
17 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Negara Hukum

Negara hukum rechttaat negara bertujuan untuk menyelengarakan ketertiban 

hukum yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. 

Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya 

berjalan menurut hukum sedangkan beberapa para ahli mendefenisikan negara hukum 

berbeda - beda seperti yang di kemukakan D.Muthiras negara hukum adalah negara 

yang susunan diatur dengan sebaik baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala 

kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum rakyatnya tidak boleh 

bertindak sendiri -sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hokum negara 

hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang–orang  tetapioleh Undang – 

UndangSedangkan menurut Seopomo negara hukum sebagai negara hukum yang 

menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi  

perlindungan.10Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai 

negara yang lahir pada zaman modern,maka Indonesia menyadiri sebagai negara 

hukum.Negara Republik Indonesia menurut Undang–Undang merupakan negara 

hukum rechsstaat. Pendapat Marsilam Simanjuntaktelah berkembang dengan 

10Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan 

Public.Bandung : Nuansa, 2009. hlm.24-25 
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terjadinya amandemenUndang-Undang Dasar tahun 1945 dan mengkokohkan suatu 

sikap sebagai negara hukum, yang hidup ditengah - tengah peradaban yang maju dan 

modern,serta implimentasi demokrasidan perjuangan hak hak asasi manusia yang lebih 

progresif.11Menurut Hamid S. Atamimibahwa negara Indonesia sejak didirikan 

bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagi 

reechtstaat bahkan reechtstaat Indonesia itu ialah reechtstaat yang memajukan 

kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia reechtstaat itu ialah  reechtstaat  yang  materil 

yang  sosialnyayangolehbung Hattadisebutnegara pengurus, suatu terjemahan 

verzorgingsstaat.12 

            Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas 

hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan 

menjamin kesejahteraan social (kesejahteraan umum)dalam suasana sebesar besarnya 

kemakmuran menurut asas keadilan social bagi seluruhrakyat dimensi ini secara 

spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (verzorgingsstaat,welfare state) jika 

adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan 

ciri konsep negara kesejahteraan indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, 

karena tugas pemerintah tidaklah  hanya  dibidang pemerintahan saja melainkan harus  

juga melaksanakan kesejahteraan social dalam rangka mencapai tujuan Negara yang di 

                                                           
11 Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hlm 9 

12 Ibid.Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hlm 18 
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jalankan melalui pembangunan nasional.13Prinsip negara hukum senantiasa 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut 

pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum ádalah negara yang 

penyelenggaraan kekuasaan  pemerintahannya  didasarkan atas hukum .karena itu 

pemerintah dalembaga-lembaga lain dalam melaksananakan tindakan harus dilandasi 

oleh hukum dan bertanggung jawab secara hukumperkembangan negara hukum di era 

moderen ini dipengaruhi oleh konsep eropa continental yang disebut “ rechtstaat dan 

anglo saxon yang disebut rule of law14 

B. Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum 

          Seiring dengan kemunculan gerakan reformasibeberapa tahun yang lalu,banyakpihak 

mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Gerakan reformasi memang menghendaki perubahan di segala 

bidang termasuk hukum. Dalam hal reformasi hukum tidak mungkin dilakukan tanpa 

perubahankonstitusi (constitutional reform)pada perubahan Ketiga UUD 1945 telah 

dimasukkan ketentuan baru dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum dengan demikian penegakan prinsip negara hukum 

bagi bangsa Indonesia bukan lagi sebagai pilihan melainkan keharusan yang harus 

                                                           
13Op.cit  Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia1994  hlm 18 

14Jimly AsshiddiqiePengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi,RI Jakarta,2006 hlm 

43 

http://maps.google.com/maps?ll=-6.175,106.828333333&spn=10.0,10.0&q=-6.175,106.828333333%20%28Indonesia%29&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_amendment
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dilaksanakan.Selain itu, pada perubahan ketiga Undang Undang Dasar NRI 1945 telah 

dilakukan perubahan pada Pasal 24ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi sebagai 

berikut:(1)kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.(2)Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militerlingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusiperubahan Pasal 24 tersebut telah menghadirkan suatu lembaga 

negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah 

Konstitusi ditemukan dalam Pasal 24C yang berbunyis sebagai berikut:15(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 pemilihan umum.(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan 

atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar(3)Mahkamah Konstitusi 

mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 

yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4)Ketua dan Wakil Ketua 

                                                           
15Makalah budiman sinaga hukum tata negara  di unduh 17 mei 2017 

http://www.mahkamahagung.go.id/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dewan
http://www.dpr.go.id/
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Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitus(5)Hakim konstitusi harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang 

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat 

negara(6)Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-

undang.Pemberlakuan ketentuan mengenai negara hukum dan Mahkamah Konstitusi 

dalam Undang Undang Dasar 1945 secara bersamaan pada waktu perubahan ketiga 

tentu bukan tanpa tujuan secara umum dapat dikatakan bahwa dalam semua Undang-

Undang Dasar keberadaan suatu ketentuan senantiasa diupayakan agar berkaitan 

dengan ketentuan-ketentuan lain.16 

            Dasar negara hukum adalah bahwa yang berkuasa adalah hukum pemerintah 

melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar, serta dalam batas-batas hukum yang 

berlaku sebaliknya, dalam negara kekuasaan bukan hukum melainkan kemauan 

sewenang-wenang penguasa yang menentukan pemakaian kekuasaan negara.Secara 

umum negara hukum dikatakan mempunyai empat cirripertama, pemerintah bertindak 

semata-mata atas dasar hukum yang berlakukedua, masyarakat dapat naik banding di 

pengadilanterhadap keputusan pemerinta dan pemerintah taat teradap keputusan 

hakimketiga hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusiakeempat, 

kekuasaan hakim independen dari kemauan pemerintah ciri yang pertama menjamin 

kepastian hukum dan mencegah kesewenangan penguasa ciri kedua menunjukkan 

                                                           
16 ibid 
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bahwa penguasa pun berada di bawah hokumbahwa penggunaan kekuasaan di negara 

itu harus dipertanggungjawabkan dan tidak tanpa batas oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khasyaitu  

pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; adanya peradilan yang bebas, 

mandiri, dan tidak memihak; adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan 

kekuasaan negara; dan berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, yaitu 

bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara 

demokratis sejak sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu adalah ‘supreme’ atau di 

atas segala-galanya, dan bahwa semua orang sama kedudukan-nya di hadapan hukum 

yang dibuat itu dengan mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para 

pakar, menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu:1. 

Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 

hukum atau peraturan perundang-undangan. 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi 

manusia (warga negara). 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 4. Adanya 

pengawasan dari badan-badan peradilan.17Jimly Asshiddiqie menyampaikan empat 

prinsip yangsecara bersama-sama merupakan ciri-ciri pokok konsep negara hukum 

(rechtsstaat) yang dirumuskan secara tegas dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu 

pembatasan kekuasaan diatur seperti dengan dirumuskannya prinsip pembagian 

kekuasaan yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara baik vertikal maupun 

horizontal, ide perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga-negara, asas 

                                                           
17Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29. 
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legalitas dan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip 

peradilan bebas yang tidak memihak, dan bahkan kemudian dirumuskan pula ide 

peradilan administrasi untuk memungkinkan warganegara menuntut hak-haknya atas 

kekuasaan publik dari berbagai pendapat yang telah disampaikan dapat diketahui 

bahwa keberadaan badan atau lembaha peradilan terutama peradilan yang bebas dan 

tidak memihak merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Dengan kata lain 

keberadaan lembaga peradilan yang bebas merupakan suatu keharusan di setiap Negara 

hukum. 

a. Eropa Kontinental ( Rechtstaat ) 

Sistem hukum rechtstaat  hádala sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai 

ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sitematis yang 

ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60 % negara 

Indonesia menganut sistem ini konsep rechtstaat bertumpu pada asas legalitas 

dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik 

beratkan kepastian. Pendekatan yang ditekankan kádala keadilan berdasarkan 

hukum dalam artian yang seluas-luasnya perkembangan rechtstaat di Eropa 

Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal : 

1.Perlindungan hak asasi manusia. 

2.Pembagian kekuasaan. 

3.Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 
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4.Peradilan Tata Usaha Negara.18 

C.Yudisial Review 

       Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara 

Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan 

setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Peyataan ini 

diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak 

dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji 

(toetsingensrecht). Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk 

menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi 

diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan pengujian oleh hakim itu dapat 

dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. 

Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim dan 

hakim dapat menyidangkan perkara judicial review19’itu dalam persidangan yang 

tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal. Sedangkan dapat juga 

terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses 

acara di pengadilan 

           Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja hakim dapat saja atau berwenang 

mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu 

                                                           
18C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 

135 

19 Jimly AsidiqqieHukum Acara Mahkamah Konstitusit. 2006hlm 81 
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peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme 

demikian ini dapat pula disebut sebagai judicial review yang bersifat prosessualjudicial 

review berarti kewenangan-kewenangan yang di miliki oleh peradilan tata negarauntuk 

melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditetapkan Dalam system hukum Indonesia 

yang berkembang saat ini, yang mejadi legislator utama adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat akan tetapi karena pembuatan produk legislasi Membutuhkan persetujuan 

bersama antara eksekutif dan legislative, maka pemerintah pun memiliki fungsi sebagai 

legislator, meski hanya co-legislatordalam kapasitasnya sebagai pembentuk Undang-

Undang, kedua organ tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) tidak 

Sewenang-wenang untuk merubah atau membatalkan suatu produk Undang-Undang. 

Pemerintah sendiri justru harus mentaati Suatu produk Undang-Undang dan Dewan 

Perwakilan Rakyat menggunakan undang-undang bersangkutan sebagai satndar atau 

alat control terhadappemerintah dalam melaksanakan kinerjanyasebuah undang-

undang dihasilkan melalui pergulatan panjang di lembaga legislatif dan eksekutif 

tujuan pembuatan Undang-Undang tak lain memberi jaminan perlindungan kepada 

masyarakat alih-alih memberikan jaminan justru undang-undang memiliki beberapa 

sisi kekurangan. Perundang-undangan pada dasarnya akan menghasilkan seperangkat 

aturan yang memiliki ciri umum, yakni: 

1. Bersifat umum dan komperhensif,  

2. Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang dan 

belum jelas bentuk konkretnya. 

3. Memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. 
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           Suatu norma hukum tidak valid apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang lebih 

dasar antara norma utama dan norma kedua sifat hubungannya superordinasi dan 

subordinasi dalam arti dari kedua aturan tersebut yang paling dasar harus menjadi 

acuan aturan hukum di bawahnya pola hubungan tersebut Menggambarkan pola antara 

undang-undang dengan konstitusi. Undang-undang harus sesuai dengan apa yang 

terdokumentasikan dalam sebuah konstitusi dasar validitas sebuah undang-undang 

adalah apabila undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan konstitusi.Menurut 

Kelsen diperlukan kehadiran sebuah organ khusus yang ditunjuk menguji apakah suatu 

undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan dapat membatalkan undang-

undang tersebut bila ternyata terbukti undang-undang tersebut inkonstitusional di 

Indonesia organ tersebut menjelma melalui Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu 

pemegang kekuasaan kehakiman.20 

1. Objek Hukum Judicial Review 

Praktek Judicial Review dikenal tiga macam norma hukum yang bisa diuji : 

a) Keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling) 

b) Keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative  

(beschikking) 

c)   Keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement/ vonnis) 

D.   Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 

                                                           
20Fatahilla blogspot.constitutional review di unduh tanggal 1 april 2017 
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       Menurut Pasal 24 UUD 1945Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang:. Kalau begitu 

pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan, 

terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan-badan peradilan menurut undang-

undang. Salah satu diantara badan peradilanyang ditegaskan sendiri oleh oleh Pasal 24 

UUD 1945 ialah Mahkamah Agung. Sedang badan-badan kekuasaan peradilan lain 

akan ditentukan lebih lanjut menurut undang-undang.Guna memenuhi apa yang 

ditentukan dalam pasal 24 UUD 1945 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai 

undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang lazim juga disebut UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab II 

yang berjudul Badan-Badan Peradilan dan Asas-Asasnya, ditentukan badan-badan 

kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan 

dalam Negara RI. Pasal 10 menetapkan: “Kekuasaan kehakiman oleh pengadilan dalam 

lingkungan: 

a.   PeradilanUmum 

b.   PeradilanAgama 

c.   PeradilanMiliter 

d.   PeradilanTataUsahaNegara 

           Dimana letak MA menurut UU No. 14 Tahun 1970? Letak kedudukan 

MAberdasar  Pasal 10 ayat (2), ditempatkan sebagai “Peradilan Negara Tertinggi”, MA 

adalah Peengadilan Negara Tertinggi, dan sekaligus merupakan peradilan tingkat 

kasasi atau tingkat terakhir serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi 
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semua  lingkungan peradilan, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 3 dan 

4 Dapat dilihat, disamping MA sebagai puncak dan pemenang kekuasaan tertinggi 

badan-badan peradilan, Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan 

empat jenis lingkungan peradilan. Dan menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1, pebedaan 

antara empat lingkungan peradilan, masing-masing mempunyai kewenangan 

mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat 

pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing 

lingkungan peradilan, telah diatur lebih lanjut dalam unang-undang pelaksana dari 

ketentuan pasal 10 UU No.14 Tahun 1970. Dalam undang-undang pelaksana tersebut 

ditentukan batas bidang kewenangan mengadili (yurisdiksi) masing-masing 

peradilanLingkungan peradilan umum menurut Bab III Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan 

perkara perdata. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang 

berkedudukan pada Kotamadya atau Kota Kabupaten. Peradilan tingkat banding 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bertempat kedudukan di Ibukota Provinsi. 

Kewenangan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam Bab 

III, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan tingkat 

pertama lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata 

Usaha Negara yang bertempat kedudukan di setiap kotamadya atau Ibukota kabupaten. 

Peradilan Tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang 

bertempat kedudukan di Ibukota Privinsi. Sedang lingkungan Peradilan Militer 

mempunyai kewenangan mengadili tidak pidana umum dan tindak pidana Militer yang 
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dilakukan oleeh anggota ABRI (TNI dan Polri)Sejajar dengan ketiga lingkungan 

peradlian diatas, didudukkan lingkungan peradilan Agama sebagai salah satu badan 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU 

No. 14 1970 dilingkungan peradilan Agama, diundangkanlah Undang Undang No. 7 

Tahun 1989. Dalam Bab 1 pasal 2jo. Bab III Pasal 49 ditetapkan tigas kewenangannya 

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara perdata bidang: 

a.   Perkawinan 

b.   Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan islam. 

c.   Wakafdan shadaqoh Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan bidang perdata dimaksud  sekaligus dikaitkan dengan asas personalita 

ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan 

Agama, hanya mereka yang beragama islam. Yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan agama yang 

bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di Kotamadya atau 

Ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota ProvinsiKeempat lingkungan peradilan 

tersebutlah yang bertindak dan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Diatas 

keempat lingkungan peradilan, berdiri Mahkamah Agung sebagai puncak dalam 

kedudukan sebagai badan Pengadilan Negara Tertinggi. Semua badan-badan 

pengadilan yang terdapat pada setiap lingkungan peradilan adalah Peradilan Negara. 

Hal ini ditegaskan pada pasal 3 UU No 14 Tahun 1970. Masing-masing lingkungan 

dengan badan-badan peradilan yang ada pada setiap lingkungan, sama-sama berdiri 
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sendiri secara otonom dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Sama-sama sederajat 

dalam mengemban fungsi kekuasaan kehakiman sesuai bats-batas ruang lingkup 

yurisdiksi yang ditentukan undang-undang. Memang penjelasan Pasal 10 UU No 14 

Tahun 1970 secara sadar menempatkan lingkungan Peradilan Umum sebagai badan 

Peradilan bagi rakyat pada umumnya dengan jangkauan fungsi dan kewenangan yang 

meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata. Sedang pada pihak lain 

menempatkan kedudukan lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai atau merupakan Peradilan khusus dan hanya 

berfungsi dan berwenang mengadili perkara tertentu atau mngenai golongan rakyat 

tertentu. Dengan demikian kekeliruan yang dilakukan HakimPengadilan Negeri dapat 

diluruskan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Begitu juga kesalahan dan 

kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Agama apat diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi 

Agama dalam tingkat banding.21 

E. Mahkamah Konstitusi  Dalam Sistem Checks  and  Balances 

       Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat didekati dari dua aspek yang berbeda, yaitu 

aspek politik dan aspek hukum. Dari sisi aspek politik, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and 

balancesantar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi hal ini terkait 

dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai 

negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus 

                                                           
21mazalahmakalah.blogspot.kekuasaankehakimandiIndonesia DI Unduh 21 oktober 2017 
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sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara sistem demokrasi, baik dari teori 

maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas sistem politik demokrasi pada 

dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayorita melalui 

mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu 

dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan 

membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang 

rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru 

menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme  judisialreview yang di banyak  

negaradijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk membatasi 

dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.22Berdasarkan latar belakang sejarah 

pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya 

adalah untuk menjalankan wewenang judicial review. Sedangkan munculnya judicial 

review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik 

ketatanegaraan modern dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstiusi dipahami 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang 

kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi hal ini terkait dengan dua wewenang 

yang biasanya dimilikioleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji 

konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara. 

                                                           
22Jurnal mahkamah konstitusi dalam checks and balances 
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              Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara 

mayoritas sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik 

atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu 

kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi 

penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. oleh karena 

itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan 

dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.Mekanisme 

judicial review yang di banyak negara yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi 

merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan 

demokrasitradisional23 

F. Teori keadilan Dalam Pandangan Hukum 

           Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam  

mengutamakanthe search for justice.24Berbagai macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 

kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran diantara teori-teori itu dapat disebut :teori 

keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics . 

     1. Teori Keadilan Aritoteles 

                                                           
23ibid 

24Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hlm. 

196 
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Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics dan rethoricspesifik dilihat dalam buku nicomachean 

ethicsbuku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum 

Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena Hukum hanya 

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan25lebih lanjutkeadilan menurut 

pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributiefdan 

keadilan commutatiefKeadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada 

tiap orang porsi menurut pretasinya keadilan commutatief memberikan sama 

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini 

berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa26. 

         2. Teori Keadilan John Rawls 

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-

20, John Rawls seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism dan The Law of 

Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap Diskursus 

nilai-nilai keadilan.27John Rawls yang dipandang sebagai perspektif Liberal-

egalitarian of social justiceberpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama 

                                                           
25Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan  Nusamedia, 

2004, hal 24 

26L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 

1996,hlm. 11-12. 

27 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 

2009), hlm. 135. 
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dari hadirnya institusi-institusi sosial akan tetapikebajikan bagi seluruh masyarakat 

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang 

telah memperoleh rasa keadilan khususnya masyarakat lemah pencari keadilan 

secara spesifik John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip 

keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan 

posisi asali  dan selubung ketidaktahuan pandangan Rawls memposisikan adanya 

situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat tidak 

ada pembedaan status kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asasli 

yang bertumpu pada pengertian dengan didasari oleh ciri rasionalitas kebebasan  dan 

persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat  

Sementara konsep selubung ketidaktahuanditerjemahkan oleh John Rawls bahwa 

setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya 

sendiri termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga membutakan 

adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang dengan 

konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan 

yang adil dengan teorinya disebut sebagai justice as fairness28Prinsip pertama yang 

dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty Principle) seperti 

kebebasan beragama (freedom of religion) kemerdekaan berpolitik (political of 

                                                           
28 Ibid 139-140  
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liberty) kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi freedom of speech and 

expressionsedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan difference 

principleyang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan equal 

oppotunity principlelebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap 

keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi 

setiap orang kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang 

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.29 

  3. Teori Keadilan Hans Kelsen 

           Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and stateberpandangan bahwa 

hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur 

perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan 

kebahagian didalamnya.30 pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat 

positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan 

hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa 

                                                           
29 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan 

dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2006. 

30 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, 

Nusa Media, 2011, hlm. 7. 
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keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu lebih lanjut Hans Kelsen 

mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif 

walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu Tatanan bukan 

kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi 

sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai 

kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan 

papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan 

hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan 

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab 

itu bersifat subjektif31Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga 

bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau 

hakikat manusia  dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang 

konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga 

kebenaran dari hukum alam sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan 

menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.Menurut Hans 

Kelsen:Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik 

dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia 

ide model Plato inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang 

mengandung karakteristik mendalam dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda 

                                                           
31Ibid hlm 16 
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: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera yang 

disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. dua hal lagi konsep 

keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : Pertama tentang keadilan dan 

perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. keadilan 

dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-

kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. 

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui Suatu 

tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan 

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju 

suatu perdamaian bagi semua kepentingankedua, konsep keadilan dan legalitas 

untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, 

menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 

umum adalah adil jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan 

umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada 

kasus lain yang serupa.32 

   4. Teori Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional 

           Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. 

Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag) 

sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara 

                                                           
32Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, 

Nusa Media, 2011, hlm. 7.-16 
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indonesia. secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai 

Pancasila (subcriber of values Pancasila) bangsa Indonesia yang Berketuhanan, 

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang 

berkeadilan sosial sebagai pendukung nilai bangsa Indnesialah yang menghargai 

mengakui serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, 

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan 

tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuata bangsa Indonesia 

kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, 

tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus 

adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia 

oleh karenanya pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan 

sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia 

pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar 

negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang 

dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada 

pancasilamenurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-

pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tigal hal tentang pengertian 

adil.33 

   5. Keadilan Substantif 

                                                           
33 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71. 
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            Keadilan substantif dalam Black’s Law Dictionary 7Edition dimaknai bahwa 

keadilanyang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat 

kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak 

substantif penggugatIni berarti bahwa apa yang secara formal- prosedural benar bisa 

saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan demikian 

sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil 

dan substansinya sudah cukup adil dengan kata lain keadilan substantif berarti 

hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika Undang- Undang tidak 

memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural 

Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum34 

   6. Mahkamah Konstitusi Dan Keadilan Substantif 

          Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya 

bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukankeadilan prosedural 

semata-mata dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika Undang-Undang 

a quo dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri pilihan paradigmatik ini didasari pada 

keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan 

hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal 

ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 

                                                           
34 Lihat sekripsi  fadel 2012sekripsi tinjauan yuridis putusan bersifat ultra petita sebagai upaya 

mwujudkan  keadilan subtantif di indonesia  sekripsi universitas hasanudin  hlm 33 

http://makalahkomplit.blogspot.com/
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sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang nomor 8 thaun 2011 Tentang 

Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyiMahkamah Konstitusi 

memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan 

alatbuktidankeyakinanhakim pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim 

harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika 

pihak yang berperkara jelas-jelas meminta ex aequo et bono (putusan adil). 

             Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar 

atau menerobos ketentuan undang-undang dalam hal undang-undang sudah 

mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada 

undang-undang dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan 

substantif (substantive justice) di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan 

undang-undang (procedural justice) yang hendak ditekankan adalah prinsip bahwa 

berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan 

membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu 

membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkankeadilan.Selain itu, pilihan 

paradigmatik pada keadilan substantif juga dilatorbelakangi derasnya tuntutan agar 

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang memberikan solusi hikum atas 

ketidak pastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat 

terjadi kekosongan hukum demikian pula halnya dalam perselisihan hasil pemilu, 

Mahkamah Konstitusi bergerak menjadi pengadilan yang menegakkan keadilan 

substantif dan bukan sekedar pengadilan perselisihan penghitungan atau 

yangseringdisebutsebagaipengadilankalkulator pergerakan atau pergeseran tersebut 
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terjadi bukan karena kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi 

yang dimiliki Mahkamah Konstitusitetapi semata-mata untuk menegakkan 

konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif hasil pemilu adalah 

manifestasi suara rakyat oleh karenanya, untuk menjamin hal itu harus dipastikan 

bahwa hasil pemilu harus didapatkan dengan cara yang benar, jujur, dan adil, serta 

dihitung dengan benar pula sesuai dengan prinsip one man, one vote, one 

value.Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma keadilan substantive 

dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu 

perbuatan secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar 

substansi keadilan dan kesalahan tersebut bersifat tolerable, maka dapat dinyatakan 

tidak salahjika suatu ketentuan undang-undang dilanggar dengan sengaja apalagi 

sampai berkali-kali tentuklah dapat dikatakan intolerable dan mengandung 

ketidakadilan sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk 

memberi manfaat kepada negara dan masyarakat perlu ditekankan juga bahwa 

pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakkan keadilan substantif 

bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang dalam 

mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau 

mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau 

keluar dari bunyi undang-undang selama bunyi undang-undang memberi rasa 

keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai dasar dalam 

pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi Undang-Undang tidak dapat 

memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk 
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kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum 

responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi35 

   7. Keadilan Prosedural 

    Keadilan Prosedural adalah sebuah gagasan tentang keadilan dalam proses-proses 

penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek     dari   

keadilan   prosedural   ini   berkaitan   dengan   pembahasan tentan bagaimana 

memberikan keadilan dalam proses hukum dengan merujuk definisi diatas, keadilan 

prosedural terkait erat dengan kepatutan dan tranparansi dalam proses pembuatan 

keputusanmendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan 

merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses 

dapat dianggap adil secara prosedural teori keadilan prosedural berpendirian bahwa 

prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pulasekalipun syarat-syarat dari 

keadilan distributif tidak terpenuhi.36 

    8. Parameter Keadilan Subtantif 

           Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsipyaitu: 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia 

                                                           
35 Lihat sekripsi fadel tinjauan yuridis putusan  MK yg bersifat ultra petita hlm 56 di unduh 4 mei 2017 

36Ibid Lihat sekripsi fadel tinjauan yuridis putusan  MK yg bersifat ultra petita hal 56 di unduh 4 mei 

2017 
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apa yang menjadi haknya jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan 

adil.Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa 

hukum ternyata masih dapat diperdebatkan banyak pihak merasakan dan menilai 

bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, 

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa 

agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang 

amat kaku dan normatif -prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum hakim 

semestinya menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat 

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif -

prosedural yang ada dalam peraturan Undang-Undangankarena hakim bukan lagi 

sekedar pelaksana Undang-Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki 

keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-

undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan 

hakim pengadilankarena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan 

keadilan formal. 

9. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno 

         yang menggemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan 

antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta 

kewajibannya masing-masing. 

10. Pengertian keadilan menurut Notonegoro 
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     yang menggemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil 

apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

G. Putusan Mahkamah Konstitusi 

1. Pengertian Putusan  

             Istilah putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim 

sebagai pejabat negara berwenang yang diucap37kan dalam sidang dan buat Secara 

tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya 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) 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 Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya beschikking yang 

di peradilan biasa disebut dengan penetapansedangkan di Mahkamah Konstitusi 

dikenal dengan ketetapan. Bentuk tersebut dibuat sebagai penyelesaian sengketa 

yangmenyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena 

                                                           
37Wawan,Pengertiankeadilandanjenisnyamenurutparaahli di unduh 21 oktober 2017 
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setelah dipanggil pemohon tidak hadir sehingga permohonan tersebut dinyatakan 

gugur38 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat final dan Mengikat 

            Sebagai sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk melalui 

konstitusi,Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut 

juga terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut 

berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak 

diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebutSifat final tersebut 

juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi  langsung memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang 

dapat ditempuh (inkracht van gewijsde). Sifat mengikat putusan Mahkamah 

Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Jika di Peradilan Umum 

putusan hanya mengikat bagi para pihak berperkara (interparties) maka putusan 

Mahkamah Konstitusi juga mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di 

Indonesia.Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negatif 

legislator yang bersifat erga omnesMakna mengikat berarti memiliki akibat hukum 

bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Terkait 

                                                           
38Lihat Sekripsi muhamad  zainal abidin  2012 bab 3 jenis putusan mahkamah konstitusi kperpustakaan 

universitas airlangga hlm 32 
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dengan prinsip negara hukum dimana tujuan utama dari suatu negara adalah 

terwujudnya supremasi hukum (supremacy of law), dimana untuk mewujudkannya 

salah satunya adalah dengan menggunakan putusan hakim sebagai tolak ukur moral 

dan yuridis. Dengan demikian, dalam perkara penyelesaian impeachment, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat harus mengikuti alur ini.Oleh karena Putusan Mahkamah 

Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah 

didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, 

yang bertenggger pada nilai–nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi 

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan 

kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan 

putusan Mahkamah Konstitus. 

3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi  

a. Ditolak:  

        Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, 

yaitu dalam hal undang-undang dimaksdud tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,baik mengenai pembentukanmaupun 

materinya sebagian atau keseluruhan  amar putusan menyatakan ditolak39”. 

b. Tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard) 

                                                           
39Pasal 54 Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi 
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              Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang Undang 

8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu:Dalam hal Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan 

permohonan tidak dapatditerima”40. 

 c. Dikabulkan:  

            Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003sebagaimana telah di ubah 

menjadi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011Tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonandikabulkanyaitu dalam 

hal Mahkamah Konstitusi menganggap pasal yang di ujikan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan 

lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi41 

 d. Konstitusional bersarat 

         Konstitusional bersyarat (ConditionallyConstitutional) munculnya gagasan tentang 

putusan konstitusional bersyarat saat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 3 (tiga) jenis amar putusan yaitu 

permohonan tidak dapat diterima permohonan dikabulkandan permohonan ditolak jika 

                                                           
40 Lihat pasal 56 Undang Undang  No 8 Tahun 2011 Tentang  MK 

41IIhat pasal 56 Undang Undang  No 8Tahun 2011 Tentang  MK 
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hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji undang-

undang di mana sebuah Undang- Undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan 

secara umumpadahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah 

dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 atau tidak yangmenjadi masalah adalah ketika dipersoalkan 

bahwa belum ada peratuturan pelaksanaan yang menjadi Turunan dibawahnya. 

Katakanlah peraturanpemerintah yang belum  ada oleh  karena  itu Mahkamah 

Konstitusi tidak mungkin dalam pengambilan putusan menunggu keluar terlebih 

dahulu peraturan pemerintah yang belum ada. Jika menunggu peraturan pemerintahnya 

maka yang diuji bukan undang-undangnya melainkan  peraturanpemerintahnya.42 

e. Inkonstitusional Bersyarat (ConditionallyUnconstitutional): 

           Selain putusan tidak konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam 

perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan 

putusan tidak konstitusional bersyarat Pada dasarnya sebagaimana argumentasi dan 

diputuskannya putusan konstitusional bersyarat putusan tidakkonstitusionalbersyarat 

(inkonstitusional bersarat) juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar 

putusan yang diatur dalam Pasal 56 Undang Undang 8 tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan 

permohonan ditolak maka akan sangat sulit untuk menguji Undang-Undang di mana 

                                                           
42http://www.hukumonline.co.pengertian konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat di 

undung tanggal 21 maret 2017 

http://www.hukumonline.co.pengertian/
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sebuah Undang-Undang seringkali dirumuskan bersifat umum padahal dalam 

rumusannya yangi sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya 

akan bertantangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945 

atau tidak.43 

  F.Ultra Petita  

    Ultra petita adalah tindakan hakim yang memutus melebihi apa yang diminta oleh 

penggugat atau pemohonMahkamah Konstitusi beberapa kali telah membuat putusan 

ultra petita, di antaranya adalah Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Dalam Putusan 

MK No. 006/PUU-IV/2006, MK telah membatalkan keseluruhan Undang Undang  No. 

27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dimana tuntutan 

pemohon hanya menyangkut sejumlah pasal yaitu Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 

44. Kemudian dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, MK membatalkan Undang-

Undang Komisi Yudisial Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 Ayat (1) Huruf e, Pasal 22 Ayat 

(5), Pasal 23 Ayat (2), (3), dan (5), dimana dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi 

juga menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang sama sekali mengawasi dan 

memeriksa kinerja dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Tindakan yang 

dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi di atas telah memenuhi unsur tindakan 

ultrapetita, bahwa hakim telah memutus sesuatu melebihi apa yang dimohonkan oleh 

pemohon 

 

                                                           
43 Ibid  

                                                           


