan sumber norma yang lebih tinggi disebut dengan hubungan super dan 

sub-ordinasi, ini berarti norma yang menjadi dasar pembentukan norma lain 

adalah superior sedangkan norma bentukannya adalah inferior, pembentukan 

suatu peraturan dengan berdasar pada norma yang lebih tinggi menjadi validitas 

dalam satu kesatuan. Menurut Maria Farida Indrati21

                                                           

19 Jimly Asshidiqie, Op. Cit. h. 1. 

20 Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. 
Ali Safa’at, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 110, 
diunduh pada situs http:/Jimly.com/ dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2012. 

21 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 
57. 

 norma hukum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia adalah berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang serta 

berkelompok-kelompok dimana suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi 

sumber bagi norma hukum dibawahnya begitu seterusnya sampai pada norma 

dasar negara, yaitu pancasila, sehingga itulah kenapa ketiga bentuk norma tersebut 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilakukan pengujian terhadap suatu 
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peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk agar tidak bertentangan 

dengan norma dasar negara, mengenai pengujian tersebut dapat melalui jalur 

peradilan maupun non peradilan, jika pengujiannya dilakukan oleh badan 

peradilan maka disebut sebagai judicial review, sedangkan jika pengujian tersebut 

dilakukan diluar jalur peradilan disebut dengan non judicial review, sementara itu 

non judicial review itu sendiri dibagi dalam dua bentuk, pengujian yang dilakukan 

oleh badan pembuat undang-undang disebut dengan legislative review dan 

pengujian yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan executive review.22

Pengujian norma hukum, khususnya pengujian undang-undang oleh 

lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi dua 

bentuk, yaitu judicial review dan judicial preview, seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa arti dari kata review itu sendiri merupakan sebuah tindakan 

menguji atau melihat kembali sesuatu yang telah terbentuk, sedangkan preview 

merupakan sebuah tindakan melihat atau menguji suatu obyek yang belum 

sempurna atau belum terbentuk secara utuh, jika hal tersebut dikaitkan dengan 

objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum 

resmi sebagai undang-undang maka pengujiannya disebut sebagai judicial 

preview, sedangkan ketika undang-undang tersebut sudah sah dan resmi menjadi 

undang-undang maka pengujiannya disebut dengan judicial review

 

23

                                                           

22 Jimly Asshidiqie, Op.Cit, h. 2.  

. Selanjutnya 

23 Ibid . 
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berkaitan dengan pengujian undang-undang tersebut dibagi atas pengujian secara 

material dan pengujian secara formal.24

1) pengujian materiil 

 

Pengujian yang dilakukan terhadap materi muatannya ini yang disebut 

dengan pengujian materiil yang dapat mengakibatkan dibatalkannya sebagian atau 

seluruh materi undang-undang yang sedang diujikan sehingga tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Pembatalan terhadap keseluruhan isi materi muatan 

Undang-Undang yang sedang diujikan terjadi apabila hakim Konstitusi 

menganggap bahwa pasal yang dinyatakan bertentangan merupakan pasal utama 

yang menyangkut keseluruhan undang-undang.25

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ; dan/atau 

 

Di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut “Dalam permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas 
bahwa : 

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Pada huruf b secara tegas mengatur tentang pengujian secara materiil, 

sementara itu yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang berkaitan 

dengan isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang 

yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bisa saja hanya satu 

kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat. Sedangkan yang 

dimaksud dengan bagian dari undang-undang itu dapat berupa keseluruhan dari 
                                                           

24 Ibid. h. 3. 

25 Ibid. h. 39. 
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suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab undang-undang yang bersangkutan. 

Jika keseluruhan suatu bab undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar maka keseluruhan bab itu harus dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan bagian-bagian lain dari 

undang-undang itu yang dianggap tidak bertentangan tetap mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.26

2) pengujian formil 

 Dalam 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa 

: “Pengujian adalah pengujian formil/dan atau materiil sebagaimana dimaksud 

Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PMK tersebut 

menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang 

berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 

 

Dari ketentuan pasal 51 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa selain 

pengujian materiil seperti yang disebutkan dalam huruf b, ada pula pengujian 

formil sebagaimana diatur dalam huruf a. Pengujian secara formil ini berkaitan 

dengan proses pembentukan undang-undang itu sendiri. 

Pengujian formil mencakup empat hal, yaitu :27

                                                           

26 Ibid. h. 40. 

 

27 Ibid. h. 42. 
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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. 

 
Sementara itu berkaitan dengan pengujian formil Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dalam Pasal 

4 ayat (3) memberikan pengertian tentang pengujian formil sebagai berikut “ 

Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses 

pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian 

materiil.” Pendapat lain mengatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian 

undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan UUD NRI Tahun 

1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. 

Pada dasarnya pengujian tersebut berarti melakukan evaluasi atas dasar Pasal 20, 

Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi prosedur 

yang rinci dalam pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-

undang dan peraturan tata tertib DPR, maka uji formil tersebut harus 

menggunakan batu ujian dalam undang-undang dan peraturan tata tertib tersebut 

yang telah mendapat mandat dari UUD NRI Tahun 1945.28

Demikianlah penjelasan berkaitan dengan pengujian undang-undang yang 

dilakukan dalam kekuasaan kehakiman yang dalam Pasal 24A dan 24C UUD NRI 

TAHUN 1945 adalah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung dan 

 

                                                           

28 Maruarar Siahaan, Op. Cit. h. 16. 
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Mahkamah Konstitusi  secara teori maupun dalam prakteknya didalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

 

2.2.  Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi 

mulai dikenalkan oleh Hans Kelsen yang berpendapat29 bahwa konstitusi harus 

dianggap dan diperlakukan superior dari undang-undang biasa, dan untuk menjaga 

konstitusi yang dianggap superior tersebut tidak ada lembaga peradilan biasa yang 

dapat dipercaya, sehingga Hans Kelsen30

Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara 

hukum” ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa salah satu prinsip 

penting dalam negara hukum adalah negara berdasarkan hukum yang berlaku dan 

untuk menjamin hal tersebut maka perlu adanya sebuah jaminan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh cabang kekuasaan 

lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

 merancang sebuah Mahkamah khusus 

yang terlepas dari lembaga peradilan biasa untuk mengawasi peraturan 

perundang-undangan dan membatalkannya jika bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar untuk negara Austria yang mulai dibentuk secara resmi tahun 1920 

dan kemudian berkembang keseluruh Eropa. 

                                                           

29 Ibid. h. 3. 

30 Ibid. 
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keadilan.31

Ide pentingnya sebuah uji materiil undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar dan perlunya pembentukan sebuah lembaga konstituante diusulkan 

ketika sidang konstituante pasca pemilu 1955, namun dengan dikeluarkannya 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berimbas pada dibubarkannya konstituante sebelum 

tugasnya selesai. Dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 15 Juli 1945 terjadi perbedaan 

pendapat antara Soepomo dengan Moh.Yamin, Soepomo menyatakan

 Kekuasaan kehakiman ini sendiri sebelum ada amandemen Undang-

Undang Dasar berada di tangan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan 

dibawahnya, sedangkan pembahasan mengenai pembentukan badan peradilan 

semacam Mahkamah Konstitusi memang telah digulirkan sejak lama namun baru 

dapat terbentuk pada tahun 2003. 

32

                                                           

31 Ni’matul Huda, Op. Cit. h. 105. 

32 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Edisi Revisi Buku ke VI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, 2010, h. 18. 

 bahwa 

Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak 

memakai sistem yang membedakan secara prinsipiil antara tiga badan, baik 

legislatif, eksekuti maupun yudisiil, yang artinya kekuasaan kehakiman tidak akan 

mengontrol kekuasaan undang-undang, ia juga mengatakan bahwa dalam praktek 

jika ada perselisihan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 atau tidak, pada umumnya bukan soal yuridis, melainkan masalah 

politik selain itu menurut beliau pada saat itu Indonesia masih kekurangan sarjana 

hukum yang kompeten sehingga tidak perlu ada sebuah Judicial review karena 
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dengan adanya Judicial review justru akan memposisikan lembaga peradilan lebih 

tinggi dengan lembaga negara yang lainnya, sementara itu Moh. Yamin 

menyatakan 33 bahwa perlu adanya sebuah balai Agung/Mahkamah Tinggi yang 

berfungsi sebagai pembanding undang-undang yang akan memutuskan apakah 

sejalan dengan hukum adat, syari’ah islam dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Sri Soemantri34 sebagaimana dikutip 

dalam bukunya oleh Fatkhurohman bahwa keberadaan Judicial review dalam 

sistem ketatanegaran Indonesia terkait dengan adanya sistem dan kebutuhan, 

menyangkut masalah sistem, Judicial review hanya boleh dipraktekkan oleh 

negara yang menganut sistem trias politika, sedangkan berkaitan dengan 

kebutuhan Judicial Review diperlukan karena berdasarkan stuffen theory bahwa 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi (lex superior derogat legi inferior). Setelah perdebatan selesai dan 

disepakati dengan perlu adanya sebuah judicial review terhadap UUD NRI Tahun 

1945, perdebatan kembali terjadi ketika membicarakan lembaga mana yang akan 

berwenang dalam melakukan judicial review yang dikehendaki tersebut. Dalam 

perdebatan saat Sidang Umum MPR, menanggapi usulan dari Andi Matallata 

mengenai Judicial review, Khofifah Indar Parawansa35

                                                           

33 Ibid, h. 16. 

34 Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 23. 

35  Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 
Op.Cit, h. 41.  

 berpendapat bahwa 

kewenangan pengujian undang-undang diberikan oleh Mahkamah Agung dengan 
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memperluas kewenangannya, sehingga tidak hanya menguji peraturan pemerintah 

saja. Sementara itu kewenangan Judicial Review yang berpatokan terhadap UUD 

NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Agung diajukan oleh Fraksi TNI/Polri Hendri 

Tjaswadi.36

Pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen dikemukakan “kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan 

kehakiman menurut undang-undang”. Lebih lanjut dikemukakan “susunan dan 

kekuasaan badan-badan kehakiman tersebut diatur dengan undang-undang”. 

Ketentuan pasal tersebut hanya menjelaskan, siapa yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman dengan tetap membuka peluang adanya lembaga lain yang juga dapat 

menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain itu, rumusan pasal tersebut tidak 

secara tegas mengatur dan menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan yang terpisah dari kekusaaan lainnya karena susunan dan 

kedudukannya diserahkan pengaturannya dengan undang-undang. Ada perbedaan 

jelas jika membandingkan rumusan pasal kekuasaan kehakiman menurut UUD 

NRI Tahun 1945 sebelum amandemen dengan sesudah amandemen. Rumusan 

pasal yang dikemukakan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen 

menyatakan secara tegas “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

 Pada saat itu belum membahas mengenai pembentukan lembaga baru, 

Mahkamah Konstitusi. Pada proses Amandemen selanjutnya rapat membahas 

bahwa kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. 

                                                           

36 Ibid, h. 43. 
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keadilan”. Frasa kata “kekuasaan yang merdeka” dalam pasal tersebut 

menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang terpisah 

dari cabang kekuasaan lainnya.37 Pada mulanya terdapat tiga lembaga yang diberi 

kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 

Tahun 1945, yaitu MPR atau MA atau MK. Ide memberikan wewenang tersebut 

kepada MPR akhirnya tidak dipakai karena, disamping tidak lagi sebagai lembaga 

tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan 

wakil dari partai politik yang terpilih38. Sementara itu ide untuk memberikan 

kewenangan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung juga akhirnya 

tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban 

tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah 

sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 

akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri dengan dasar prinsip check and 

balances, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman yang terbentuk pada 16 Agustus 2003. Menurut Jimly Asshiddiqie39

                                                           

37

 

yang disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Konsorsium Reformasi 

Hukum Nasional (KRHN) keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai oleh 

http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/742-reformasi-konstitusi-perspektif-
kekuasaan-kehakiman.html dikunjungi pada tanggal 13 maret 2012. 
 

38 Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta 2010, h. 7. 

39 Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru 
Pengwal Konstitusi, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003, h. Xi. 
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negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem otoritarian menjadi 

sistem Demokrasi. 

Didalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “ kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

 
Didalam Pasal 24A ayat (1) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang.  

 
Pasal 24B ayat (1) menjelaskan tentang komisi yudisial yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Didalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum”. 

 
Dari ketentuan rumusan pasal tersebut diatas, jelas terlihat perbedaan antara 

rumusan pasal tentang kekuasaan kehakiman sebelum dengan pasca amandemen 

UUD NRI Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen 

disebutkan secara tegas pembedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dengan 

Mahkamah Konstitusi. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) 

dan ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah sebagai berikut : 
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1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilu. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Kemudian wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi  

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 

c. Memutus pembubaran partai politik 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi Putusan atas pendapat 

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
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perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam UUD NRI Tahun 1945.40

Dalam tulisan ini yang menjadi titik berat pembahasan adalah berkaitan dengan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 

2.3.  Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-     
Undang. 
 

 

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim 

sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara 

tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.41

                                                           

40 Maruarar Siahaan, Op. Cit. h. 11 

41 Ibid, h. 201 

 Di 

dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang 

berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti 

putusan tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding) dan putusan yang 

belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. 

Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat 

pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak 

yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat 

mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Di dalam Hukum Acara 
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Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya beschikking yang di peradilan biasa 

disebut dengan penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan 

ketetapan. Bentuk tersebut dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang 

menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena 

setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan tersebut dinyatakan 

gugur, contoh ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena 

dicabutnya permohonan adalah : Ketetapan Nomor 5/PUU-VII/2009 tentang 

Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga ada ketetapan yang dikeluarkan 

sebagai putusan persiapan (praeparatoir) yang hanya untuk mempersiapkan 

pemeriksaan yang efektif.42

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ada putusan sela, kecuali 

menyangkut perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya berasal dari UUD NRI Tahun 1945. Sebagai contoh adalah 

Putusan Nomor 1/SKLN-X/2012, yang dalam amar putusannya menyatakan 

bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan termohon untuk 

membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, 

Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan 

kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh 

partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk 

 Sebagai contoh adalah Ketetapan Nomor 016/PUU-

I/2003 yang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili 

permohonan pemohon. 

                                                           

42 Ibid. 
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pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai 7 hari 

sejak putusan sela tersebut diucapkan. Di dalam Pasal 63 Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa” Mahkamah Konstitusi dapat 

mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon 

untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Meskipun dalam Pasal 63 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah penetapan, sebenarnya yang dimaksud 

adalah putusan provisi, putusan provisi yang dimaksud adalah suatu putusan sela 

yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok 

diucapkan.43

Putusan sela dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan 

sengketa kewenangan antar lembaga negara, berbeda dengan perkara pengujian 

undang-undang, dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan bahwa : “ Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi 

 Perbedaan putusan sela yang bersifat provisi dalam perkara perdata 

dengan yang ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan 

perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah apabila dalam kasus 

perkara perdata putusan provisi yang diminta tidak boleh menyangkut pokok 

sengketa sedangkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dimana putusan 

sela yang dimaksud berkaitan dengan pokok perkara yang sedang 

dipersengketakan, yang dalam hal ini adalah penghentian sementara kewenangan 

lembaga negara yang sedang dipersengketakan. 

                                                           

43 Ibid, h. 203. 
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tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi 

melarang adanya putusan sela untuk penundaan keberlakuan suatu undang-undang 

yang sedang diuji. 

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakim, 

sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat 

pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam 

putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan 

bersifat fakultatif.44 Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada 

perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila 

perbedaannya terletak pada substansinya yang mempengaruhi amar putusan 

disebut dengan Dissenting opinion, sedangkan jika perbedaan tersebut terletak 

pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka 

disebut dengan Concurrent/Consenting Opinion.45

 

 

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan 

dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu : 

 

                                                           

44 Jimly Asshidiqie, Op. Cit. h. 201. 

45 Ibid. 
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1. Permohonan tidak dapat diterima 

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima 

diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ 

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak 

dapat diterima.” Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar 

putusannya menyatakan permohonan pemohonan tidak dapat diterima 

adalah : 

a. Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

b. Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

2. Permohonan ditolak 

Kemudian yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa 

permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “ 

Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik 

mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, 

amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh putusan 
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Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan menolak 

permohonan pemohon adalah : 

a. Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pencemaran 

Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD NRI 

Tahun 1945. 

b. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU PTPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

c. Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

3. Permohonan dikabulkan 

Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang 

menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) 

“ Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Berkaitan 

dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara :  

a. putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) 

dan;  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Zainal Abidin



34 

 

 

b. putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan 

pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 

Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4). 

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang 

dengan adanya amar putusan : 

1. Konstitusional bersyarat (Conditionally constitutional) 

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam 

amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan 

atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut 

untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau 

dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai 

dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam 

putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan. Contoh 

putusan konstitusional bersyarat (Conditionally constitutional) adalah Putusan 

Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi : 

Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4836) tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat 

domisili di Provinsi yang akan diwakili; (cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang 

dimaknai memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili……..”46

Guna membandingkan variasi putusan Mahkamah Konstitusi perihal 

pengujian undang-undang berikut kutipan putusan lain yang mengandung unsur 

konstitusional bersyarat yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945  : 

 

(cetak tebal oleh penulis) 

Contoh lain dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional 

bersyarat adalah Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap 

UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-

VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

                                                           

46 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. 
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Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 

Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), 

yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu 

berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam 

satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan 

dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; 

(cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 

Indonesia Nomor 4401) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan 

berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode 

bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;47

Dari kutipan amar putusan tersebut, dapat diketahui bahwa putusan tersebut 

adalah konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) dimana Mahkamah 

Konstitusi memberikan syarat atau ketentuan dalam putusannya agar sebuah 

 (cetak tebal 

oleh penulis) 

                                                           

47 Lihat Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010. 
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undang-undang yang diputus demikian menjadi konstitusional sehingga hal 

tersebut dapat dikatakan telah ada sebuah norma baru dalam undang-undang yang 

sedang diputus tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi jenis amar putusan dalam pengujian undang-undang ada tiga, yaitu 

tidak dapat diterima, ditolak dan dikabulkan, apabila berdasarkan pada ketiga 

jenis putusan tersebut, maka hakim konstitusi akan sulit untuk menguji undang-

undang yang mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, sedangkan dalam 

rumusan yang umum tersebut belum dapat diketahui apakah akan bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak nantinya. Menyangkut hal tersebut 

hakim konstitusi Harjono menyatakan 48

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) 

 bahwa : ”Oleh karena itu kita mengkreasi 

dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan rumusannya 

bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan  

A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi, akan tetapi jika berangkat dari 

perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, 

maka B bertentangan dengan Konstitusi, dengan demikian bisa diuji kembali.” 

Hampir sama halnya dengan putusan konstitusional bersyarat yang 

menetapkan adanya syarat agar suatu pasal dalam undang-undang yang 

bersangkutan agar menjadi konstitusional, putusan tidak konstitusional bersyarat 

                                                           

48Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta 2010, h. 142. 
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merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan 

dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional 

karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan 

dipandang masih konstitusional. 

Contoh Putusan tidak konstitusional bersyarat (Conditionally 

Unconstitutional) adalah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal pengujian 

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 

Tahun 1945. Berikut adalah kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan: 

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat 

bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili 

hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah 

Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum 

menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi 

Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) 

tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. (cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan UUD NRI Tahun 1945 
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sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi di Wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan 

Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para 

Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan 

keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, 

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”.49

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada 

DPRD” 

 

(cetak tebal oleh penulis) 

Dalam hal memberikan putusannya tidak jarang hakim Mahkamah 

Konstitusi menyatakan menghapus ketentuan pada bagian anak kalimat sebuah 

pasal dalam undang-undang yang sedang diuji, hal ini membawa konsekuensi 

pasal tersebut memiliki norma baru yang sama sekali berbeda dengan norma 

sebelumnya, hal inilah yang menjadi perdebatan ketika Mahkamah Konstitusi 

dianggap mulai memasuki ranah positive legislator, yang dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia menjadi kewenangan badan legislatif sesuai amanat 

UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah contoh putusan Mahkamah Konstitusi 

yang dalam amar putusannya telah membuat atau menimbulkan norma baru, yaitu 

Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

Berikut adalah kutipan amar Putusan tersebut : 

Menyatakan : 

                                                           

49 Lihat Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. 
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Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

KPUD” 

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “…oleh DPRD” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 (cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan : 

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada 

DPRD” 

Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

KPUD” 

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “…oleh DPRD” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat;50

 Dalam Putusan tersebut beberapa anak kalimat dinyatakan bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pasal-pasal yang bersangkutan 

menimbulkan norma baru sebagai akibat atau konsekuensi dari dihapusnya anak 

kalimat sebagaimana yang ada dalam putusan. Sementara itu berkaitan dengan 

 (cetak tebal oleh penulis) 

                                                           

50 Lihat Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. 
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sifatnya, jenis putusan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat 

condemnatoir, declaratoir, dan constitutief. 

a. Condemnatoir 

Putusan yang bersifat condemnatoir merupakan putusan yang berisi 

penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi, 

akibat dari putusan condemnatoir adalah diberikannya hak kepada penggugat atau 

pemohon untuk meminta tindakan eksekusi terhadap tergugat atau termohon. 

Sementara di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi perkara yang memberi 

kemungkinan adanya putusan yang bersifat comndemnatoir adalah perkara 

sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “ Dalam hal permohonan dikabulkan 

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan 

dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 

kewenangan yang dipersengketakan.” Secara eksplisit pasal tersebut tidak 

menyebut adanya perintah penghukuman (Condemnatoir), hanya secara 

declaratoir menyatakan tidak berwenang, akan tetapi dari putusan sela dalam 

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, memerintahkan untuk berbuat 

atau tidak berbuat dan dalam hal ini sengketa kewenangan antar lembaga negara 

untuk tidak melaksanakan kewenangan yang sedang dipersengketakan, jika 

berdasarkan hal tersebut maka tentu saja dapat dikatakan termasuk dalam jenis 

putusan yang bersifat condemnatoir.51

                                                           

51 Maruarar Siahaan, Op.cit, h. 205.  

 Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 

1/SKLN-X/2012 dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara antara 
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Menteri Dalam Negeri sebagai pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum 

sebagai termohon I dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai 

Termohon II, selain itu ada juga Putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 dalam 

perkara perselisihan hasil pemilu, dimana sebelum putusan akhir, Mahkamah 

Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 

untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 di seluruh TPS se-kota 

Pekanbaru. 

b. Declaratoir 

Putusan yang bersifat decalratoir merupakan putusan dimana hakim 

menyatakan apa yang menjadi hukum. Berkaitan dengan hukum acara Mahkamah 

Konstitusi, dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa “ Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan 

ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Hakim dalam 

amar putusannya akan menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau 

bagian-bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sifat putusan tersebut menyatakan apa yang menjadi hukum atau disebut dengan 

declaratoir.52

                                                           

52 Ibid. 

 Sebagai contoh adalah Putusan Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945, dalam amar 

putusannya putusan tersebut secara tegas menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945, putusan tersebut menyatakan apa yang menjadi 

hukumnya maka dapat dikatakan putusan tersebut bersifat declaratoir. 

c.  Constitutief 

Suatu putusan dikatakan sebuah putusan yang bersifat constitutief adalah 

ketika putusan tersebut meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu 

keadaan hukum yang baru. Berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, ketika putusan menyatakan 

suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dapat dikatakan putusan tersebut 

bersifat constitutief, ketika sebuah putusan telah meniadakan keadaan hukum yang 

lama dan menimbulkan keadaan hukum yang baru maka putusan tersebut 

tergolong bersifat Constitutief.53

                                                           

53 Ibid. 

 Ketika sebuah putusan dinyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar maka itu merupakan declaratoir yang menjelaskan 

atau memaparkan putusan tersebut, disamping declaratoir, ketika putusan 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka putusan tersebut 

juga bersifat constitutief, dimana telah meniadakan keadaan hukum yang lama dan 

telah menciptakan sebuah keadaan hukum yang baru, sebagai contoh adalah 
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putusan konstitusional bersyarat Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
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