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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD RI 

1945 ) dimulai sejak 1999, yang dilakukan oleh MPR telah menjadi lengkap dan 

tuntas  oleh  rangkaian perubahan pada tahun 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002, 

jadi secara keseluruhan UUD RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau 

amandemen sebanyak 4 (empat) kali dan dari berangkai perubahan UUD RI Tahun 

1945 tersebut lahir beberapa lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dan  salah  satunya  adalah  Mahkamah Konstitusi (MK), yang selanjutnya diatur 

pada pasal 7B yang berhubungan dengan proses impeachment terhadap presiden dan 

wakil presiden, sedangkan tentang kelembagaannya diatur dalam pasal 24C. 

UUD RI Tahun 1945 sebelum perubahan, lembaga yang disebut dalam bab 

kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA).  

Dengan adanya perubahan, maka selain MA sebagai puncak pelaksana 

kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berada dibawahnya, 

juga terdapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara fungsional juga sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak memiliki hubungan struktural 

dengan MA. Ditambah satu lembaga negara yang tugasnya bukan di bidang 

kehakiman yakni Komisi Yudisial ( KY)
1
. 
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MA diletakkan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dalam                

masalah-masalah umum atau peradilan konvensional ditambah dengan kewenangan 

untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap peraturan yang lebih tinggi, sedangkan MK merupakan peradilan  

ketatanegaraan atau pengadilan politik yang diberi kewenangan khusus dalam 

masalah-masalah ketatanegaraan. 

KY bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga negara yang 

tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim dengan demikian, 

KY adalah lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan 

pengawasan eksternal terhadap hakim.              

Cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang 

berdasarkan atas hukum ( principle of constitutional democracy ) atau the 

third estate of democracy tercermin dalam kekuasaan MA dan MK. 

Sedangkan keberadaan KY berfungsi sebagai penjaga dan penegak 

kehormatan hakim, keluhuran martabat, dan prilaku hakim. Demokrasi perlu 

diimbangi oleh rule of law , dan berkembangnya rule of law  dan bahkan rule 

just law sangat bergantung pada kepercayaan aparatur penegak hukum, 

khususnya para hakim
2
.  

 

Oleh karena itu, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku 

hakim menjadi suatu keniscayaan diperlukan dalam sistem demokrasi kosntitusional. 
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Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu 

dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari segala 

intervensi, baik itu dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga-Iembaga 

internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri, pengaruh-pengaruh pihak 

yang berperkara, pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun 

internasional dan pengaruh-pengaruh yang bersifat trial by the press serta senantiasa 

menegakkan hukum yang berkeadilan.  

Independensi kekuasaan kehakiman mutlak mandiri dan merdeka, seperti 

yang diatur dalam konstitusi (UUD RI 1945) pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa 

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Namun 

demikian, kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas, atau tanpa 

batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. 

Kekuasaan kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada 

hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu
3
, sehingga dalam 

konferensi International Commission of Jurists dikatakan bahwa : “ Independence 

does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner ”. 

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam 

implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. 
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Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu 

sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasan kehakiman agar dalam melakukan 

independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim 

adalah subordinated pada hukum dan tidak dapat bertindak contra legem.
4
 

Indenpendensi hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian 

kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh 

rambu-rambu berikut : 

1. Akuntabilitas 

2.  Integritas moral dan etika 

3.  Transparansi 

4. Pengawasan (kontrol). 

Akuntabilitas atau pertanggung jawaban merupakan sebuah keniscayaan 

karena, tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa pertanggung jawaban. Adapun bentuk 

pertanggung jawaban bisa melalui berbagai macam metode, salah satunya adalah 

social accountability (pertanggungan jawab pada masyarakat), karena pada dasarnya 

tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan public service di 

bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.  

Integritas hakim dan Transparansi merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Hal itu terkait 

transparansi putusan hakim dalam memberikan keadilan bagi warga (the citizen). 
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Konsekuensi lebih lanjut dari pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggung 

jawaban, integritas yang harus dimiliki oleh seorang hakim dan transparansi putusan 

yang di keluarkan oleh badan-badan peradilan  adalah pengawasan atau kontrol, baik 

itu bersifat represif maupun preventif terhadap kinerja badan-badan peradilan baik 

mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar 

kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalah gunakan sehingga 

dikawatirkan dapat menjadi " tirani kekuasaan kehakiman ".  Pengawasan menjadi 

sangat penting mengingat kondisi peradilan di Indonesia pada masa lalu yang dinilai 

sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik mafia peradilan
5
.   

Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance 

mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara 

baik itu secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit 

pengawasan yang berada di bawah lingkup organisasi yang bersangkutan, sedangkan 

pengawasan eksternal dilakukan oleh unit pengawasan di luar organisasi yang 

bersangkutan. Dalam mendukung good governance, maka fungsi pengawasan internal 

dan fungsi pemeriksa eksternal pemerintah harus berjalan pada fungsi masing-

masing, namun tetap terkoordinasi, sehingga efektifitas, efisiensi legalitas suatu 

tindakan/kerja dapat dipertangung jawabkan. 

Sondang P. Siagian mendefinisakan pengawasan sebagai proses pengamatan 

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya 

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang 
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ditetapkan
6
. Dapat disimpulkan bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam 

peyelenggaraan pemerintahan adalah mencegah timbul segala bentuk penyimpangan 

tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau 

mempaerbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).  Dari itu fungsi pengawasan 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Mencegah & menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas 

pemerintahan dari yg telah digariskan; 

2) Menghindari/mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

Berdasarkan mekanisme pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi (MK) 

dilaksanakan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui 

majelis ini, hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila 

memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai hakim, pasal 23 ayat (2) Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni 

sebagai berikut ; 1). Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2). Melakukan perbuatan 

tercela; 3). Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 4). Melanggar sumpah atau 

janji jabatan; 5). Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 6). Melanggar larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 soal larangan rangkap jabatan; atau 7). Tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai hakim konstitusi. 

Maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU MK hakim konstitusi yang 

dianggap atau telah terindikasi melanggar enam poin di atas, dapat di berhentikan 

secara tidak hormat, namun sebelum hakim konstitusi itu diberhentikan dengan tidak 

hormat, Pasal 23 ayat (3) UUMK memberi kesempatan yang bersangkutan dapat 

membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). 

Selanjutnya, apa dan bagaimana MKMK itu, diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah 

Laku Hakim Konstitusi. Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut mengatur sebagai berikut; 

1) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 

(tiga) orang Hakim Konstitusi. 

2) Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran 

diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan terdiri atas 2 

(dua) orang Hakim Konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung 

Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar 

ilmu hukum. 

3) Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut di 

atas dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dalam Rapat Pleno Mahkamah 

Konstitusi. 

4) Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam 

butir b dicalonkan oleh Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Rapat Pleno 

Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat 

untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon Anggota 

Tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 

5) Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh     Anggota 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Hakim Konstitusi. 
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Ditentukan pula dalam Pasal 4 ayat (2) nya bahwa tugas dari MKMK adalah 

sebagai berikut; 

1) Majelis Kehormatan bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman 

Tingkah Laku Hakim Konstitusi. 

2) Mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-

pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. 

3) Memeriksa dan memutuskan tindakan yang direkomendasikan kepada 

Pimpinan Mahkamah Konstitusi. 

  

Melihat pada ketentuan dalam PMK tersebut diatas, MKMK yang 

dimaksudkan dalam PMK tidak hanya semata-mata untuk proses pemberhentian 

hakim konstitusi, tetapi ditugaskan pula untuk menegakkan kode etik dan tingka laku 

hakim konstitusi. Pengaturan MKMK dalam PMK seperti itu bisa membuat proses di 

forum MKMK bermasalah, karena hal-hal sebagai berikut
7
; 

Kesatu, forum MKMK yang ditujukan bagi penegakkan kode etik dibuat 

berbeda dengan MKMK yang ditujukan untuk pelanggaran yang diancam 

sanksi pemberhentian. MKMK yang ditujukan untuk penegakkan kode etik, 

unsurnya hanya berasal dari hakim konstitusi. Sedangkan MKMK untuk 

proses pemberhentian dimungkinkan ada unsur diluar hakim konstitusi yang 

bisa dilibatkan. Padahal ketentuan dalam kode etik yang harus ditegakkan, 

terdapat hal yang sama dengan norma yang menjadi alasan pemberhentian 

dengan tidak hormat dalam UUMK. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) 

ketentuan kode etik, hakim konstitusi harus mematuhi sumpah jabatan dan 

menjauhkan perbuatan tercela, yang mana keduanya juga ditentukan menjadi 

alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam UUMK. Apabila terjadi 

pelanggaran terhadap sumpah jabatan atau dianggap melakukan perbuatan 

tercela. 

Kedua, apabila hal itu terjadi, sebagaimana penjelasan pada point pertama, 

maka akan terjadi diskriminasi karena untuk persoalan yang sama, 

kemungkinan prosesnya dilakukan dengan cara yang berbeda.  
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Ketiga, ada kesan kuat bahwa MKMK yang diatur dalam PMK itu cenderung 

memunculkan esprit de’corps (melindungi kepentingan hakim konstitusi) 

yang terkena ancaman pemberhentian. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari, 

pemilihan/penetapan anggota MKMK dari unsur diluar hakim konstitusi 

(mantan hakim agung, praktisi hukum senior dan guru besar ilmu hukum) 

yang berasal dari usul/saran masyarakat, yang harus dipilih/ditetapkan dalam 

rapat pleno MK. Demikian juga Ketua MKMK yang ditentukan harus berasal 

dari unsur hakim konstitusi. Seperti pada umumnya mekanisme penindakan 

atau pengawasan yang dibuat sendiri oleh lembaga yang bersangkutan 

(mekanisme internal), berjalan sangat partial dan kurang obyektif, sehingga 

pada gilirannya mekanisme itu diragukan berjalan secara efektif. Jelas dan 

dapat dipastikan, kemungkinan seperti itu bakal terjadi pada MKMK”. 

 

 

Sampai saat ini forum MKMK baru sekali dibentuk, Adapun alasan 

dibentuknya  MKMK  adalah untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh  hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar. 

Hakim konstitusi Arsyad Sanusi diindikasikan melanggar kode etik karena 

kedatangan tamu  salah satu pihak yang berperkara di MK yakni Dirwan Mahmud 

(calon Bupati Bengkulu Selatan) dan keterlibatan keluarga Arsayad Sanusi dalam 

perkara uji materi Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sedangkan hakim 

konstitusi Akil Mochtar  diduga meminta uang kepada Bupati Simalungun JR Saragih 

sebesar Rp 1 miliar. Permintaan itu diduga dilakukan sebelum tanggal 22 September 

2010 dalam pertemuan dengan Saragih
8
. 

Namun menurut Indonesian Corruption Wacth (ICW) menilai pembentukan 

MKMK menyalahi aturan. Seharusnya nama-nama yang akan duduk di MKH lebih 
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dahulu diumumkan ke publik
9
. Adapun argumentasi hukumnya adalah pelanggaran 

terhadap 3 (tiga ) Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 4 ayat (1)  huruf  (d) 

PMK Nomor 02 Tahun 2003 jo PMK Nomor 09 Tahun 2006, dan Pasal 4 ayat (2) 

PMK Nomor 10 tahun 2006, hal ini berkaitan dengan penetapan anggota MKMK 

diluar institusi MK yang harus di dahului dengan partisipasi publik dalam menilai 

integritas serta kapabilitas anggota MKMK. Adapun komposisi MKMK dalam 

mengadili kasus pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan Akil 

Mochtar yaitu Harjono sebagai ketua MKMK dan Achmad Sodiki sebagai sekretaris. 

Sementara 3 anggotanya berasal dari luar, yaitu Bagir Manan (mantan Ketua MA), 

Abdul Mukhtie Fajar (mantan Hakim MK), dan Esmi Warrasih Pujirahayu (Guru 

Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). 

Adapun alasan dibentuknya  MKMK  adalah untuk memeriksa ada tidaknya 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh  hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan Akil 

Mochtar. Selain itu, forum internal seperti ini diragukan objektivitasnya. Terlebih lagi 

sistem pangawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, tidak terbukti 

efektif dalam melakukan pengawasan. Menurut Mas Ahmad Santosa sebagaimana 

yang dikutip oleh hermansyah menyatakan, lemahnya pengawasan internal 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
10

 (1) kualitas dan integritas  pengawas 

yang tidak memadai, (2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum 
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adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, 

memantau prosesnya dan  mengetahui hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat 

membela sesama kops yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan 

perbuatan, (5) tidak adanya kehendak yang kuat dari para pimpinan lembaga penegak 

hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan. Oleh karena itu dengan berbagai 

kelemahan pengawasan internal, maka di butuhkan konsep penguatan kelembagaan 

sehingga kelak pengawasan internal mampu menjalan peran dan fungsinya secara 

maksimal.    

Berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, menurut Simon 

Shetreet sebagaimana yang dikutip Djohansyah menyatakan Independence of 

Judiciary terbagi atas 4 kategori yaitu:
11

 Substantive independence (independensi 

dalam memutus perkara), Personal independence (jaminan masa kerja dan jabatan), 

Internal independence (independensi dari atasan dan jabatan), dan Coollective 

independence (partisipasi dalam administrasi dan penentuan budget pengadilan). 

Keempat jenis independensi inilah yang tidak dapat disentuh (untouchables) oleh 

lembaga ataupun kekuasaan yang lainnya. Sementara, ketika berkaitan dengan 

integritas hakim, semisal perekrutan serta pengawasan  maka dapat kawal 

(diserahkan) kepada lembaga pengawasan eksternal. Terkait pendisplinan, perlu juga 

diakomodir mengenai majelis kehormatan hakim konstitusi yang bertugas mengadili 

hakim konstitusi yang disangkakan telah melanggar kode etik hakim, diharapkan 
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selain hakim-hakim MK, sebaiknya juga melibatkan secara langsung lembaga 

pengawasan eksternal dalam susunan majelisnya. Hal inilah yang dapat menjadi 

bentuk saling mengimbangi dan saling mengendalikan atau checks and balances  

antara MK dengan hadirnya lembaga pengawasan eksternal.  

Dengan demikian maka berdasarkan  analisa diatas maka Penulis hendak 

mengankat sebuah tulisan yang berjudul Tinjuan Yuridis Normatif Tentang 

Pengawasan Internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  dalam Menjaga 

Kehormatan dan  Martabat Hakim Konstitusi. 

B .  Rumusan Permasalahan  

1. Sejauh mana kewenangan dan indenpendensi Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawasan internal 

dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi? 

2. Bagaimanakah penguatan MKMK sehingga mampu menjadi lembaga 

pengawasan internal dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim 

konstitusi? 

C. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui dan manganalisis pengawasan internal hakim konstitusi 

(MKMK) dalam menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi. 

2. Mengetahui dan menganalisis lembaga pengawasan internal hakim 

konstitusi (MKMK) dalam menjalankan kewenangannya. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan 

pemahaman penulis tentang hukum tata negara.     

2.  Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

masyarakat dibidang hukum tata negara khususnya yang berkenaan dengan 

Mahkamah Konstitusi. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran terkait 

permasalahan urgensi pengawasan terhadap hakim konstitusi.  

E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah 

diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam pokok permasalahan dalam 

penelitian ini akan digunakan metode hukum normative, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.
12

 Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grfaindo Persada: Jakarta, Hal. 13. 
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preskriptif dan terapan.
13

 Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan 

konsekuensi dari preskriptifnya mengingat dalam menerapkan standart 

prosedur atau acara harus berpegang kepada sesuatu yang substansial.  

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis-normatif, hal ini dilakukan dengan mempelajari 

dasar-dasar atau landasan hukum sebagai bahan kajian. Pendekatan yang 

bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 

berpegang pada bahan hukum sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer  

Yaitu bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber 

kajian dari penulisan. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini 

meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                           
13

 Ilmu yang bersifat preskriptif berarti ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan 

sebagai ilmu terapan berarti ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana 

Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 22. 
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b. Undang-Undang Nomor Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 

tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim 

Konstitusi. 

b. Bahan Hukum Sekunder.  

        Yaitu bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, 

penafsiran dan pengembangan dari bahan primer. Bahan hukum 

sekunder dalam penulisan hukum ini meliputi: pendapat para ahli 

melalui buku literatur, pendapat para ahli melalui media massa baik 

itu, cetak maupun elektronik dan pendapat para ahli melalui makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier. 

        Yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap 

penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer 

maupun sekunder seperti Ensikplopedi dan Kamus. Dimana bahan 

hukum tersebut akan dianalisis guna menggambarkan dan 

memaparkan secara jelas mengenai pengawasan internal terhadap 

hakim konstitusi. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik yang dipergunakan untuk menggali dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan melalui library research (studi kepustakaan). Penelusuran 

bahan hukum tersebut dengan melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan 

di perguruan tinggi di Jawa Timur, mengikuti seminar dan forum-forum 

diskusi, browsing internet. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Setelah penulis memperoleh data, maka langkah selanjutnya 

menganalisis data. Adapun tujuan untuk menemukan jawaban terhadap 

permasalahan. Bahan hukum Diperoleh dari bahan-bahan pustaka dianalisis 

secara kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis tersebut, penulis tuang dalam 

suatu rumusan kesimpulan. Dengan menyusun dasar-dasar argumentasi 

demikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

bagaimana pengawasan internal hakim konstitusi dalam menjaga kehormatan 

dan martabat hakim konstitusi. 

F. Sistematika Penulisan  

Setiap penulisan hukum diperlukan adanya sistematika. Hal itu dimaksudkan 

untuk memudahkan membaca serta memahami isi tulisan ini. Adapun sistematika 

penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada  bab ini penulis akan menjabarkan  mengenai  latar belakang masalah 

yakni memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor 
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yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, 

perumusan masalah yakni memuat pertanyaan-pertanyaan yang fokus dan spesifik 

terhadap masalah yang akan diteliti.  

Serta merupakan dasar dari pemilihan judul penelitian, tujuan penelitian yakni 

memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, 

manfaat penelitian yakni menguraikan dan menjelaskan kegunaan secara teoritis 

maupun aplikatif dari penelitian, metode penelitian yakni menguraikan cara 

pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan 

hingga bagaimana manganalisis hasil penelitian, dan sistematika penulisan yakni 

merupakan kerangka penulisan hukum ini nantinya. 

Maka secara keseluruhan pada bab ini penulis menjabarkan mengenai latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini penulis akan  menyajikan teori- teori maupun kaidah-kaidah yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang akan 

dipakai untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada penelitian ini.            

Teori-teori yang dipergunakan antara lain tinjauan umum pengawasan internal, 

pengawasan internal dan good governance, pengawasan Internal dalam sektor publik, 

tinjauan umum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tinjauan umum 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, keberadaan dan kedudukan MK RI dalam 

sistem ketatanegaraan dan tinjauan umum hakim konstitusi. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bab yang berisi tentang uraian pembahasan permasalahan yang 

diutarkan serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut yang merupakan hasil penelitian penulis secara normatif 

yuridis. Adapun pemaparan gambaran analisis penulis lebih terfokus pada 

kewenangan lembaga pengawasan internal hakim konstitusi (MKMK) dalam upaya 

menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi. 

Pada bab ini juga penulis akan memaparkan bagaimana penguatan 

kelembagaan MKMK agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan 

berbagai kelemahan MKMK mampu di reduksi. 

BAB IV : PENUTUP  

Merupakan bagian terakhir yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran 

dari apa yang peneliti paparkan sebelumnya. 

 


