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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.   Latar Belakang 

Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Sri Soemantri tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar.1 Dengan adanya kenyataan tersebut maka 

konsekuensinya tentu saja konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut A. Hamid S. Attamimi 

suatu konstitusi merupakan sebuah pemberi pegangan dan pemberi batas, 

sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan2

                                                           

1   Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, 
Rajawali pers, Jakarta, 1999, h. 53. 

2 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, UI, Jakarta, 1990, h. 215. 

. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dalam sebuah 

negara, sebuah konstitusi merupakan dasar pedoman dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara suatu bangsa. 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki konstitusi tertulis, yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disingkat UUD NRI Tahun 1945). Sejak negara Republik Indonesia menetapkan 

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusinya, maka terbentuk pula sistem norma 

hukum negara Republik Indonesia, dalam konteks ini Maria Farida menyatakan : 
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“Apabila kita bandingkan dengan teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans 
Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordnung der 
Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky kita dapat melihat adanya cerminan dari 
kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum negara Republik 
Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma 
hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan 
berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu norma itu 
selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma 
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi 
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara 
(staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia, yaitu Pancasila.”3

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

  
 

Pancasila merupakan dasar negara sedangkan UUD NRI Tahun 1945 

merupakan konstitusi tertulis, dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan 

Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 berada dalam kedudukan tertinggi sehingga 

peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945 tidak 

boleh bertentangan dan harus menyesuaikan. 

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia memuat norma-

norma dan ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur hak-hak warga negara, 

hubungan warga negara dengan negara serta pembatasan kekuasaan 

penyelenggara negara secara umum, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur lebih khusus apa yang diatur dalam UUD NRI Tahun 

1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, hierarkhi peraturan perundang-undangan 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

b. Ketetapan MPR 

                                                           

3 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan 
Perkembangannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 39. 
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c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Daerah Provinsi;dan 

f. Peraturan Daerah/Kabupaten Kota 

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk peraturan perundang-

undangan resmi dalam sistem hukum Indonesia serta dapat juga diketahui bentuk-

bentuk peraturan perundang-undangan mana saja yang lebih tinggi dan lebih 

rendah satu dengan yang lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia tersebut ada 

yang merupakan produk legislatif dan produk regulatif. Produk legislatif adalah 

produk yang ditetapkan oleh atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan 

rakyat, sebagai contoh : undang-undang, sementara itu produk regulatif adalah 

produk pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang 

ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan 

untuk mengatur lebih lanjut materi muatan produk legislatif yang dimaksud itu 

kedalam peraturan pelaksanaan yang tingkatannya lebih rendah, sebagai contoh 

adalah peraturan pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 

terdapat beberapa lembaga negara yang terlibat dalam proses pembentukan 

Undang-Undang yaitu (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden, (3) Dewan 

Perwakilan Daerah (untuk undang-undang tertentu), namun dari semua lembaga 

negara tersebut, yang memiliki kewenangan utama dan mempunyai kekuasaan 

legislatif untuk membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, hal 

tersebut diatur jelas dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan “ Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk 
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Undang-Undang”. Sementara dalam ayat (2) menyatakan “ Setiap rancangan 

undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama”.4

Menurut Bagir Manan

 Untuk menjamin adanya keadilan dalam proses 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maka harus ada sebuah 

check and balances, ketika ada sebuah lembaga pembuat undang-undang maka 

tentu saja harus ada lembaga yang menjadi penguji atas undang-undang tersebut. 

5

                                                           

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, h. 8. 

5 Ni”matul Huda dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-
undangan, Nusamedia, Jakarta, 2011, h. 124. 

 untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang 

termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan 

konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi perlu ada badan serta tata 

cara mengawasinya. Terdapat tiga kriteria menyangkut masalah pengujian 

peraturan perundang-undangan yaitu : (1) pengujian oleh badan peradilan (judicial 

review), (2) pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan (3) 

pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review). 

Berkaitan dengan pengujian tersebut obyek pengujiannya adalah norma hukum, 

secara umum norma hukum dapat berupa keputusan-keputusan hukum sebagai 

hasil penetapan yang bersifat administratif (beschiking) atau sebagai kegiatan 

penghakiman berupa vonis oleh hakim atau sebagai hasil kegiatan pengaturan 

(regeling) baik yang berbentuk regulasi maupun legislasi. Ketiga bentuk norma 

hukum tersebut dapat diuji oleh hakim, disebut dengan judicial review. Berkaitan 

dengan judicial review ini masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. 
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Kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, di 

dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan peradilan”. Sementara dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “ 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan ketatanegaraan, serta tidak 

merangkap sebagai pejabat negara”. Berkaitan dengan konsep pengujian undang-

undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu 

dibedakan antara istilah judicial review dan judicial preview. 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 sebagai 

judicial review,6

                                                           

6 Jimly Asshidiqie, Op. Cit, h. 3. 
 

 sementara itu berkaitan dengan objek pengujiannya dalam UUD 

NRI Tahun 1945 diadakan pembedaan antara undang-undang dengan peraturan 

perundang-undangan dibawahnya. Agar tidak terjadi perbedaan atau pertentangan 

norma antara undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-

undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya maka dibentuk sebuah 
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lembaga peradilan independent untuk berwenang melakukan pengujian terhadap 

norma hukum yang dianggap menyimpang. Untuk membedakan kewenangan 

antara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan 

pengujian undang-undang terhadap undang-undang dibawahnya maka di dalam 

UUD NRI Tahun 1945 diadakan pembedaan kewenangan antara pemegang 

kekuasaan kehakiman, Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “ 

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” pasal 

tersebut mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung sedangkan dalam 

Pasal 24C ayat (1) “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Yang 

mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan kedua 

pasal tersebut jelas terdapat pembedaan antara konsep pengujian peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan konsep pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie7

                                                           

7 Ibid. h. 30. 

 bahwa Mahkamah Agung adalah 

pengawal undang-undang (The Guardian of law) sedangkan Mahkamah 
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Konstitusi adalah pengawal Undang-Undang Dasar (The Guardian of the 

Constitution). 

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut yang 

mendapat sebutan the guardian of the constitution hal ini membuat Mahkamah 

Konstitusi mempunyai fungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of 

the constitution). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan 

negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah 

melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi 

hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga 

berfungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga 

negara serta pelindung hak asasi manusia.8

Kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam hal memutus dan memeriksa 

perkara Judicial Review untuk menjamin keadilan yang diatur dalam UUD NRI 

Tahun 1945 serta menjaga agar undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif 

tidak menyalahi UUD NRI Tahun 1945 membuat lembaga tersebut mempunyai 

kewenangan untuk dapat menentukan undang-undang yang diuji berlaku atau 

tidak. Pada mulanya putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menyatakan 

suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 

setelah itu kemudian berkembang dengan memberikan tafsir terhadap suatu norma 

atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga 

menimbulkan konsekuensi Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Dalam 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi banyak yang dianggap kontroversial, 

 

                                                           

8 Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, Op.Cit h. 144. 
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seperti putusan-putusan terhadap pengujian undang-undang yang bersifat ultra 

petita, putusan-putusan yang membuat norma baru, hal tersebut menimbulkan 

pandangan atau persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak 

sebagai negative legislator tetapi juga mulai memasuki area positive legislator 

(dimana area tersebut menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagaimana 

dijelaskan diawal).9 Dalam perkembangannya putusan Mahkamah Konstitusi 

memberikan tafsir yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional 

bersyarat (conditionally constitutional) dan putusan  tidak konstitusional bersyarat 

(conditionally unconstitutional).10

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Hal tersebutlah yang menimbulkan perdebatan atas kewenangan Mahkamah 

Konstitusi yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat membuat 

terobosan dalam putusannya yang memberikan tafsiran dengan menempatkan 

sebuah norma baru dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka : 

1. Jenis putusan yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal 

pengujian undang-undang 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung karakter perumusan 

norma dan hubungannya dengan kekuasaan pembentuk undang-undang 

 

 

                                                           

9 Ibid. h. 148. 

10 Ibid. 
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1.3.  Metode Penelitian 

1.3.1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian berupa penelitian normatif atau legal research, yaitu suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Dalam penelitian normatif, 

tidak dikenal adanya istilah data dan / atau suatu hipotesis, juga istilah variabel 

bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).11

1.3.2. Pendekatan Masalah 

 Dengan 

meneliti dan memahami secara mendalam terhadap literatur-literatur dan sumber-

sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan judul 

yang diambil kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum dari teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran yang 

bertanggung jawab. 

Pendekatan yang digunakan guna meneliti hal ini adalah pendekatan 

konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala 

penelitian tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena 

memang belum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur untuk masalah yang 

akan dihadapi.12

                                                           

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Predia Media Group, Jakarta, 
2008, h. 29. 
  

12 Ibid. h. 137. 

 Sehingga pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara 

menganalisis pendapat-pendapat para sarjana hukum melalui analisis informasi 
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dari jurnal-jurnal atau bahan hukum dari suatu buku maupun website-website 

yang berkaitan dengan dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan 

putusan. 

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani serta dengan memahami hierarki dan asas-asas 

dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan erat dengan isu hukum dan  masalah yang akan dihadapi akan 

dijelaskan pada sub bab bahan hukum dibawah ini. 

Pendekatan kasus (case approach) merujuk pada ratio decidendi yaitu 

alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim. Ratio 

decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang 

bersifat prespektif, bukan deskriptif.13

                                                           

13 Ibid. h. 119.  

 Adapun Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 

tanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI 

Tahun 1945. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap 

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

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

Pemerintah Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945, Putusan Nomor 101/PUU-

VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap 

UUD NRI Tahun 1945, serta Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang akan digunakan sebagai contoh 

kasus dalam pendekatan ini untuk memecahkan isu hukum yang akan dihadapi. 

 

1.3.3. Bahan Hukum 

Bahan hukum terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah 

peraturan perundang-undangan berupa : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

c. Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 

2011 

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, yaitu karya ilmiah para sarjana hukum, media massa ataupun media 

elektronik, jurnal-jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas.
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