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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang berdasarkankan atas hukum dan tidak 

didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam 

menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping  kepastian 

dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. 

Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan 

perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.1 Seorang 

maestro hukum progresif Indonesia, Satjipto Rahardjo mengatakan dalam 

bukunya: 

…., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, 
ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan 
pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum 
seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak 
ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, 
khususnya kebahagiaan manusia.2 

 
Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami 

sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. 

Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan 

hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang 

                                                

1 Sabian Usman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal.1. 
2 Satjipto Rahardjo. 2007. Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia 
dan Hukum). Jakarta. Penerbit Buku Kompas. Hal. ix. 
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menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya 

dijadikan alat dan bukan tujuan bagi masyarakat luas.  

Dalam menata masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki 

konstitusi (droit constitutional) tersebut maka penggunaan hukum sebagai 

instrumen kebijakan mempunyai arti penting pada kehidupan sosial yang 

sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Membangun masyarakat yang adil 

dan makmur merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap warga 

negara, sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi oleh undang-undang 

(the protection of fundamental rights).3 

Kamis 13 Februari 2014 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) 

mengabulkan uji materi Undang-Undang 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. Hasil uji materi tersebut berupa Putusan MK 

Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 

Dengan keputusan ini maka MK menghapus Undang-Undang tentang 

Penyelamatan MK, yang dibentuk setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil 

Mochtar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil disangka 

menerima suap dalam sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan 

Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

                                                

3 Yanis Maladi. 2010. Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia 
Novit. Jakarta. Jurnal Konstitusi. Vol.7 No.2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi. Hal.1. 
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Pemohon dalam pengujian ini adalah tim dari Muhammad Asrun, dan 

tim dari Gautama Budi Arundhati. Yang menjadi substansi pokok pengujian 

UU No. 14 Tahun 2014 tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Persyaratan calon hakim MK 

2. Pembentukan panel ahli 

3. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) 

Di dalam putusannya, MK mempertimbangkan:4 

1. Pelarangan terhadap persyaratan hakim MK dari orang parpol 
dibatalkan karena dianggap akan menghilangkan hak 
konstitusionalitas warga negara. 

2. Panel yang dibuat oleh Komisi Yudisial (KY) untuk menyeleksi 
hakim MK dibatalkan karena hal tersebut akan mereduksi 
kewenangan DPR, PRESIDEN, dan MA dalam pemilihan hakim 
MK. 

3. Keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam pembentukkan 
MKHK dibatalkan karena KY bukan lembaga pengawas yang 
menilai benar/salah putusan MK dalam lembaga peradilan. 

4. Pembentukan PERPPU yang kemudian menjadi UU MK tidak 
memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. 

 
Salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan adalah kekuasaan 

hakim independen dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Pihak yang 

melakukan tekanan terhadap Mahkamah dengan membentuk opini publik telah 

melakukan tindakan contempt of court yang dapat dikenai sanksi pidana. 

Terhadap hal ini benar di satu sisi namun salah di sisi lain. Benar, ketika hakim 

tidak perlu mempertimbangkan opini dalam masyarakat dan media massa 

terhadap sengketa yang sedang disidangkan. Namun salah ketika hakim tidak 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

                                                

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 
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dalam masyarakat (Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). Hakim, dalam putusan di atas tampaknya gagal membedakan 

opini publik dengan nilai hukum/rasa keadilan masyarakat. Masyarakat 

menginginkan adanya instrumen hukum yang dapat mencegah adanya kembali 

hakim koruptor di tubuh MK. Instrumen tersebut adalah Perppu yang kemudian 

dibatalkan oleh MK.5 Dengan lahirnya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 

yang secara resmi telah membatalkan UU No.4 Tahun 2014 tentang MK, maka 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK kembali berlaku. 

Ada hal yang menarik yang menurut penulis perlu dikaji lebih dalam atas 

dikeluarkannya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan UU 

No.4 Tahun 2014 tersebut. Salah satunya ialah mengenai kebutuhan check and 

balance terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. MK memang seolah 

merupakan lembaga yang super power di Indonesia, yang mana setiap 

putusannya ialah merupakan putusan yang bersifat final dan harus dijalankan. 

Namun bukan berarti bahwa MK akan senantiasa berposisi benar secara absolut 

tanpa perlu diawasi oleh lembaga negara lain. Karena, walaupun MK 

menyatakan lembaga peradilan bersifat “bebas” dan “merdeka”, namun bukan 

berarti mutlak untuk bebas bagi dirinya sendiri. “Bebas” dan “merdeka” harus 

ada check and balance antar lembaga negara. Hakim pun juga manusia, yang 

tak luput dari kesalahan. Maka dari itu, seyogyanya MK harus bersikap terbuka 

                                                

5 Desk Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
Merisaukan. http://old.setkab.go.id/artikel-12178-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-merisaukan.html. 
Diakses tanggal 2 Oktober 2014. 
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dan legowo terhadap lembaga negara lain dalam hal pengawasan MK walaupun 

MK lebih “super power” daripada yang lainnya. 

Kasus Akil Mochtar (Ketua MK waktu itu) yang ditetapkan sebagai 

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan cukup 

bukti sebagai fakta yang menegaskan bahwa MK tak luput dari tindakan yang 

melawan hukum, bahkan ketua MK sekalipun. 

Hakikatnya UU No.4 Tahun 2014 tentang MK yang di dalamnya 

mengandung unsur yang substantif mengenai peran lembaga lain dalam 

pengawasan MK memiliki aspek manfaat bagi sehatnya sistem hukum di 

Indonesia, khususnya bagi lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di negara 

ini. Dengan dibatalkannya UU No.4 Tahun 2014 tersebut, maka MK tidak lagi 

terawasi, ia kembali menjadi lembaga super power seperti sedia kala. 

Hal menarik lainnya, yang menurut penulis menjadi sesuatu yang 

kontroversial atas putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 ialah adanya 

pelanggaran atas asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa, yakni bahwa 

seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Yang jadi persoalan 

di sini, MK telah menghakimi dirinya sendiri atas undang-undang yang 

mengandung unsur pengawasan terhadap dirinya. 

Tony menyebutkan dalam tulisannya, bahwa asas nemo judex idoneus in 

propria causa merupakan salah satu asas hukum acara di Mahkamah 

Konstitusi, dengan mempergunakan asas ini yang merupakan wujud dari nilai 

imparsialitas (ketidak-berpihakan/impartiality) dan nilai perimbangan (checks 

and balances) oleh hakim sebagai pemberi keadilan di pengadilan. Prinsip ini 
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merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim, dalam hal ini 

hakim konstitusi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap perkara 

konstitusional yang diajukan kepadanya. Prinsip imparsialitas dan perimbangan 

melekat dan harus tercermin dalam setiap tahap proses pemeriksaan perkara 

sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan yang 

dijatuhkan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi 

semua pihak yang ber-perkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya 

berdasarkan hukum dan moralitas.6 

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan 

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

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

pemutus perkaranya sendiri. Imparsialitas hakim konstitusi telah diatur dalam 

Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.24 tahun 2003 dan 

juga dalam kode etik (sapta Karsa Hutama). Imparsialitas proses peradilan hanya 

dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau 

faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara, karenanya 

hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya 

potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus 

mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan semenda dengan salah satu 

pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Karenanya, hakim 

harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi 

                                                

6 Tony. Ketika Mengadili Diri Sendiri. http://analisadaily.com/news/read/ketika-mengadili-diri-
sendiri/7196/2014/02/18. Diakses tanggal 5 oktober 2014. 
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imparsialitas.7 Dengan demikian penulis berpandangan argumentasi ini telah 

menegaskan bahwa hakim tidak boleh menyimpangi asas nemo judex idoneus in 

propria causa. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam atas Putusan MK Nomor 1-2/PUU-

XII/2014 terutama dalam aspek implikasi hukum yang diakibatkan berkenaan 

dengan sistem rekruitmen hakim MK. Atas dasar hal tersebut, penulis 

mengambil judul dalam penulisan hukum ini: “Nemo Judex Idoneus In 

Propia Causa Dalam Pembatalan UU No.4 Tahun 2014 Tentang 

Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 ditinjau dari asas Nemo 

Judex Idoneus In Propria Causa? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 

ditinjau dari asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa. 

D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

D.1. Manfaat Penelitian 

 1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di 

bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan 

                                                

7 Abdul Malik. 2008. Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan MK 
No.005/PUU-IV/2006. Jurnal Konstitusi. Vol.6. No.2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi.  Hal.4. 
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wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus 

sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

bidang ilmu hukum.  

 2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, 

sehingga masyarakat mampu memahami dan terpacu untuk bersama-

sama menegakkan  hukum yang seadil-adilnya. 

 3. Bagi Penegak Hukum 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan para aparatur penegak 

hukum khususnya Mahkamah Konstitusi dapat memutus sebuah 

perkara mengenai uji materi terhadap undang-undang secara obyektif 

dan mengedepankan aspek kemanfaatan demi terciptanya sistem 

hukum yang ideal.   

 4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus 

yang diangkat, dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa 

jurusan ilmu hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam 

penegakan hukum di Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah 

masyarakat kelak. 

 

 



9 

 

D.2. Kegunaan Penelitian 

 1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi penelitian 

hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata 

negara pada khususnya. 

 3.  Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

Penulisan hukum ini  jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif (Normatif Legal Research) adalah jenis penelitian yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.8 Jenis penelitian 

hukum normatif juga didasarkan atas penelusuran sumber-sumber referensi 

ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan obyek penelitian. 

E.1. Pendekatan Penelitian 

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,9 

yaitu dengan menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur 

undang-undang, dan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.10 

Dalam proses analisa datanya, pendekatan yuridis normatif ini 

                                                

8 Soerjono Soekanto& Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). 
Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 13-14. 
9 Ibid. 
10 _______. Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM. Hal 23. 
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dilakukan dengan model pendekatan undang-undang (statute 

approach), yakni dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.11 Dalam 

penulisan hukum ini, kasus yang diangkat penulis akan dianalisa 

berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

E.2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4) Undang-Undang No.4 Tahun 2014 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

5) Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa 

tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. seperti buku-buku 

mengenai putusan MK, termasuk buku mengenai asas nemo judex 

idoneus in propria causa, artikel, hasil penelitian, dan sumber 

media massa yang berhubungan dengan studi kasus yang diangkat. 
                                                

11 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 93. 
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E.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: 

a. Kepustakaan 

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan. 

Kepustakaan yang di maksud dalam penulisan ini adalah berupa 

buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal 

hukum yang berkaitan dengan putusan MK khususnya mengenai 

uji materi undang-undang, dan yang berhubungan dengan sistem 

rekrutimen hakim MK. 

b. Studi dari Internet 

Merupakan pengkajian informasi yang bersumber dari internet 

yang telah dipublish terkait dengan studi kasus yang diteliti penulis. 

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen yang dimaksud di sini adalah studi dokumen 

mengenai aturan atau undang-undang yang dijadikan landasan 

untuk melakukan analisa atas studi kasus yang diteliti, yang dalam 

penyajiannya akan dicantumkan di dalam penulisan hukum yang 

dibuat, dan akan dilampirkan di bagian lampiran pada penulisan 

hukum yang ditulis oleh peneliti. 
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E.4. Analisa Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu analisa 

mendalam dan kritis terhadap aturan-aturan hukum maupun dari 

literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

penulisan hukum ini terarah sesuai tujuan studi analisis yang dimaksud 

dalam penelitian hukum ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-

masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermuda pembaca 

untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang 

dikemukakan dalam tiap bab. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,     

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan  penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai  kajian pustaka yang berhubungan dengan 

studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan 

analisa dalam penelitian ini. Bagian pertama membahas mengenai 

tinjauan umum tentang negara hukum. Bagian kedua membahas 

mengenai tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi Republik 
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Indonesia. Bagian terakhir bab ini membahas mengenai Tinjauan 

Umum tentang Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil peneletian sekaligus analisa dan 

pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama 

proses penelitian berlangsung berdasarkan metode pendekatan 

yuridis normatif dan kesesuaiannya terhadap teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar analisa dalam kerangka analisis isi. Dalam 

bab ini, dibahas mengenai  analisis Putusan MK Nomor 1-2/PUU-

XII/2014 ditinjau dari asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa. 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hukum 

ini,yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada studi 

kasus yang telah diuraiakan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya. 

 


