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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM MAJELIS 

KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI PASCA PUTUSAN PEMBATALAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 

 

Oleh 

Rikki Dio Chaysa 

 Mejelis kehormatan hakim konstitusi adalah suatu perangkat yang 

di bentuk oleh mahkamah konstitusi dan komisi yudisial yang bertujuan untuk 

menjaga kehormatan dan prilaku hakim konstitusi. Majelis kehormatan hakim 

konstitusi ini juga berfungsi untuk mengawasi prilaku hakim konstitusi. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang putusan mahkamah 

konstitusi yang membatalkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa status hukum majelis kehormatan hakim 

konstitusi pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014 yang 

dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. 

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, 

cacatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa status hukum majelis kehormatan 

hakim konstitusi pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014 

ini adalah sudah tidak berlaku lagi karena payung hukum yang menjadi 

pijakannya sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Maka pasca putusan 

pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014, mahkamah konstitusi 

memberlakukan kembali undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah 

konstitusi. Dan di dalam hukum islam hakim setiap putusannya haruslah 

bijaksana, adil dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam perkara yang ditanganinya. 

 Sebaiknya mahkamah konstitusi menghidupkan kembali Undang-

Undang nomor 4 tahun 2014 ini karena sudah banyak perkara yang menimpah 

hakim konstitusi sehingga diperlukan pembaharuan Undang-Undang yang 

mengatur  tentang mahkamah konstitusi. 
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Artinya : “.... barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu, 

maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. Al-Maaidah ayat 39) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM MAJELIS 

KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN 

PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014”, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara 

ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi 

ini. 

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : “penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab musabah, duduk perkaranya dan sebagainya), 

Penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari kata Tinjau yang berarti hasil 

meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).
1
 

                                                             
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2007, h.183. 



 

2. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua beragama islam.
2
 

3. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk 

oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga 

kehormatan dan prilaku hakim.
3
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi 

ini yaitu, suatu penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Status 

Hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Pembatalan 

UU Nomor 4 Tahun 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul 

ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

a. Pada dasarnya sifat lembaga negara saling mengawasi atau check and 

balance dan perlunya pengawasan terhadap hakim Mahkamah 

Konstitusi untuk menjungung tinggi rasa keadilan pada setiap warga 

negara atau lembaga negara yang berpekara, Akan tetapi pada realita 

nya Mahkamah Konstitusi menolak diawasi oleh lembaga yang 

berwenang mengawasi hakim yaitu Komisi Yudisial. Permasalahan 

tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk 

                                                             
2
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, , Kencana, Jakarta, 2009, h. 6. 

3 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 4 tahun 2014 tentang perpu No 1 tahun 2013 atas 

perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi 



 

mengkaji lebih dalam Analisis Hukum Islam terhadap Status Hukum 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasca putusan pembatalan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. 

b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan 

penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis status 

hukum majelis kehormatan mahkamah konstitusi pasca pembatalan 

UU Nomor 4 tahun 2014 oleh mahkamah konstitusi. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok pembahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu  

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum 

jurusan Siyasah. 

b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan 

menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan 

skripsi ini. 

c. Belum ada yang membahas judul proposal ini di Fakultas Syariah 

Jurusan Siyasah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen menggariskan 

politik hukum baru dalam hal pengujian oleh lembaga kekuasaan kehakiman 

yang merupakan bagian dari politik hukum perundang-undangan. Istilah politik 

hukum perundang-undangan ini dipergunakan karena terkait erat dengan arti luas 



 

konstitusi yang mencakup semua peraturan perundang-undangan dalam 

organisasi pemerintahan negara untuk pencapaian suatu tujuan negara.
4
 

Penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mocthar oleh 

komisi pemberantasan korupsi memang cukup mencengangkan. Pasalnya, 

sebagai pimpinan lembaga penegak hukum dia malah ditangkap terkait kasus 

dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan 

Lebak, Banten. 

Dalam hal ini sebenarnya penyelidik dari KPK sudah lama memantau Akil 

Mochtar. Pada hari Rabu 2 Oktober 2013 melakukan penangkapan dan dari situ 

ditemukan alat bukti uang bentuk dolar yang kalau dirupiahkan bernilai Rp 3 

miliar. Dalam penangkapan Akil Mochtar di atas sudah sesuai dengan prosedur 

yang sudah ada dalam undang-undang. Dalam hal ini Akil Mochtar tertangkap 

tangan oleh penyelidik KPK pada saat melakukan transaksi suap untuk 

memenangkan sejumlah perkara terkait pemilukada. 

Menurut KUHAP Pasal 18 ayat 2 bahwa dalam hal tangkap tangan 

penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa 

penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada 

kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
5
 Dalam hal tertangkap 

tangan tentang penagkapan itu siapa saja, baik pejabat maupun bukan, tanpa 

syarat apapun berwenang untuk menangkap orang yang bersalah, akan tetapi 

harus segera menyerahkan tangkapannya kepada penyidik atau penyidik 

pembantu. 

                                                             
4 Khairuddin, Iskandar Muda,  Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bandar 

Lampung ,Cetakan Pertama, Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan, 2012, h. 1  
5
 KUHAP, Pasal 18 ayat (2) 



 

Setelah ditangkap berikut barang buktinya tersangka mendapat penahanan 

sebagaimana dalam pasal 20 KUHAP ayat 1, 2, dan 3. 

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang 

melakukan penahanan. 

2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan.
6
 

Tahap selanjutnya yang dilalui Akil Mochtar adalah proses penyidikan.  

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
7
 Penyidik dalam hal kasus 

Akil Mochtar ini adalah KPK. Dan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana 

Akil Mochtar ini adalah pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, dan 

pemberkasan. Setelah penyidikan dirasa cukup maka tahapan yang harus diproses 

selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. 

Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja ke 

kejaksaan.Tahap Kedua, dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), 

penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.
8
 Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 

                                                             
6 M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor, Politeia, 

1997, h. 27 
7 Ibid. 
8
 http://bomalaw.blogspot.com/2009/12/proses-penyelesaian-perkara-pidana.html 

13/11/2016 09:15 



 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Dengan keputusan ini maka MK menghapus Undang-Undang tentang 

Penyelamatan MK, yang dibentuk setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil 

Mochtar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil disangka 

menerima suap dalam sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan 

Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

Konsekuensi dari keputusan ini, MK tidak lagi ada yang mengawasi. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengamanatkan Komisi Yudisial 

sebagai lembaga yang membentuk tim pengawas MK menjadi tidak berlaku. 

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. MK menilai UU 

Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang tersebut 

dinyatakan tak berlaku lagi. MK kemudian memutuskan UU Nomor 24 Tahun 

2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 berlaku 

kembali. 

Berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun 

permohonan uji materi ini diajukan oleh gabungan advokat dan konsultan hukum 

yang menamakan diri mereka Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen 



 

Fakultas Hukum Universitas Jember. Uji materi undang-undang itu menyasar tiga 

substansi dalam UU Nomor 4 Tahun 2014. 

Pertama, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang baik, ada perubahan 

dalam persyaratannya sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i. Syaratnya, seseorang tidak 

menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun 

sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. 

Kedua, undang-undang yang mengesahkan ini memuat penyempurnaan 

mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Untuk itu, sebelum 

ditetapkan presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden didahului proses uji kelayakan dan 

kepatutan yang dilaksanakan panel ahli.                               

Ketiga, tentang perbaikan sistem pengawasan yang akan lebih efektif, 

caranya dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya 

permanen. Majelis Kehormatan ini nantinya dibentuk Komisi Yudisial dan MK. 

Majelis beranggotakan lima orang, yaitu seorang mantan hakim konstitusi, 

seorang praktisi hukum, dua akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar 

belakang hukum, dan seorang tokoh masyarakat.
9
 

Pada realitanya Mahkamah Konstitusi menolak diawasi oleh Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi permanen, yang semestinya dibentuk bersama 

oleh Komisi Yudisial dan MK. Penolakan MK ini termasuk dalam putusan yang 

membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

                                                             
9
 https://m.tempo.co/read/news/2014/02/13/063553896/mk-batalkan-undang-undang-

pengawas-mk. html 15/11/2016  01:59 



 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. 

Menurut Hakim Konstitusi, lembaganya menganggap checks and balances adalah 

sebuah mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan 

legislatif dan eksekutif. Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan 

kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain 

berlaku pemisahan kekuasaan. Hakim konstitusi tersebut mengatakan, prinsip 

utama yang harus dianut negara hukum adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau 

kehakiman. Karena itu, setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari 

lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan 

kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara 

hukum.  

Ihwal keterlibatan Komisi Yudisial, menurut MK, lembaga tersebut bukan 

lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi dan bukan lembaga yang berwenang 

menilai benar-salah putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi tersebut 

mengatakan, dalam praktik negara hukum, tak pernah terjadi bahwa putusan 

pengadilan bisa dinilai benar-tidaknya oleh lembaga negara lain, termasuk oleh 

sebuah komisi. MK menilai pelibatan Komisi Yudisial seperti yang diatur dalam 

UU Nomor 4 Tahun 2014 merupakan bentuk penyelundupan hukum karena 

bertentangan dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 

Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Konstitusi 

tak terkait dengan Komisi Yudisial.  

Selain itu, beberapa alasan yang dimuat dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait dengan pembataan UU nomor 4 Tahun 2014 ini sulit diterima 



 

akal sehat. Diantaranya hakim MK dalam putusannya menolak pengawasan dari 

Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi mempertanyakan pelibatan Komisi 

Yudisial (KY) dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim termasuk dalam 

hal melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur 

dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2014. Bahkan Mahkamah Konstitusi 

terkesan ada ketakutan dikontrol dan diawasi oleh Komisi Yudisial sebagaimana 

sudah diatur dalam Undang-Undang no 4 tahun 2014 yang kemarin dibatalkan 

Mahkamah Konstitusi.
10

 

Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana 

pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan 

berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim. Etika 

dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya 

perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari 

disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian ahklak 

merupakan gambaran bentuk lahir manusia.
11

 

Etika Islam sebagai  landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi 

dalam hal ini seorang hakim (Qadi) dalam menjalankan profesinya adalah 

memberi keputusan ( Judgement ) bukan menghadiahkan keadilan dan keputusan 

yang diberikan harus berdasarkan hukum. Hal ini dalam konsep Islam, profesi 

hakim harus benar-benar menegakkan etika, dan bagaimana etika yang harus 
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ditegakkan dalam menjalani profesi dalam Islam, atau yang disebut etika profesi 

dalam Islam.
12

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu : 

1. Bagaimana status hukum Majelis Kehormatan Hakim konstitusi dalam 

putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap putusan pembatalan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ?  

 

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui status hukum Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi 

pasca putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014  

2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam dalam putusan pembatalan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Untuk penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang objektif, untuk menghasilkan penelitian 
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tersebut dibutuhkan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung 

penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

a. Jenis penelitian 

Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
13

 Dimana 

penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan status hukum majelis kehormatan 

hakim konstitusi pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 

tahun 2014. 

b. Sifat Penelitian 

 Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian ini termasuk 

penelitian yang menggunakan metode diskriptif-analitis, artinya dengan 

mendiskripsikan pemberitaan yang terkait dengan status hukum majelis 

kehormatan hakim konstitusi pasca putusan pembatalan Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2004 secara komperhensif untuk kemudian dianalisa 

secara logis.
14

 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sebagai 

berikut : 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi 

ini. Data primer merupakan jenis data yang didapat untuk kepentingan 

penelitian,
15

 dan merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara 

lamgsung berasal dari Al-Qur‟an dan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumbernya yang asli.
16

 Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku, perundang-undang, 

dan skripsi lain yang berhubungan dengan status hukum majelis 

kehormatan mahkamah konstitusi. 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu 

mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan.
17

 

Dengan penelitian ini dokumentasi dengan cara meneliti sumber-

sumber data yang tertulis yaitu buku-buku tentang mahkamah konstitusi 

dan buku yang menjelaskan tentang hakim dalam hukum Islam. 
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3. Metode Pengolahan Data 

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat 

dilakukan: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu 

tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan 

yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan 

jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
18

 

4. Analisi Data 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau 

lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti.
19

 Dengan 

menggunakan metode Metode Induktif, yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya 

khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa 

tersebut ditarik yang bersifat umum.
20

 Metode ini pola pikir yang 

membahas persoalan berangkat dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat 
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khusus, yakni ditarik secara umum yang mengenai status hukum majelis 

kehormatan hakim konstitusi pasca pembatalan undang-undang nomor 4 

tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur 

kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan 

amanat Pasal 24C jo Pasal III Peralihan Perubahan UUD 1945. Mahkamah 

Konstitusi adlah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani 

permasalahn ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945. 

Jimly Asshiddiqie dalam Ni‟matul Huda menjelaskan bahwa 

pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar 

belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu 

proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi, 

sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan 

konflik antaralembaga negara karna dalam proses perubahan menuju 

negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentang 

antaralembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (3) 

perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunya sembilan 

orang hakim anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang 



 

diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Presiden.
21

 

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 

juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. sejak di inkoporasi-kanya 

hak-hak manusia dalam UUD 1945,hemat kami fungsi pelindung 

(protector) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak manusia 

(fundamental rights) juga benar adanya. Akan tetapi, dalam penjelasan 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut “salah 

satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang 

ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 

bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga 

terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga mengkoreksi 

terhadap pengalaman kehiudpan ketatanegaraan di masa lalu yang 

ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.
22

 

Menurut pendapat Prof.Dr. Jimly Asshidiqiw,SH. Menguraikan sebagai 

berikut ”Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi 

dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan 

keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah 
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Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati 

dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, 

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi 

selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.  

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja 

menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi 

karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas an kadang-kadang 

kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang 

mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut 

hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian 

kepadanya. Tafsiran yang dilakukan secara abstrak tanpa terkait dengan 

permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh 

Mahkamah Konstitusi, tentu hanya didasarkan pada ketentuan teks 

konstitusi, tanpa terkait dengan latar belakang secara pemohon, termohon, 

maupun pihak-pihak terkait di mahkamah konstitusi sesungguhnya akan 

sangat membantu untuk merumuskan an mempelajari masalah konstitusi 

yang dihadapi.  

Sesungguhnya dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia menurut 

UUD 1945 setelah empat kali perubahan, maka sesungguhnya apa yang 

dimungkinkan bagi Mahkamah Agung untuk memberi nasihat masalah 

hukum dan pertimbangan kepada lembaga negara apabila diminta, justru 

lebih relevan bagi Mahkmah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 

sesungguhnya menolak permintaan nasihat atau pertimbangan hukum itu, 



 

jika menyangkut pihak-pihak yang bukan lembaga negara seperti 

perseorangan, badan hukum privat, dan pihak-pihak lainnya. Dalam 

pengalaman sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, lembaga negara 

sangat enggan menggunakan Mahkmaha Konstitusi jika dimaksudkan 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang akan memperhadapkan 

lembaga-lembaga negara sebagai pihak-pihak dalam satu forum peradilan. 

Pertimbangan-pertimbangan tertentu mendasari sikap tersebut, antara lain 

akan mempengaruhi image lembaga, terutama jika dikalahkan. Maka 

pendekatan amicable dibutuhkan untuk memberi kemungkinan 

penyelesaian yang lebih efektif yang sifatnya amicable. Advisory opinion 

maupun suatu kewenangan untuk melakukan mediasi, sangat dibutuhkan 

untuk mengefektifkan peran Mahkamah Konstitusi mengawal Konstitusi.
23

 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam 

dunia ketatanegaraan. Di negara-negara yang tengah mengalami 

perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi dinilai cukup populer. Bahkan, menjadi sesuatu 

yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan 

ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam 

penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang 

bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. 

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses dari 

perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul 
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pada abad ke-20. Menurut Jimly Asshiddqie, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi oleh suatu negara umumnya dilatarbelakangi oleh 

adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru 

keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. Krisis konstitusional 

biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dan dalam proses 

perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk.
24

 

 

2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah secara jelas disebutkan 

tentang Mahkamah Konstitusi. Tentang Kekuasaan Kehakiman Khususnya 

Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan : 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamh Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawah nya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Selain itu, secara lebih spesifik pasal 24 C juga menjelaskan berbagai 

hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai 

kewenangan yang dimilikinya serta keanggotaannya. Pasal 24 C ayat (1) 

Perubahan Ketiga UUD 1945, menyebutkan berbagai kewenangan yang 

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi : 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir  yang pada putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
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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.  

Maka sesuai Pasal 24 C ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 

sebagaimna tersebut diatas yang berwenang melakukan uji material 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap 

Undang adalah Mahkamah Agung. 

Selain itu, Pasal 24 C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 

memberikan tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan 

Mahkamah Agung yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-

Undang Dasar. Tugas ini memang berkaitan dengan kemungkinan 

dilakukannya semacam impeachment terhadap Presiden atau Wakil 

Presiden. 

Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang sangat 

berbeda jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya 

bersinggungan dengan wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan 

dalam melakukan fungsinya nanti Mahkamah Konstitsi tidak hanya akan 

bersinggungan dengan wilayah hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. 

Sehingga sangat wajar apabila komposisi hakim dalam Mahkamah 

Konstitusipun diusulkan dari berbagai pihak. 



 

Pasal 24 C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, 

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konsttusi yang 

ditetapkan Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga 

orang oleh Presiden. 

Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 24 C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan 

yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara. Dan berkaitan dengan susunan hakim konstitusi 

disebutkan pula bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi 

dipilih oleh hakim konstitusi (pasal 24C ayat 4).
25

    

 

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Terkait dengan kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, 

hal yang paling utama dari keberadaannya adalah untuk menjaga agar 

konstitusi dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita 

demokrasi. Hal tersebut tidaklah terlepas dari konsteks politis 

pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2000 melalui sebuah 

mekanisme Sidang Istimewa. Proses pembentukan Mahkamah Konstitusi, 
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dengan harapan agar pemberhentian seorang Presiden dilakkan secara sah 

sesuai dengan ketentuan hukum   dan tidak dilakukan secara semena-

mena. Dengan mengacu pada Pasal 24 C ayat (1 dan 2) Undang-Undang 

Dasar 1945 maka fungsi dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah : 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang purusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Memutus sengketa kewenanga lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar.  

3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum. 

4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
26

 

 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Pasal 32 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara 

dalam perkara Pengujian Undang-Undang hanya diatur bahwa putusan 

diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 Hakim Konstitusi 

yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang 

diharidiri sekurang-kurangnya 7 Hakim Konsttusi. Dalam praktiknya, 

putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. 
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Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir. 

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman 

beracara dalam Pengujian Undang-Undang tidak diatur tentang putusan 

sela(provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat 

dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan 

perselisihan hasil pemilu. Putusan sela diatur dalam bagian kesembilan 

tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yaitu “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan 

penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk 

menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Sedangkan dalam Pasal 1 

angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam 

Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa 

“putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum 

putusan  akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan  

sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya 

akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Pada perkara perdata, putusan 

sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut  pokok sengketa, sedangkan 

dalam sengketa kewenagan antara lembaga negara, justru objek putusan 

sela tersebut merupakan pokok sengketanya.
27
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Untuk mengakhiri sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan 

kepada Mahkamah Konstitusi, akan diselesaikan secara permanen dengan 

putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat secara umum. Putusan 

Mahkamah atau putusan Pengadilan pada umumnya didefinisikan 

perubuatan hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri 

sengketa yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena sifatnya yang 

mengakhiri sengketa, maka putusan demikian disebut juga sebagai putusan 

akhir. Disamping itu selama proses berjalan, sebagaimana telah 

disinggung dimuka, maka MK juga boleh mengambil putusan sela, yang 

bersifat sementara, yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau 

termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 

dipersengketakan, yang berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum 

yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Alasan 

pengambilan putusan sela tersebut, disebutkan 2 macam, yaitu : 

1. Terdapat kepentingan yang mendesak, yang apabila pokok 

permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang 

lebih serius. 

2. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Putusan akhir, yang dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim, harus 

didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Putusan tersebut 

berbunyi : 



 

1. Permohonan tidak dapa diterima 

2. Permohonan dikabulkan atau 

3. Permohonan ditolak 

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka dalam amar harus juga 

dinyatakan dengan tegas bahwa dipersengketakan dan/atau termohon tidak 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang 

dipersengketakan. Jika kalau putusan sela telah pernah dikeluarkan yang 

memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan 

dimaksud, maka dalam putusan akhir harus juga ditegaskan status putusan 

sela tersebut. Jika putusan sah sedang sebaliknya jika putusan akhir 

menolak permohonan, maka putusan sela harus dinyatakan tidak sah, dan 

dinyatakan dicabut. Hal ini berkaitan dengan segala tindakan hukum yang 

diambil setelah putusan sela tersebut, untuk diketahui apakah perbuatan 

hukum demikian sah dan mengikat secara hukum, berkenaan dengan 

ketentuan pasal 58 UU MK yang menentukan bahwa putusan Mahkamah 

tidak berlaku surut.
28

 

B. MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI 

1. Pengertian Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk 

oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga 

kehormatan dan prilaku hakim.
29
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 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2014 tentang perpu No 1 tahun 2013 atas 

perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi  



 

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur : 

a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi 

b. 1 (satu) orang praktisi hukum 

c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar 

belakang di bidang hukum dan 

d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat. 

Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela 

b. Adil 

c. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun. Dan 

d. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling 

singkat 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi. 

Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih 

kembali. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang 

untuk : 

a. Memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran 

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 



 

b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk 

dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti 

lain, dan 

c. Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar 

kode etik. 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara terbuka untuk 

melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan leh hakim konstitusi. Ketentuan bersidang secara terbuka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap pemeriksaan 

yang dapat mengganggu proses penegakakan hukum yang sedang berjalan. 

Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat final dan 

mengikat.
30

 

 

2. Payung Hukum Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 

Menimbang :  

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki 
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atas perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi 



 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan 

yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap 

jabatan sebagai pejabat. 

b. Bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum indonesia 

serta untuk mengembalikan kewibawan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang 

menjalankan fungsi menegakan Undang-Undang Dasar, Presiden telah 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap 

ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan 

pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis 

kehormatan hakim konstitusi. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 



 

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan : 

Menetapkan : Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi Menjadi Undang-Undang. 

Pasal 1 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5456) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan 

melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini. 

Pasal 2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.
31
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3. Pendapat Para Ahli Mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi 

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi 

mengatakan mencermati Perpu No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah 

Konstitusi (MK) harus dilihat dari dua sisi. 

Pertama dari sisi kontennya yang kedua dari konteks bentuknya. Soal 

ini, ada tiga isu utama yang diatur oleh Perpu tersebut, yaitu persyaratan 

hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh menjadi anggota parpol 

selama 7 tahun seebelumnya. Kedua mengenai mekanisme seleksi yang 

menggunakan panel ahli. Ketiga, dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim 

Konstitusi yang dibentuk permanen untuk melakukan pengawasan 

terhadap hakim Mahkamah Kontitusi. 

Kata politisi PKS ini, mengenai persyaratan hakim Mahkamah 

Konstitusi yang tidak boleh menjadi anggota parpol 7 tahun sebelum 

diusulkan, dianggapnya cukup baik. Hal ini untuk meningkatkan 

independensi hakim, agar meyakinkan publik bahwa mereka tidak 

terkontaminasi oleh kepentingan politik. 

Namun, menurut dia, bila mau konsisten seharusnya calon juga 

dipersyaratkan tidak boleh menjadi aparatur negara atau PNS selama 7 

tahun sebelumnya. Karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya 

menyidangkan persoalan politik, namun juga materi yang berhubungan 

dengan pemerintahan. 

Sedangkan pembentukan panel ahli memang bagus untuk menjaga 

kualitas hakim Mahkamah Konstitusi, agar ada standarisasi kemampuan 



 

melalui uji keahlian dibidang hukum dan konstitusi. Sementara itu, 

pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menurut dia tidak 

tepat, karena pengaturan yang serupa sudah pernah disidangkan oleh 

Mahkamah Konstitusi, yang kemudian pasal tersebut dibatalkan. 

"Adanya pasal  yang mengatur komposisi majelis kehormatan hakim 

Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan unsur DPR, pemerintah, MA, 

KY secara permanen justru akan mengancam dan mengganggu 

kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi,". 

Lebih lanjut dijelaskan, adanya keempat unsur itu berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan karena mereka dapat menjadi pihak 

yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, soal perubahan 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui Perpu dia menilai itu juga 

tidak pas, karena sebenarnya tiga konten yang berkaitan dengan, 

persyaratan hakim Mahkamah Konsitusi, penjaringaan dan seleksi, serta 

pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi lebih cocok diatur dalam revisi 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 

Mencermati itu semua, dia tegaska, bahwa dirinya belum melihat ada 

urgensi yang mendesak. Karena Mahkamah Konstitusi masih bisa berjalan 

normal dengan delapan hakim konstitusi yang ada. 

Alasannya, belum ada hal ikhwal yang memaksa yang menyebabkan 

kelumpuhan Mahkamah Konstitusi, yang pada kondisi tersebut menuntut 

presiden mengeluarkan perpu. Memang hal ikhwal yang memaksa dalam 

syarat  penerbitan perpu adalah hak subyektif presiden, yang nantinya akan 



 

diuji secara obyektif oleh DPR sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 

UUD 1945. 

Namun mengenai persyaratan, seleksi serta penjaringan masih bisa 

dilakukan dengan Undang-Undang Mahkamah Konsitutsi yang ada. 

Bilapun ingin dilakukan revisi dapat ditempuh jalur reguler sebagaimana 

diatur dalam UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.
32

 

 

C. ETIKA PROFESI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Pengertian Hakim Mahkamah Konstitusi 

   Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi berjumlah sembilan 

orang. Kesembilan hakim konstitusi tersebut terdiri atas tiga orang yang 

dipilih atau ditentukan oleh Presiden, tiga orang dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan tiga orang dipilih atau ditentukan oleh Mahkamah 

Agung. Jika di antara mereka ada yang berhalangan tetap atau 

diberhentikan di tengah masa jabatannya karena sebab-sebab tertentu, 

maka kekosongan jabatan hakim konstitusi itu diisi oleh lembaga dari 

mana hakim yang berhenti itu berasal. Ketentuan demikian ini diatur 

dalam Pasal 18 ayat (1) sebagaimana nanti akan diuraikan tersendiri.
33

 

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
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a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela 

b. Adil 

c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus 

memenuhi syarat : 

a. Warga negara Indonesia 

b. Berpendidikan sarjana hukum 

c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan 

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

tahun atau lebih 

e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
34

 

 

2. Pengertian Etika Hakim Mahkamah Konstitusi 

  Untuk menjaga dan menegakan intergritas dan kepribadian yang tercela, 

keadilan, dan kenegarawan. Hakim konstitusi wajib untuk : 

a. Menaati peraturan perundang-undangan  

b. Menghadiri persidangan 

c. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya 

d. Menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Konstitusi 
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e. Memperlakukan para pihak yang berpekara dengan adil tidak 

diskriminatif, dan tidak memihak 

f. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 

Hakim konstitusi dilarang untuk : 

a. Melanggar sumpah jabatan/janji 

b. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berpekara, 

baik langsung maupun tidak langsung 

c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atau 

suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.
35

 

 

3. Pengertian Hakim Dalam Hukum Islam 

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab 

yaitu “hakim”, yang berarti orang yang memberikan putusan atau 

diistilahkan juga dengan “qadha”. Hakim juga berarti orang yang 

melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah 

seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan 

dengan qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan 

menetapkannya.
36

 Sedangkan menurut undang-undang peradilan agama, 

hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 
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dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim 

wajib menjaga kemandirian peradilan. 

Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai 

membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi, dan 

implikasi dari perkara yang diajukan kepada nya, baik yang bersujud 

perbuatannya maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuaanya 

mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan 

hukum yang dijatuhkanya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya 

memperoleh haknya. Orang akan mengetahui keliruan putusan yang 

dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, 

tanpa berusaha menggali kebenaran materil dengan memperlihatkan 

indikasi dan implikasi yang tampak.
37

 

Hakim-hakim itu ada tiga bagian. Pertama, hakim untuk memutuskan 

persengketaan antara umat manusia dalam muamalat dan hukuman-

hukuman. Hakim-hakim untuk urusan ini dipilih dari kaum muslim yang 

adil dan ahli fiqh. Kedua, hakim untuk untuk memutuskan tindak pidana 

(mukhalafah) yang membahayakan hak jama‟ah dan perlu segera 

diputuskan dan dilaksanakan. Hakim-hakim dalam urusan ini haruslah 

orang adil dan ahli fiqh. Hakim ini juga dinamakan muhtasib. Ketiga untuk 

mengajukan perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara, atau salah 

seseorang pegawainya, dan untuk memutuskan teks-teks perundang-
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undangan dan legalitas materi Undang-Undang dasar serta konstitusi 

undang-undang dan legalitasnya. Hakim-hakim untuk urusan ini 

disyaratkan dari orang-orang Islam yang adil, ahli fiqh dan ijtihad. Mereka 

dinamakan hakim-hakim pengaduan (qudhatul mazhalim).
38

  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai 

orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), juri 

atau penilai.
39

 Sedangkan menurut undang-undang peradilan agama, hakim 

adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 

undang-undang. Dalam menjalakan tugas dan fungsinya, hakim wajib 

menjaga kemandirian peradilan. 

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan 

dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya 

segalam macam persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan 

pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya 

serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif 

dalam pemecahan masalah. 

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan “identik” 

dengan pengadilan itu sendiri. Demikan halnya, keputusan pengadilan 

diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian 

penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan 
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hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.
40

  

Berkenaan dengan hal itu, muncullah idealisasi serta preskripsi-preskripsi 

tentang hakim. Dikalangan fuqaha, terdapat beranekaragam pandangan 

tentang persyaratan untuk dapat diangkatan menjadi hakim, termasuk 

diantaranya tentang kemampuan berijtihad. Di Indonesia, idealisasi hakim 

itu tercermin dalam simbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra 

(berwibawa), sari (berbudi luhur), dan (jujur).
41

 

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili munurut hukum setiap 

perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak 

membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, 

jabatan, dan kekayaan (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009)
42

. Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara 

mengandung dua pengertian, yakni menegaskkan keadilan dan 

menegakkan hukum.
43

 

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (gerech 

‘tigdheid) bukan kepastian hukum (rechtsze’kerheid) atau dalam bahasa K. 

Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang 

dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi 

perkataan undang-undang semata.Setiap putusannya, hakim tidak boleh 

mengabaikan suara hati nurani demi mencari keuntungan materil bagi diri 
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sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa menguntungkan kaum 

powerfuul (secara poliyik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian 

hukum semata.
44

 

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, hati nurani yang dimaksud disini 

adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada 

dalam keadaan hampa sosial (social vacuuum). Sementara itu, menurut 

Liek Wilarjo menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab 

masyarakat. Dengan demikian dapat mengambil keputusan yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
45

 

Dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah swt berfirman : 

                          

                           

                          

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.
46

  

Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum yaitu menegakan 

keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman, setiap mukmin 
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apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil, dan 

manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang 

menyelewengkan kebenaran. 

Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakan 

keadilan dan menjadi saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam 

surat Al-Maidah ayat 8 : 

                          

                                     

      

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
47

 

Ayat diatas memerintahkan menunaikan amanat. Ketika 

memerintahkan menetapkan hukum dengan adil. Ini berarti bahwa perintah 

berlaku adil itu ditunjukan terhadap manusia secara keseluruhan. 

Pada prakteknya hakim mempunyai larangan beberapa kewajiban 

yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan 

kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam 

bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan 

sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, 

menjaga martabat dan kehormatan hakim. 
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Kemudian terdapat larangan-larangan yang harus dihindari oleh hakim 

antara lain melakukan kolusi dengan pihak yang berkaitan dengan perkara 

yang sedang ditangani, menerima atau mendapat janji-janji dari pihak 

yang berpekara, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar 

persidangan, mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya 

baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan, 

melecehkan sesama hakim, jaksa, panitra atau penasehat hukum, para 

pihak yang berpekara atau pihak lain.
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BAB III0 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBATALAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 

 

A. Pihak Pemohon 

 Para pemohon perkara nomor 1/PUU-XII/2014 : 

1. Nama : Dr. A. Muhamad Asrun, S.H, M.H 

Alamat : Jalan Setia Nomor 23 RT 008/002, Bidara Cina 

Jatinegara, Jakarta Timur 

Sebagai Pemohon 1 

2. Nama : Heru Widodo, S.H, M.Hum 

Alamat : Jalan Blok Dukuh RT 004/010 Cibubur, Ciracas, Jakarta 

Timur 

Sebagai Pemohon 2 

3. Nama : Samsul Huda, S.H.,M.H 

Alamat : Jalan Tarumanegara Nomor 48C RT 004/011, Pisangan, 

Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten 

Sebagai Pemohon 3 

4. Nama : Dorel Almir, S.H., M.Kn 

Alamat : Jalan Taman Meruya llir I-2 Nomor 6 RT 006/007, 

Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 

Sebagai Pemohon 4 

 



 

 

 

5. Nama : Daniel Tonapa Masiku, S.H. 

Alamat : Jalan Kalipasir, Gang Eretan Nomor 256 RT 004/008, 

Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 

Sebagai Pemohon 5 

6. Nama : Samsudin, S.H. 

Alamat : Villa Perwata Blok B nomor 6 RT 001/003 Pondok Petir, 

Bojongsari, Depok, Jawa Barat 

Sebagai Pemohon 6 

7. Nama : Dhimas Pradana, S.H. 

Alamat :Bojong Menteng, RT 006/009, Rawalambu, Bekasi, Jawa 

Barat 

Sebagai Pemohon 7 

8. Nama : Aan Sukirman, S.H 

Alamat : Dusun Puhun RT 001/001 Windusari, Nusaherang, 

Kuningan, Jawa Barat 

Sebagai Pemohon 8 

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon I 

 Para pemohon perkara nomor 2/PUU-XII/2014 

1. Nama : Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jember 



 

Sebagai Pemohon 1 

 

 

2. Nama : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 2 

3. Nama : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 3 

4. Nama : Firman Floranta Andonara, S.H., M.H. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 4 

5. Nama : Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 5 

6. Nama : Dodik Prihatin S.H., M.Hum. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 6 



 

7. Nama : Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. 

Alamat : Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, 

Jamber 

Sebagai Pemohon 7 

 Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon II  

Selanjutnya keseluruhannya disebut sebagai para Pemohon
49

 

B. Alasan-alasan Hukum Pemohon 

1. Dari sudut materil, substansi yang diatur dalam UU 4/2014, yang menurut 

para pemohon dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 pada pokoknya menyangkut tiga hal utam, yaitu : 

a. Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi 

b. Memperjelas mekasinme proses seleksi dan pengajuan hakim 

konstitusi dan  

c. Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi 

2. Bahwa UU 4/2014 yang mengatur tentang “syarat hakim konstitusi”, 

sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai 

politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum 

diajukan sebagai calon hakim konstitusi”, adalah bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Bahwa UU 4/2014 yang mengatur tentang mekanisme proses seleksi dan 

pengajuan calon hakim konstitusi sehingga, sebelum ditetapkan oleh 
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Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau 

Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan 

yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. 

Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari : 

a. Satu orang diusulakan oleh MA 

b. Satu orang diusulakan oleh DPR 

c. Satu orang diusulakan oleh Presiden 

d. Empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan 

masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh 

masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. Adalah 

bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Bahwa dengan merujuk pada “original intent” teks konstitusi, maka 

pola rekruitmen “Panel Ahli” tersebut bertentang dengan Undang-

Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak 

mengamanatkan pengajuan calon hakim konstitusi melalui Komisi 

Yudisial, melainkan diajukan masing-masing 3 orang calon hakim 

konstitusi dari DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. 

Pasal 24C (3) Undang-Undang Dasar 1945  mengatakan : 

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim 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.” 



 

Perubahan pola rekruitmen calon hakim konstitusi tersebut juga 

menjadikan Komisi Yudisial telah memperluas kewenangannya 

denganmengambil alih kewenangan lembaga Presiden, DPR dan 

Mahkamah Agung dalam mekanisme pengajuan calon hakim konstitusi. 

Perubahan pola rekruitmen calon hakim sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang a quo jelas bertentang dengan UUD dan merusak sistem 

konstitusi kita.Mahkamah Konstitusi harus konsisten menolak 

penyimpangan konstitusi tersebut sebagaimana diperlihatkan dengan 

putusan yang menolak permohonan pengujian UU Pilpres hendak 

maksud untuk membuka jalan bagi calon presiden dari jalur perseorangan 

beberapa waktu lalu. Oleh karna itu, sangat berasalan menurut hukum 

para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang a 

quo. 

4. Bahwa UU/2014 yang mengatur tentang sistem pengawasan yang 

dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi 

(MKHK) yang sifatnya permanen, yang dibentuk bersama oleh Komisi 

Yudisial dan Mahkamah Konstitusi susunan keanggotaan lima orang 

terdiri dari : 

a. Satu orang mantan hakim konstitusi 

b. Satu orang praktisi hukum 

c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang 

di bidang hukum, dan 



 

d. Satu orang tokoh masyarakat 

Dan untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK dibentuk 

sekretariat yang berkedudukan di KY, adalah bertentang dengan Undang-

Undang Dasar 1945. 

5. Bahwa UU/2014 dikeluarkan dengan menyinggung setidaknya lembaga-

lembaga negara lain berikut ini, yaitu Makamah Konstitusi, Komisi 

Yudisial, Presiden< Dewan Prewakilan Rakyat, Kekuasaan Kehakiman, 

dan Mahkamah Agung, akan tetapi pada bagian “mengingat” hanya 

menjadikan “Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Seharusnya bagian “mengingat” 

Perpu Nomor 1 tahun 2013 juga mencantumkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Mahkamh Agung dan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 



 

6. Bahwa sekalipun UU 4/2014 menyinggung lembaga-lembaga negara lain 

dimaksud, tetapi UU 4/2014 tidak sedikit pun membahas Umdamg-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 

7. Bahwa UU/2014 telah memperbesar kewenangan Komisi Yudisial dengan 

turut menyeleksi calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan serta 

merta mengurangi kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden terkait pengajuan calon hakim konstitusi dari 

lembaga-lembaga negara tanpa mengubah Undang-Undang yang mengatur 

Komisi Yudisial. Bahwa Undang-Undang a quo juga telah memperbesar 

kewenangan Komisi Yudisial dengan turut, melakukan pengawasan 

terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tanpa sedikitpun melakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang yang mengatur Komisi Yudisial, 

yaitu Undang-Undang yang mengatur Komisi Yudisial, yaitu Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 

8. Dengan adanya Undang-Undang a quo, maka para Pemohon mengalami 

ketidakpastian hukum sebagai seorang warga negara dan terlanggar hak-



 

haknya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam 

UUD 1945. Undang-Undang a quo melanggar UUD 1945, yaitu : 

a. Pasal 1 ayat (3), „Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahwa 

salah satu muatan cita “negara hukum” adalah pemerintahan 

dijalankan berdasarkan atas hukum. 

b. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama dihadapan hukum.” 

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang para Pemohon kemukakan 

diatas, dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon selain mengajukan 

bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-

dalil permohonan a quo.
50

    

C. Pokok pokok Permohonan Para Pemohon 

Bahwa menurut para Pemohon Register Nomor 1/PUU-XII/2014 pada 

pokoknya menyatakan bahwa : 

a. Para Pemohon beranggapan bahwa UU tentang Penetapan Perpu MK catat 

hukum, yaitu tidak ada unsur kegentingan yang memaksa, Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak sedang reses, terjadi kekeliruan fundamental 

pada bagian “menimbang” dan daya berlaku Perppu tidak jelas. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
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Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan 

UUD 1945, karena penambahan syarat sebagai Hakim Konstitusi pada 

Pasal 15 ayat (2) adalah bertentangan dengan UUD 1945, pengaturan 

mengenai mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi 

bertentangan UUD 1945 dan merusak sistem konstitusi, dan pengaturan 

mengenai sistem pengawasan adalah bertentangan dengan UUD 1945. 

Bahwa menurut para Pemohon Register Nomor 2/PUU-XII/2014 pada 

pokoknya menyatakan bahwa : 

a. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 18C ayat (3) merupakan 

ketentuan yang inkonstitusional, karena ketentuan a quo merupakan 

kebijakan yang merusak sistem pendidikan tinggi, karena sesuai dengan 

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi menunjukkan gelar doktor merupakan gelar 

yang diperoleh setelah jenjang magister dan merupakan gelar tertinggi 

hasil dari pendidikan formal yang hanya bisa dibimbing oleh profesor 

sebagai jabatan akademik tertinggi, menimbulkan potensi munculnya 

hakim konstitusi yang bukan negarawan karena syarat untuk mengisi 

Panel Ahli tidak mensyaratkan “seorang negarawan” dan adanya 

ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 karena mengandung unsur diskriminasi tentang usia minimal 

untuk mengisi sebagai Panel Ahli yaitu 50 tahun. 

b. Pasal 18A ayat (1) ketentuan a quo dibentuk secara inkonstitusional 

karena UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Komisi 



 

Yudisial untuk membentuk Panel Ahli dengan fungsi untuk melakukan 

kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial 

adalah lembaga negara yang bersifat pelengkap bagi kekuasaan 

kehakiman dan hal ini bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 

1945. 

c. Pasal 27A ayat (4) ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, 

karena kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat 

pelengkap atau penunjang karenanya tidak setara dengan Mahkamah 

Konstitusi, anggota Komisi Yudisial tidak memiliki kriteria negarawan 

sehingga menjadi tidak logis apabila orang yang tidak memiliki kriteria 

negarawan membentuk atau bahkan menjadi anggota Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi dengan fungsi menegakkan kode etik dan 

perilaku Hakim Konstitusi, UUD 1945 tidak mengatur mengenai 

kewenangan Komisi Yudisial dalam hal menyusun dan menetapkan kode 

etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, dan persyaratan usia untuk 

menjadi anggota MKHK bersifat diskriminatif.
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D. Dasar-dasar Hakim Konstitusi Dalam Mengambil Keputusan 

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam pengambilan 

putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal 

mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk diupayakan semaksimal 
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mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat 

dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya. Apabila tetap 

tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil No. 24 Tahun 2003 ditentukan 

bahwa dalam bidang sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada 

suara abstain. 

RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara. Oleh karna itu RPH harus diikuti ke- 9 hakim 

konstiuts, kecualai dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim 

kontisusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksut 

dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksut kondisi luar biasa 

adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim 

konstitusi tidak dapat mengahiri RPH, misalnya karena alasan sakit. 

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 

atau 7 hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi,  

perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. 

Demikian pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua 

sidang akan menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.
52

 

Dasar-dasar hakim konstitusi dalam mengambil keputusan yaitu meliputi : 

a. Maksud dan tujuan permohonan 

b. Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945 

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 
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c. Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimakasud Pasal 51 ayat 

(1) dan ayayt (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 

d. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) 

huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 

e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.
53

 

  

E. Amar Putusan  

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya : 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya 

(lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 5, tambahan 

lembaran negara republik indonesia nomor 5493) bertentangan dengan 

undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 

b. Undang-undang 4 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan 

kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Makamah 

Konsitusi menjadi undang-undang beserta lampirannya (lemabaran 

negara republik indonesia tahun 2014 nomor 5, tambahan lembaran 

negara republik indonesia nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat; 
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c. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Makamah Konsitusi 

sebagaimana telah di uabah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang 

makamah konsitusi (Lembaran negara republik indonesia tahun 2011 

nomor 70, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5226), 

berlaku kembali sebagaimana sebelum di ubah oleh peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua 

atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konsitusi 

(lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 167, tambahan 

lembaran negara republik indonesia nomor 5456) yang kemudian 

menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang penepatan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013 

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 

tentang makamah konsitusi menjadi undang-undang (lembaran negara 

republik indonesia tahun 2014 nomor 5, tambahan lembaran negara 

republik indonesia nomor 5493).
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. STATUS HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 

PASCA PUTUSAN PEMBATALAN  

Sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai Status Hukum Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi pada surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

1-2/PUU-XII/2014 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perubuhan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh 

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan 

prilaku hakim. Yang berfungsi untuk mengawasi prilaku hakim konstitusi agar 

teciptanya rasa keadilan untuk masyarakat disetiap perkara yang disidangkan 

dalam Mahkamah Konstitusi. 

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini berjumlah 5 orang 

yang terdiri atas unsur : 

1. 1 orang mantan hakim konstitusi 

2. 1 orang praktisi hukum 

3. 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di 

bidang hukum 

4. 1 orang tokoh masyarakat 



 

Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini memiliki syarat yang 

harus dipenuhi yaitu :  

1. Memiliki intergritas  dan kepribadian yang tidak tercela 

2. Adil 

3. Berusia paling rendah 50 tahun 

4. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 

tahun sebelum diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim 

Konstitusi. 

Pada awalnya sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-

2/PUU-XII/2014 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, terjadi 

penangkapan mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (akhil mochtar) atas 

perkara suap. Saat itu juga pada era kepemipinan Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono mengeluarkan Peppu Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, karena 

Undang-Undang yang sebelumnya mengatur tentang pengawasan hakim 

konstitusi dianggap tidak cukup efektif dan dirasakan dalam keadaan genting atau 

memaksa sehingga Presiden mengeluarkan Perppu tersebut dan bersama-sama 

lembaga terkait menjadikan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Tujuannya 

adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah 



 

Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir konstitusi di 

Indonesia. 

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan Mahakamh Konstitusi pada  

putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang uji materi Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-

Undang bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohon Para Pemohon 

atas uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, sehingga status hukum 

majelis kehormatan mahkamah konstitusi pasca putusan pembatalan Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-

Undang dibatalkan demi hukum dan tidak lagi mempunyai hukum tetap karena 

payung hukum yang menjadi pijakannya telah di batalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-

Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang didalamnya terdapat 

lembaga internal yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk 

oleh Mahkamah Konstitusi untuk mematau, memeriksa dan merekomendasikan 

tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan 

Pedoman Prilaku Hakim Konstitusi. 

 



 

B. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM 

MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI PASCA PUTUSAN 

PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 

Hakim dalam hukum Islam disebut dengan “qadha” yang berarti orang yang 

memutus perkara dan mentapkannya. Hakim sebagai tempat pelarian terkahir 

bagi para pencari keadilan dianggap bijkasana dan tahu akan hukum, bahkan 

menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Hakim didalam 

hukum Islam harus berkemampuan untuk berijtihad dan memiliki sifat yang 

takwa, adil, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. 

Menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 135 “Wahai orang-

orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 

kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”.  

Dan Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakan keadilan dalam 

surat Al-Maidah ayat 8 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 



 

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Terkait dengan putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 

dan sebagaimana penjabaran di bab-bab sebelumnya hakim haruslah berlaku adil 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan jangan kebencian terhadap suatu 

kaum mendorong hakim untuk berlaku tidak adil. Hakim juga dalam setiap 

putusannya tidak boleh mengabaikan suara hati nurani demi mencari keuntungan 

materil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa menguntukan 

kaum powerfull atau demi menjaga kepastian hukum semata. Menurut pendapat 

Satjipto Raharjo, hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial. 

Didalam hukum Islam tidak terdapat aturan yang menjelesakan secara 

kongkret mengenai lembaga yang mengawasi kode etik dan prilaku hakim dalam 

hukum Islam. Akan tetapi terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan seorang 

hakim yaitu bawasannya hakim harus menghindari kolusi dengan pihak yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, menerima atau mendapat janji-

jani dari pihak yang berpekara, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya, 

menerima janji-janji dari pihak yang berpekara, membicarakan suatu perkara 

yang ditanganinya diluar persidangan. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam 

judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Pembatalan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2014”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.   Status hukum majelis kehormatan hakim konstitusi pasca putusan 

pembatalan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 ini sudah tidak berlaku 

lagi karna payung hukum yang menjadi pijakannya sudah dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitutsi sesuai yang tertuang dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 1-2/PUU-XII/2014. 

2.   Analisis hukum Islam terhadap status hukum majelis kehormatan hakim 

Konstitusi pasca putusan pembatalan Undang-Undang nomor 4 tahun 

2014 hakim didalam hukum Islam haruslah berlaku adil karena adil itu 

lebih dekat dengan takwa dan jangan kebencian terhadap suatu kaum 

menodorong hakim untuk berlaku tidak adil.  

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu: 



 

1.   Sebaikanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 ini diberlakukan 

kembai atas segala perkara yang menimpah anggota hakim konstitusi ini 

tidak terulang kembali.   

2.   Alangkah baiknya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi ini tidak 

hanya diawasi secara internal akan tetapi perlu untuk diawasi secara 

eksternal supaya efektif dalam melakukan pengawasan terhadap hakim 

konstitusi. 
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