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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi diskursus sekaligus angin segar 

dalam dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. MK melalui salah-satu kewenangan 

yang dimilikinya, yakni menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, dapat 

mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang 

keluar dari koridor konstitusi.1 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar 

konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan 

dan ditegakkan dalam penyelengaraan kehidupan kenegaraan. Mahkamah Konstitusi 

dibentuk pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Indonesia merupakan negara yang 

ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur 

dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:  

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 diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum.  

                                                           
1 Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy’ari, Tindak 

Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma 

Baru, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, hal 633 
2 Mahkamah Konstitusi, 2010, Profil Mahkamah Konstitusi, Cetakan Ketujuh, Sekretariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 2. 
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2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melekat 

fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final 

konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the 

protector of human rights), pelindung hak konstitutisional warga negara (the protector of 

citizen’s constitutional rigths), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).3 

Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang 

memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang undang agar 

berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap 

konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the 

sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-

pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan 

penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Produk dari kewenangan pengujian oleh MK 

RI adalah putusan, yang dapat berupa tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) atau 

dikabulkan atau ditolak.4 Dalam hal putusan dikabulkan, MK menyatakan bahwa materi 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar (UUD) dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.5 

Dengan jenis putusan demikian, MK diposisikan sebagai “negative legislator”. 

Dari sudut pandang supremasi konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawah 

konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga harus terdapat mekanisme 

                                                           
3 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Cetakan Pertama, Sekteratriat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm 10. 
4 Lihat Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 

8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 
5 Ibid pasal 56 UU MK 
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untuk menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang (constitutionality of 

legislation).6 Dalam perspektif konstitusionalisme, terkandung esensi pembatasan 

kekuasaan, yakni ketiadaaan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk undang-

undang dalam berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuka 

kemungkinan membuat undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma 

konstitusi.7 Meskipun pengujian undang-undang berdiri pada prinsip supremasi konstitusi 

dan konstitusionalisme, pada negara-negara demokrasi konstitusional, pengujian undang-

undang oleh badan peradilan selalu menimbulkan pertanyaan normatif mengenai dua hal; 

yakni legitimasi kelembagaan dan bagaimana pranata ini seharusnya dijalankan8. Lebih 

lanjut masih dalam konteks demokrasi konstitusional, terdapat pandangan yang menilai 

bahwa pengujian undang-undang telah menempatkan MK sebagai institusi yang superior 

dalam relasi kontrol atas cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sehingga menimbulkan 

kekhawatiran adanya negara hukum (rechterstaat).9 Pandangan dan kekhawatiran 

demikian timbul sebagai respon atas beberapa putusan MK dalam pengujian undang-

undang yang ultra petita, memperluas kewenangan dalam hal objek pengujian, mengadili 

perkara yang berkaitan dengan dirinya, menggantungkan makna dalam konsep 

konstitusional bersyarat dan merumuskan norma atau aturan baru, hal ini dapat dicermati 

dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).  

Terbongkarnya kasus mega proyek korupsi E-KTP yang melibatkan sejumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya berbuntut panjang hingga pernyataan 

mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani dalam Berita Acara Pemeriksaan 

                                                           
6 Radian Salman, 2017, Disertasi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi 

Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi, Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, hal 26 
7 M. Laica Marzuki, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 4 

Agustus 2010, hal 4. 
8 Radian Salman, Op Cit, hal 27 
9 Taufiqqurahman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana, 

Jakarta, hal 121. 
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(BAP), dalam BAP Miryam bertindak sebagai kurir suap untuk puluhan anggota DPR, 

termasuk komisi II DPR.10 Pada tanggal 18 – 19 April 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) bersama DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas mengenai 

berbagai hal mulai dari soal penyidik independen, manajemen penyidikan sampai dengan 

laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada 

kesimpulan terakhir, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan 

membuka rekaman berita acara pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani. Komisi III 

DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama anggota dewan.11 Akibat 

KPK menolak pemintaan Komisi III untuk membuka rekaman BAP tersebut disinilah awal 

pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK. Pembentukan Pansus 

didasarkan atas kewenangan yang dimiliki DPR sebagaimana termaktub dalam pasal 79 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (UU MD3) yang menyatakan “Hak angket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan 

suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, 

strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Atas ketentuan pasal 

diatas dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak 

memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum terkait kedudukan KPK bukanlah 

termasuk bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. padahal apabila mengacu pada pasal 3 

                                                           
10 Kompas, 2017, Miryam Jadi Kurir Uang Korupsi E-KTP untuk Puluhan Anggota DPR, 

URL:https://nasional.kompas.com/read/2017/06/23/09321601/miryam.jadi.kurir.uang.korupsi.e-

ktp.untuk.puluhan.anggota.dpr., diakses pada tanggal 6 Maret 2018  
11 Mahkamah Konstitusi, 2017, Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket 

DPR, URL: 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012#.Wp5wcOcxXDc, 

diakses pada tanggal 6 Maret 2018 

https://nasional.kompas.com/read/2017/06/23/09321601/miryam.jadi.kurir.uang.korupsi.e-ktp.untuk.puluhan.anggota.dpr
https://nasional.kompas.com/read/2017/06/23/09321601/miryam.jadi.kurir.uang.korupsi.e-ktp.untuk.puluhan.anggota.dpr
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012#.Wp5wcOcxXDc
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun. Atas dasar inilah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 

Yudhistira Rifky Darmawan, Tri Susilo, S.H., M.H. selaku pemohon dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 untuk meminta kejelasan dalam rumusan 

Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.12  

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan lembaga yang menangani 

perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 

memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat 

dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga 

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

24 ayat (3) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-

IV/2006, hal. 269).13 Apabila menggunakan alur pemikiran MK kala itu tentunya KPK 

merupakan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan dalam putusan MK selanjutnya 19/PUU-

V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUU-IX/2011. Pada intinya, keempat putusan itu 

menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

Apabila mencermati secara holistik terhadap keempat putusan tersebut, MK dalam 

memutus suatu perkara telah sesuai dengan prinsip dasar lalu lintas bernegara sebagaimana 

pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 “…mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final…”. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

                                                           
12 Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hal 1 
13 Ibid, hal 23 
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36/PUU-XV/2017, MK justru seperti menganulir keempat putusan sebelumnya justu 

menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif.14 Atas dasar inilah menjadi 

polemik dimasyarakat bahwa MK telah keliru dalam memutuskan kedudukan KPK.  

Padahal dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara 

yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa 

terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Lembaga Kepolisian dan 

Kejaksaan dianggap dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah 

membentuk KPK, sebagai Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan 

citra penegakan hukum di Indonesia.  

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki 

struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas 

dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada 

negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, 

termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan 

perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan 

(council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita 

(authority).15 KPK merupakan salah satu wujud dari lembaga negara bantu, beberapa ahli 

tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula 

sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan 

pemerintahan. Bahkan jika menoleh terhadap sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat 

pun telah bergeser bukan lagi hanya tiga atau empat cabang, tetapi lima cabang kekuasaan. 

                                                           
14 Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hal 109 
15 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. vi-viii. 
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Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Bruce Ackerman16 cabang kekuasaan di sistem 

ketatanegaraan Amerika Serikat yakni: house of representative, Senate, President as a chief 

of eksekutive, Supreme a Court, and Independent Agencies. Tujuan diletakkannya lembaga 

negara bantu tersebut diluar 3 (tiga) kekuasaan tersebut agar lembaga negara bantu tidak 

dapat diintervensi oleh salah satu kekuasaan. Namun putusan MK yang sedang dianalisis 

oleh penulis saat ini seolah telah menabrak koridor hukum yang ada, dengan memperluas 

norma dalam batang tubuh pasal 79 ayat 3 UU MD3 serta tidak selaras dengan tujuan 

hukum dalam memberikann kepastian hukum.  

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum yakni 

didalamnya mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak 

yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan 

seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai 

petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. 

Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah 

suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan 

dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian 

hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan 

melihat undang undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa 

keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang 

berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak 

akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum. 

Hal ini sangat menarik apabila mempelajari substansi Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut khususnya dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan 

                                                           
16 Bruce Ackerman, 2003, The New Separation of Power, Harvard law Review, Volume 

113,hal 728. 
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perkara tersebut dan terdapat 4 hakim konstitusi melakukan desessenting opinion serta 

akibat hukum yang akan terjadi terhadap kedudukan komisi pemberantasan korupsi. Sebab 

putusan tersebut akan berdampak dengan intervensi dari cabang kekuasaan eksekutif 

terhadap KPK dalam menjalankan kewenangannya melakukan pemberantasan korupsi. 

Problematikanya putusan manakah yang akan dijadikan acuan oleh hakim, praktisi hukum, 

dan atau masyarakat selanjutnya dalam mengkaji kedudukan KPK dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, mengingat keseluruhan putusan MK terdahulu tetap berlaku. 

Namun demikian putusan MK terkadang diragukan efektivitasnya karena ada 

kecederungan tidak dipatuhi dan diabaikan oleh addressat putusan. Padahal menurut 

Maruarar Siahaan efektifitas checks and balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau 

tidaknya bunyi putusan MK oleh pembuat undang-undang. Kepatuhan dalam implementasi 

putusan MK itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi hukum 

tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup.17 Putusan MK 

tersebut juga patut dikritisi agar dalam melakukan kewenangannya dalam menguji undang-

undang terhadap UUD, MK tidak melampaui batas atau masuk ke ranah kekuasaan lain 

dan menjadi politis. Menurut Mahfud MD terdapat 10 (sepuluh) dalam rumusan negatif 

(pelarangan) yang harus dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu:18  

Pertama, dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat putusan yang 

bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tak boleh disertai pengaturan, misalnya 

dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus 

mengatur kembali isi UU yang dibatalkan tersebut. Ini harus ditekankan karena bidang 

pengaturan adalah ranah legislatif. Kedua, dalam melakukan pengujian MK tidak boleh 

membuat ultra petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat 

                                                           
17 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2010), hlm.52. 
18 Mahfud MD, 2009, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi,  JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16 OKTOBER 2009: 441 – 462, hal 13 
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ultra petita berarti MK mengintervensi ranah legislatif. Ketiga, dalam membuat putusan 

MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang 

lainnya, sebab tugas MK itu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, 

bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Keempat, dalam membuat 

putusan MK tidak boleh mencampuri masalah masalah yang didelegasikan oleh UUD 

kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai 

dengan pilihan politiknya sendiri. Kelima, dalam membuat putusan MK tidak boleh 

mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi. Keenam, dalam 

melakukan pengujian MK tidak boleh melanggar asas nemo judex in causa sua, yakni 

memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Ketujuh, para hakim 

MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang 

sedang diperiksa MK, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi. 

Kedelapan, para hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa 

pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK. Kesembilan, para hakim MK 

tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengkata 

politik antar lembaga negara atau antar lembagalembaga politik, sebab tindakan 

menawarkan diri itu sifatnya adalah politis, bukan legalistik. Kesepuluh, MK tidak boleh 

ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah 

UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. 

Namun, pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 

yang dalam pertimbangannya MK menyatakan KPK sebenarnya merupakan lembaga di 

ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena 

bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga 
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bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. 19 oleh karena MK 

telah menafsirkan secara konstitusional, maka hal ini berimplikasi pada lemahnya 

kedudukan KPK dalam memberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya 

termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan). Dengan demikian, jika KPK sedang menangani kasus korupsi yang menjerat 

anggota DPR, maka Lembaga DPR dapat menghambat tugas dan fungsi KPK atas dasar 

hak angket.  

Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang berkaitan dengan 

judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-

XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar 

dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, adapun 

perumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang KPK? 

                                                           
19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hal 109 
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2. Apakah implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 36/PUU-XV/2017 yang ditinjau dari aspek keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang 

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Komisi 

Pemberantas Korupsi (KPK). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pemaparan terhadap objek penelitian, maka akan memberikan kontribusi 

pengetahuan, pemahaman dan penambahan materi akan pentingnya 

a. Bagi Peneliti 

Berguna untuk menambahkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang 

Putusan Makamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

b. Bagi Pemerintah 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

khususnya Mahkamah Konstitusi. 
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c. Bagi Masyarakat 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan 

kepada masyarakat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait lembaga KPK 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam 

perkembangan teoritis tentang KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademi serta 

bagi masyarakat pada uumnya, untuk mengembangkan kajian serupa. 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan)20, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, 

media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab 

berbagai rumusan permasalahan. 

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                           
20 Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 11 
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Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

     Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau penelusuran 

bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature atau buku-buku 

ataupun jurnal. 

    Dokumentasi sebagai cara pengumpulan data melalui pengingkatan 

tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat ahli, dalil 

atau hukum, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian 

disebut teknik dokumen atau documenter. Selanjutnya di pelajari dan 

dilakukan pengolahan untuk memilih bahan-bahan yang saling berkaitan 

antara bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian diklasifikasikan dan 

dibahas secara sistematis melalui pemisahan sesuai materi pembahasan 

setiap bab, sehingga permasalahan yang ada dapat lebih mudah diselesaikan 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan di dalam penulisan ini. 

3. Analisis Bahan Hukum 

        Dalam penulisam karya ilmiah ini, analisis data dilakukan melalui 

verifikasi menggunakan data sekunder baik yang beruba atura hukum, 

doktrin, maupun pendapat okoh yang relevan dengan kajian masalah yang 

diangkat hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir. Adapun metode 

analisis yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan metode empiris. 

Pada prinsipnya metode analisis ini dilakukan dengan melihat hukum dalam 
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artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 

masyrakat. 

4. Sumber Bahan Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder dan sumber data primer. Sumber bahan primer, dalam kaitannya 

dengan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta 

dengan turunannya secara hirarki, sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI) 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi.  

Sumber bahan sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru 

tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan 

sekunder ini mencakup:21 buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, 

doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini seperti. 

                                                           
21 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 

51. 
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Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan 

lain-lain. 

5. Teknik Analisis Data 

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normative 

atau penelitian pustaka (Library Research), maka analisis data yang akan 

digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian, data yang ada akan dianalisis 

menggunakan metode berfikir deduktif. 

G. Sistematika Penulisan 

     Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari 

sub-sub bab, sistematiak penulisannya secara singkat adalah sebagai beikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

                        Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar 

belakang, ruusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penulisan. 

Kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAU PUSTAKA 

                        Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan ladasan teori atau 

kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas 

permasalahan yang diperoleh oleh penulis, yakni Negara Hukum, 

Teori Putusan, Mahkamah Konstitusi. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: 

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-XV/2017 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 

dan Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-XV/2017 terhadap KPK. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya 

berisikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum. 




