
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertimbangan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat

mengenai baik dan buruk.9 Sedangkan Hukum adalah undang-undang atau

peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.10 Jadi pertimbangan

hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan

hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk

menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan

proses penalaran hukum.

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum

(manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya.

Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas.

Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas

dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian

hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga

9 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.
1193.

10 Ibid., hlm. 410.
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putusan-putusan (antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam mengadili

kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (similia similibus).11

Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan berfikir dalam usaha

menemukan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim.

Penalaran hukum perlu dilakukan oleh hakim agar putusan yang dihasilkan tidak

hanya corong terhadap undang-undang tetapi juga harus berkeadilan dan

bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Arief Sidharta, kegiatan berfikir seorang hakim dalam upaya

menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir aksiomatis dan

berfikir problematis. Berfikir aksiomatis dimulai dari kebenaran yang tidak

diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang

mengikat. Berfikir aksiomatis diperlukan untuk menemukan landasan dan

pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan  kesalingterkaitan antara

persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu

dengan ketentuan hukum lainnya. Sedangkan berfikir secara problematis,

persoalan utamanya bukanlah menemukan dasar hukum, melainkan alasan

hukum yang paling dapat diterima.12

Penalaran hukum sebagai kegiatan berfikir problematis, memerhatikan

stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu pada sistem hukum positif.

Oleh karena itu, meskipun argumentasi hukum identik dengan kegiatan berfikir

11 Sidartha, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung:
Utomo, 2006), hlm 156.

12 Bernard Arief  Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah  Penelitian
tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan,
(Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 163.
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problematis, namun demikian tidak semua kegiatan berfikir problematis dapat

dikualifikasikan sebagai penalaran hukum.13

Berkaitan dengan hal di atas, Sidartha menjelaskan bahwa Penalaran

hukum dituntut memperhatikan sistem hukum positif. Selain itu, hakim juga

harus memperhatikan hukum penalaran. Secara sederhana hukum penalaran

merupakan hukum silogisme yang dikenal sebagai cara menemukan kebenaran

logis dengan memperhatikan kebenaran antara premis dan  konklusi. Silogisme

saja tidak cukup dalam kegiatan penalaran hukum karena premis-premis hukum

bukanlah suatu pemberian (not given), melainkan harus diciptakan. Aturan

hukum sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi dalam konteks

kenyataan faktual yang konkrit. Terlebih lagi bila dihadapkan pada kenyataan

dinamika kehidupan yang selalu memunculkan situasi hukum baru seiring dengan

perkembangan zaman.14

2.2 Tugas dan Putusan Hakim Konstitusi

2.2.1 Tugas Hakim Konstitusi

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses

semua perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan dan menentukan

hukumnya terhadap setiap perkara, karena itulah sering dikatakan bahwa hakim

dan pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan

keadilan.15

Sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum, Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

13 Sidartha, Op. Cit.
14 Bernard Arief Sidartha, Op. Cit., hlm. 165-166.
15 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.

249.
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menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di

bidang hukum. Syarat-syarat tersebut wajib dimiliki oleh seorang hakim terutama

dalam menjalankan  tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas hakim pada umumnya adalah  melaksanakan hukum dalam hal

concreet ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh

perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang

concreet atau peristiwa yang diajukan kepada hakim, barulah hakim

melaksanakan hukum.16

Tugas hakim dan hakim konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Berkaitan dengan tugas tersebut, Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, hakim dan hakim konstitusi

wajib menjaga kemandirian peradilan.17

2.2.2 Putusan Hakim Konstitusi

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara

yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

mengucapkannya di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan dapat berupa ucapan atau

16 Ibid.
17 Yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak

luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Penjelasan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
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pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh

hakim di persidangan.18

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (judge made law).

Sebagaimana hukum pada umumnya, maka putusan hakim harus ditaati dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat, terutama mengikat bagi para pihak yang

berperkara, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai

dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusan hakim tersebut

secara materiil tidak benar (res judicate veritate habetur).19 Namun demikian, hal

tersebut tidak berlaku terhadap putusan hakim konstitusi karena putusannya

bersifat final dan mengikat (binding).

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah

Konstitusi adalah pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno

terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban

Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b. Memutus sengeta kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud UUD 1945.

18 Ibid., hlm. 250.
19 Ibid., hlm. 250-251.
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2.3 Wewenang Mahkamah Konstitusi

Perubahan ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga amat baru dan

menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang dikenal sebagai Mahkmah

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus dan merupakan

salah  satu judicial control dalam kerangka sistem check and balance di antara

cabang-cabang kekuasaan pemerintah.20 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan

bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang

berada di bawah Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari

sisi politik dan hukum. Pertama, dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan

Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan

undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi

tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh

mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi

menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menempatkan

lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan

dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang

memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai

untuk mengatasi masalah tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kedua, dari sisi

20 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
hlm. 1.
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hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi

perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara

kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.21

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah

dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang

dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-

state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum lebih rendah dengan

norma hukum yang lebih tinggi.22

Wewenang Mahkamah Konstitusi diamanatkan secara langsung oleh

UUD 1945,  kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 dan diatur lebih khusus di dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,23 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

Konstitusi.24 Wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban
memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela,
atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi

(the guardian of the constitution), terkait dengan wewenang dan kewajiban yang

dimilikinya tersebut. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi

21Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 7.

22 Maruarar Siahaan, Op. Cit., hlm. 3.
23LNRI Nomor 98 Tahun 2003, TLNRI Nomor 4316.
24LNRI Nomor 98 Tahun 2003, TLNRI Nomor 4316.
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berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (the final interpreter of the

constitution). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan

negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah

melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu,

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian

of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector

ofthe citizenís constitutional rights) dan pelindung Hak Asasi Manusia

(theprotector of human rights).25

2.3.1 Menguji Undang-Undang

Kewenangan Mahkmah Konstitusi menguji undang-undang dapat

dijelaskan dari perspektif sejarah kontitusi itu sendiri. Konstitusi pada dasarnya

adalah  perjuangan manusia untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan

terhadap hak-hak dasarnya. Maka dari itu, konstitusi modern, termasuk UUD

1945 hasil amandemen mencantumkan hak-hak dasar itu sebagai substansi

utama. Jika ternyata ada undang-undang yang terbukti melanggar hak-hak

tersebut, undang-undang itu harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.26

Pengujian konstitusionalitas undang-undang dipandang perlu selain

karena faktor sejarah konstitusi juga penting keberadaannya dalam sebuah negara

demokrasi yang berdasarkan hukum. Sebagaimana pendapat Mahfud yang

mengatakan bahwa, undang-undang merupakan produk politik yang belum tentu

25Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,
(Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 144-145.

26 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiitusi, 2008), hlm. 52.
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sesuai dengan konstitusi. Bisa jadi sebuah undang-undang dibentuk hanya

sekadar memenuhi hasrat politik para pembuatnya.27

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-

undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sebagaimana yang termuat di

dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, pentingnya pengujian undang-undang sangat erat

hubungannya dengan masalah konstitusionalime dan konstitusionalitas produk

politik. Pengujian undang-undang sangat erat kaitannya dengan struktur

ketatanegaraan dan bahkan hingga ke proses politik. Adanya keterkaitan hal

tersebut, kemudian menjadi salah satu faktor penentu dipilihnya Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan

kewenangan pengujian undang-undang.28

2.3.2 Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan

lembaga negara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman

yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan lembaga negara

yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa kewenangan

lembaga negara yang melibatkan dua atau lebih lembaga negara yang

27 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 99.

28 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer
dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2006), hlm. 101.
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kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.29 Dengan demikian Mahmakah

Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memutus  sengketa  kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur oleh UUD 1945.

Menurut Jimly, secara definitif, sengketa kewenangan lembaga negara

adalah perbedaan pendapat yang disertai dengan persengketaan dan klaim antar

lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai keweangan

yang dimiliki masing-masing.30 Oleh karena itu, jika timbul masalah semacam

ini, maka diperlukan organ yang memiliki kewenangan memutus secara final.

Dalam hal ini kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa  kewenangan

lembaga negara memiliki arti penting jika dikaitkan dengan hubungan

antarlembaga negara pasca perubahan UUD 1945 yang bersifat horizontal. Jika

sebelum perubahan UUD 1945 dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga

tertinggi  negara, maka pada saat ini semua lembaga negara berada  pada posisi

yang sederajat. Peran dan fungsi lembaga negara tersebut bersifat saling

mengawasi dan saling mengendalikan. Akibanyat, bisa jadi muncul perselisihan

antarlembaga negara terkait dengan kewenangan masing-masing yang diberikan

oleh UUD 1945.31

2.3.3 Pembubaran Partai Politik

Pada awalnya wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran

partai politik dalam rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak disebutkan

29 Jimly Asshiddiqie, Sengeta  Kewenangan Lembaga Negara, (Jakarta: Konpress, 2005),
hlm 1-2.

30 Ibid, hlm. 4.
31 Ibid, hlm 2-3.
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secara eksplisit. Dalam rancangan tersebut hanya disebutkan sebagai kewenangan

lain yang diberikan oleh undang-undang. Namun  pada akhirnya para perumus

perubahan UUD 1945 bersepakat untuk mempertegas wewenang tersebut secara

terperinci, termasuk wewenang untuk memutus pembubaran partai politik.32

Permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi harus

disertai alasan bahwa  partai politik tersebut telah menggunakan ideologi, asas,

tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Apabila

cukup bukti dan permohonan dipandang beralasan, maka permohonan tersebut

akan dikabulkan. Eksekusi putusan pembubaran partai politik cukup dengan

hanya membatalkan pendaftarannya pada pemerintah.33

2.3.4 Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutus perselisihan

hasil pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24C UUD

1945. Sengketa tersebut timbul biasanya terkait dengan hasil pemilihan umum

mengenai jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil

pemilihan umum berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah peserta pemilhan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan partai politik

peserta pemilihan umum.

32 Muchamad Ali Safaat, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik
Pembubaran Partai Politiik dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 267.

33 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi, 2006), hlm. 166.
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Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden
dan Wakil Prresiden;

c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihann umum di suatu
daerah pemilihan.

2.3.5 Pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah melahirkan

ketentuan yang lebih rinci mengenai alasan dan mekanisme pemakzulan

(impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7A UUD Tahun 1945

berisi alasan yang isinya memuat mengenai pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden sebagai berikut:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kemudian, Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 menentukan mekanisme

pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai berikut:

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya  dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah
Konsttusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atauWakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
pendapat bahwa Presiden  dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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Organ atau lembaga yang diberi wewenang untuk menilai apakah

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan

Pasal 7B  ayat (1) di atas adalah Mahkamah Konstitusi. Wewenang tersebut

tercantum secara konkret di dalam Pasal 24C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian

bahwa yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi adalah menilai benar atau

tidaknya pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau  Wakil Presiden melanggar

hukum atau tidak memenuhi syarat, bukan mengadili kesalahan yang dilakukan

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat

DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil

Presiden berkaitan dengan kedudukannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan

kehakiman, yaitu memutus pro justicia, bukan sebagai lembaga politik.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi hanyalah memutus apakah dugaan DPR

terbukti secara hukum dan tidak menyangkut pemberhentian. Apabila dugaan

tersebut terbukti, lembaga yang berwenang mengambil keputusan tentang

pemberhentiannya adalah MPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak lagi memenuhi
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syarat, tidak menjadi keharusan bagi MPR untuk memeberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden.34

Apabila MPR pada akhirnya tidak memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden yang sudah dinyatakan melanggar hukum atau tidak memenuhi

syarat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dapat diartikan bahwa MPR

mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, karena wewenang pemberhentian

Presiden dan/atau  Wakil Presiden berada pada MPR. Hal tersebut terjadi karena

dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya berada pada

dimensi hukum, melainkan juga berada pada dimensi politik.35

Setidaknya ada 5 (lima) faktor menurut Jody C. Baumgartner yang

mengakibatkan muncul dan berhasilnya usaha pemakzulan Presiden dan/atau

Wakil Presiden, yaitu: (1) keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang

kekuasaan, (2) ketentuan konstitusi dan perundang-undangan tentang

pemakzulan, (3) struktur partai politik, (4) popularitas Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebelum tuduhan pelanggaran atas kesalahan bertindak dari Presiden

dan/atau Wakil Presiden, (5) faktor lain-lain (media massa, kondisi ekonomi, dan

tekanan internasional).36

2.3.6 Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Jenis putusan

Putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai

pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

34 Harjono, Transformasi Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MKRI, 2009), Hlm. 141-142.

35 Ibid, hlm. 142.
36 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

39.
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dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri perkara. Sebagai perbuatan hukum

yang akan menyelesaikan perkara maka putusan hakim itu merupakan tindakan

negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasarkan

undang-undang dasar maupun undang-undang.37

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2012

tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam

sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan

kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final.

Jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari amarnya dapat

dibedakan antara putusan yang bersifat condemnatoir, declaratoir, dan

constitutief. Suatu putusan dikatakan condemnatoir apabila putusan tersebut

berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu

prestasi (tot het verrichten van een prestatie). Perkara di Mahkamah Konstitusi

yang dapat dipandang sebagai putusan yang bersifat condemnatoir adalah

putusan terkait dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara.38 Hal tersebut

termuat di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon

tidak mempunyai kewenangan yang dipersengketakan”.

Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu yang menjadi

hukum.Putusan yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan

37 Abdul Latif, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media,
2009), hlm. 205.

38 Maruar Siahaan, Op. Cit., hlm. 205.



23

suatu putusan yang bersifat declaratoir. Hakim dalam hal ini menyatakan

permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.39

Ketentuan mengenai putusan yang bersifat declaratoir termuat di dalam Pasal 56

ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah

Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagaian

dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945”.

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan

hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan undang-

undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang

timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.40

Jenis putusan yang berkembang dalam praktik adalah adanya jenis

putusan sela dalam putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.41 Namun

demikian dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

tidak ada putusan sela yang ada hanya putusan akhir. Putusan sela biasanya

digunakan dalam hal perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan juga

perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut termuat di dalam pasal

63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Mahkamah

Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon

39Ibid., hlm. 206.
40Ibid.
41 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hlm 131.
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dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang

dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angaka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

disebutkan 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”. Sedangkan putusan akhir yaitu putusan

yang dikeluarkan untuk mengakhiri suatu perakara.

Mahkamah Konstitusi juga menghasilkan produk hukum selain putusan

yang dihasilkan dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajibannya. Produk hukum tersebut antara lain ketetapan, peraturan, dan

keputusan yang termuat di dalam PMK Nomor 1 Tahun 2012. Ketetapan

Mahkamah merupakan penetapan tertulis Mahkamah yang berisi tindakan

hukum, baik yang bersifat konkret-tertentu maupun bersifat konkret-

individual, dan final untuk menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan bagi

pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah dalam bidang

yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah

merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial. Keputusan

Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum

yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.
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b. Amar Putusan

Terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan yang diterbitkan oleh mahkamah

konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan

permohonan ditolak. Ketentuan tersebut termuat di dalam Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diatur lebih

lanjut di dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pertama, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat

diterima (niet ontvantkelijk verklaard) termuat di dalam Pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Dalam hal

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar

putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

Kedua, amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, termuat

di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah

Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan

permohonan dikabulkan”. Selanjutnya Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa

“Dalam hal pembentukan  undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan

dikabulkan”.

Ketiga, amar putusan yang ditolak, termuat di dalam Pasal 56 Ayat (5)

yang menyatakan bahwa “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
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baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar

putusan menyatakan permohonan ditolak”.

Selain ketiga amar putusan di atas, dalam perkembangannya terdapat

pula amar putusan lainn dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan

yang amarnya menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally

constitutional), tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional),

penundaan keberlakuan putusan, dan perumusan norma dalam putusan.42

2.3.7 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sedikitnya akan

menimbulkan akibat hukum terhadap tiga hal, yang antara lain terhadap perkara

terkait yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, terhadap peraturan terkait, dan

juga terhadap subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan.

Pertama, perkara pengujian undang-undang terkait erat dengan perkara

yang menggunakan undang-undang yang bersangkutan sebagai dasar penuntutan,

gugatan, ataupun putusan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berkaitan

dengan hal tersebut, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

menegaskan bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap

berlaku, sebelum ada putusan yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”. Dengan demikian, undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah

Konstitusi tetap sah untuk dijadikan dasar penuntutan ataupun dasar gugatan serta

dasar bagi pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan dalam lingkungan

42 Ibid., hlm. 142.
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peradilan di bawah Mahkamah Agung sampai undang-undang itu tidak lagi

mempunyai kekuatan hukum mengikat.43

Kedua, berkenaan dengan akibat hukum terhadap peraturan terkait, Pasal

55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan

Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang dijadikan dasar

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah

Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Ketiga, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan

bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Dengan demikian,

putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif kedepan (foreward looking),

tidak retrospektif ke belakang (backward looking). Oleh karena itu, segala subjek

perbuatan hukum dan subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama

sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah setelah adanya

rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.44

2.4 Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap

warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang

tidak berhubungan dengan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem

hukum yang berdasarkan konstitusi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung

43 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), hlm. 217-218.

44Ibid., hlm. 224.
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terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama,

peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.45

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan lembaga

peradilan tertinggi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,46 yang kemudian

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.47 Selanjutnya, diubah kembali dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,48 dan

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.49

Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting, tidak saja dalam

proses penegakan hukum, tetapi lebih penting lagi adalah sebagai implementasi

konsep negara hukum. Sebagai bagian dari perwujudan institusi hukum, maka

keberadaan Mahkamah Agung dikaitkan dengan kelembagaan (institusionalized),

pengaturan norma (normative), dan pemberian hukuman (coercive).50

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang termuat di dalam Pasal 24A

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang. Wewenang tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20

45 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), hlm 190.

46LNRI Nomor 107, Tahun 1964, TLNRI Nomor 2699.
47LNRI Nomor 74 Tahun 1970, TLNRI Nomor 2951.
48LNRI Nomor 8 Tahun 2004, TLNRI Nomor 4358.
49LNRI Nomor 157 Tahun 2009, TLNRI Nomor 5076.
50Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007),

hlm. 35.
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kemudian diatur lebih khusus lagi di

dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung,51 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung52 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung53 yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili,
permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 31 menyatakan bahwa Mahkamah Agung juga

memiliki wewenang untuk:

(1) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang;

(2) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang atas alasan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 32 Mahkamah Agung juga berwenang untuk:

(1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan
pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;

(2) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi
dan keuangan;

(3) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya;

(4) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua
badan peradilan yang berada di bawahnya.

51 LNRI Nomor 73 Tahun 1985, TLNRI Nomor 3316.
52LNRI Nomor 9 Tahun 2004, TLNRI Nomor 4359.
53LNRI Nomor 3 Tahun 2009, TLNRI Nomor 4958.
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Pasal 34 menyatakan bahwa Mahkamah Agung juga berwenang untuk

“memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama

dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap”. Upaya hukum peninjauan kembali tersebut, dapat diajukan terhadap

putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah

Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.5 Tujuan Hukum

Utrecht mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah hukum adalah

himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu

pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari

pemerintah masyarakat itu.54 E. Meyers mengartikan hukum sebagai semua

aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah

laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa

negara dalam melakukan tugasnya.55

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah tata aturan (order)

sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan

demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi

seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami

sebagai suatu sistem.56 Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong

54 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, Disadur Oleh: Moh.
Saleh Djindang, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru, 1989), hlm. 3.

55 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), hlm. 7.

56 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta:
KonPress, 2012), hlm. 13.
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manusia dengan teknik tertentu agar bertindak  dengan cara yang telah ditentukan

oleh aturan hukum.57

Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup

secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan

dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “Franka Salis”, lex Salica.58

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi

kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta

benda, terhadap yang merugikannya.59 Pendapat lain dikemukakan oleh

Aristoteles yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai

kehidupan yang baik. Untuk memperoleh kehidupan yang baik itu diperlukan

hukum.60 Dengan demikian hukum adalah alat yang dipergunakan untuk

mencapai kehidupan yang baik tersebut. Selanjutnya, Thomas Aquinas

berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan dan sentosa (well-

being) masyarakat secara keseluruhan.61

Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk

ketertiban sosial.62 Pandangan ini sering disalahtafsirkan seakan-akan memang

benar bahwa adanya hukum terutama memang untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat. Bellefroid berpendapat bahwa tujuan  hukum adalah menambah

kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau

kepentingan semua anggota masyarakat. Vant Kant mengatakan bahwa hukum

57Ibid., hlm. 15.
58 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketigapuluh, (Jakarta: Pradnya

Paramita, 2004), hlm. 10.
59Ibid., hlm. 11.
60 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),

hlm. 108.
61Ibid., hlm. 109.
62Ibid., hlm. 113.
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bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak

dapat diganggu.63

Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib

di dalam masyarakat. Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan

hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Sudikno

Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Demikian juga Soejono mengatakan bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk

membawa misi tertentu, yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam

hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan

ketentraman masyarakat. Adapun Purnadi Perbacaraka dan Soerjono Soekanto

berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang

meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.64

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal dua jenis teori tentang

tujuan hukum, yaitu teori tujuan hukum Timur, dan teori tujuan hukum Barat.

Teori tujuan hukum barat dibagi lagi menjadi teori etis, teori utilities dan teori

normatif-dogmatik.

Teori tujuan hukum timur tidak menempatkan kepastian sebagai tujuan

utama dari hukum, melainkan menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut

“keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”. Jadi,

tujuan hukum bangsa-bangsa Timur masih menggunakan kultur hukum asli

63 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 42.
64 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6-7.
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mereka, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum Barat, yaitu

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.65

Teori tujuan hukum barat, di antaranya adalah teori etis, teori utilities, dan

teori dogmatik-normatif. Teori Etis menganggap bahwa tujuan hukum itu adalah

semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian menurut teori ini, keadilan

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Keadilan Distributif, yakni keadilan yang

memberikan keadah setiap orang bagian menurut jasanya; (b) Keadilan

Komutatif, yakni keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang sama

banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan.66 Teori Utilities

menganggap bahwa, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan

kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham berpendapat bahwa

tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya

kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Soebekti menyatakan, bahwa tujuan

hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan

kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat

seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.67 Teori normatif-

dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk

menciptakan kepastian hukum. Aliran ini bersumber dari aliran positivistis yang

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan

tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata

65 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence), (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 212-213.

66 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.81.
67Ibid., hlm. 81.



34

untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban

seseorang.68

Ketiga tujuan hukum tersebut merupakan tujuan hukum dalam arti luas.

Gustav Redbruch mengemukakan tiga teori dasar tujuan hukum yang disebut

“asas prioritas”, teori tersebut menyebutkan bahwa tujuan hukum antara lain: (a)

pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan; (b) kemanfaatan; dan (c)

kepastian hukum.69

Selain teori di atas, terdapat teori lain yang menyatakan bahwa tujuan

hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif,

teori ini dikenal sebagai Teori Pengayoman. Secara aktif dimaksudkan sebagai

upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam

proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif, adalah

mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan

penyalahgunaan hak.70

Untuk mengetahui tujuan hukum, Roscoe Pound mengelaborasi secara

kronologis gagasan mengenai apa sebenarnya hukum. Dalam hal ini Roscoe

Pound mengemukakan gagasan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum.

Gagasan tersebut dikemukakan untuk mengetahui untuk apa hukum itu ada.

Gagasan Roscoe Pound tersebut adalah sebagai berikut:

(i) hukum dipandang sebagai aturan atau seperangkat aturan tentang
tingkah laku maanusia yang ditetapkan oleh kekuasaan yang bersifat
illahi. Dalam hal ini, hukum dimaknai sebagai wujud campur tangan
langsung kekuasaan yang bersifat illahi terhadap kehidupan masyarakat.
(ii) hukum dimaknai sebagai suatu tradisi masa lalu yang terbukti
berkenaan bagi para dewa sehingga menuntun manusia untuk mengurangi

68Ibid.
69Ibid., hlm. 82.
70 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2010),

hlm. 28.
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kehidupan dengan selamat. (iii) hukum dimaknai sebagai pedoman
tingkah laku manusia yang telah ditetapkan secara illahi. (iv) hukum
dipandang sebagai sistem prinsip-prinsip yang ditemukan secara filsufis
dan prinsip-prinsip itu mengungkapkan hakikat hal-hal yang merupakan
pedoman bagi tingkah laku manusia. (v) hukum diartikan sebagai
seperangkat aturan dan pernyataan kode moral yang abadi dan tidak dapat
berubah. (vi) hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang
dibuat oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara
politis. (vii) hukum dipandang sebagai suatu refleksi pikiran illahi yang
menguasai alam semesta. (viii) hukum dipandang sebagi serangkaian
perintah penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara
politis. (xi) hukum dipandang sebagi sistem pedoman yang ditemukan
berdasarkan pengalaman manusia dan dengan pedoman tersebut manusia
secara individual akan merealisasikan kebebasannya sebanyak mungkin
seiring dengan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. (x) hukum
dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filsufis dan
dikembangkan secara rinci melalui tulisan yuristik dan putusan
pengadilan. (xi) hukum dipandang sebagai seperangkat atau suatu sistem
aturan yang dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh
sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk
meneguhkan kepentingan kelas yang berkuasa tersebut. (xii) hukum
dipandang sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari pinsip-prisip
ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat,
ditemukan secara observasi, dinyatakan dalam petunjuk-petunjuk yang
bekerja melalui pengalaman manusia mengenai apa yang dapat dilakukan
dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan.71

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, salah satu aspek yang cukup

berperan adalah faktor kesadaran hukum masyarakat. Eksistensi kesadaran

hukum masyarakat sebagai usaha untuk mencari sahnya hukum, merupakan

konsekuensi dari berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya.72

2.5.1 Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan

merupakan tujuan yang terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai

(value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai fondasi penting

yang mendasarinya, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kebenaran; (3) Hukum; dan (4)

71 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 124-130.
72Marwan Mas, Op. Cit., hlm. 84.
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Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan

merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Plato menyatakan: “ Justice is the

supreme virtue which harmonize all other virtues”.73 Para filosof Yunani

memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh

karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat

terkenal itu, yang mengartikan kadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan

konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “Justice is the constant

and continual purpose which gives to everyone his own”.74

Pendapat lain dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa

keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran

dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus

ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak

peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika

tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan

sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar

itu, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat

dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak

membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh

sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam

masyarakat yang adil, kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang

dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi

kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori

yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis

73 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 52.

74 Ibid., hlm. 53.
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ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan

yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan

keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan

keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.75

Keadilan sangat erat hubungannya dengan hukum, bahkan ada pendapat

bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti

sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah agar tercapainya rasa keadilan pada

masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka

hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga

diahadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif dan berlaku bagi siapa saja,

sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan

keadilan itu bukan merupakan hal yang mudah. Sesulit apapun itu harus

dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum

itu adalah hak-hak yang dikaui oleh peradilan.76

Kehidupan sosial yang harmonis dapat tercapai manakala keadilan

terpelihara dan dapat ditegakkan. Keadilan meliputi perlindungan terhadap hak

individu anggota masyarakat dan hak kolektif masyarakat. Meskipun ada

berbagai pemikiran dan konsep tentang keadilan, namun pemahaman tentang

keadilan tentu harus didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan

masyarakat itu bermukim. Keadilan merupakan tujuan hukum yang utama karena

hanya dengan keadilan tatanan kehidupan masyarakat dapat terpelihara. Selain

75 John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

76 Agus Saantoso, Hukum, Moral, dan Keadilan, (Jakarata: Kencana Prenada Media
Group, 2012), hlm. 91.
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keadilan, hukum juga memiliki tujuan lain, yaitu kepastian hukum dan

kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan tertinggi.77

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-

individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima.

Sebagian menyebutnya sebagai legal justice atau keadilan hukum yang merujuk

pada peleksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara

hukum. Ada pula istilah social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan

sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai social firmness atau keadilan sosial

yang mengkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan

individu atau keadilan secara umum.78

Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari

kata “adil” berarti sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah

satunya, atau tidak berat sebelah.79 Berkaitan dengan hal tersebut, Hans Kelsen

berpendapat bahwa tata aturan mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi

semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya yang

diidentikkan dengan kebahagiaan sosial dan dimkanai sebagai keadilan sosial.

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial

tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Keadilan adalah

pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang

paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.80

77 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional “Praktik ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan UUD 1945”, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 135, 136.

78 Agus Santoso, Op. Cit, hlm. 85-86.
79 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 13.
80 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Loc. Cit., hlm. 16-18.
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Kriteria keadilan menurut Kelsen, seperti halnya kebenaran, tidak

tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia

terbagi menjadi banyak kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang satu sama

lainnya berbeda, maka banyak terdapat ide keadilan yang berbeda-beda pula.

Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan.81

Pendapat lain tentang keadilan dikemukakan oleh Aristoteles dalam

karyanya yang berjudul “anichomachean ethics, politics, dan rethoric”. Lebih

spesifik lagi dapat dilihat dalam “nicomachean ethics”, buku itu sepenuhnya

ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum. Aristoteles

berpandangan bahwa “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

keadilan”.82 Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua

macam keadilan, keadilan distributief dan keadilan commutatief. Keadilan

distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

pretasinya. Keadilan commutatief adalah keadilan dengan cara memberikan sama

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.83

Satjipto Rahardjo memiliki pandangan yang menganggap bahwa hukum

adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang

adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak

mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.84

81 Ibid., hlm. 18.
82 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa

dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.
83 L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.

11-12.
84 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009), hlm. 1.
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Kosep keadilan dalam konteks Indonesia termuat di dalam Pancasila

sebagai norma dasar negara atau staats fundamental norm, yaitu “keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Kelima

Pancasila tersebut didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Maka di dalam sila kelima tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang harus

terwujud dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan

dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan

manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat,

bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.85

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala

bidang kehidupan baik material maupun spiritual, yaitu keadilan dalam bidang

hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan merupakan suatu

perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai

dengan porsinya.86

Keadilan juga tertuang di alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi atau hukum

tertulis tertinggi bagi bangsa Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

85 Jermis Lemek, loc. Cit., Ibid, hlm. 86.
86 Ibid, hlm. 87.
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Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin keadilan dalam bidang

hukum bagi setiap orang yang tertuang di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun

1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum”.

Apabila berbicara keadilan dalam konteks Indonesia, maka terdapat

diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah

pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada

pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya

apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak

hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak

pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga

memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada

pada diri individu.87

Keadilan dalam dunia hukum sangat erat kaitannya dengan lembaga

peradilan. Hal tersebut terjadi karena lembaga peradilan memiliki peran besar

dalam rangka mewujudkan dan menegakkan keadilan yang dapat dilihat dari dua

aspek. Pertama, lembaga peradilan merupakan pusat bekerja dan berprosesnya

hukum. Putusan pengadilan sangat menentukan bagaimana hukum dimaknai dan

dikembangkan. Putusan pengadilan yang menentukan hukum hanya dilihat dari

bunyi pasal-pasal atau dikontektualisasikan sehingga senantiasa berproses sesuai

dengan dinamika masyarakat. Kedua, putusan pengadilan menentukan wujud

nyata hukum yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Putusan

87 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), hlm. 50.
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pengadilan mentranformasikan hukum dalam arti nilai dan norma menjadi

realitas yang harus dihadapi dan dialami seseorang.88

2.5.2 Kepastian Hukum

Setelah aspek keadilan, aspek yang harus dipehatikan dan

dipertimbangkan oleh hakim adalah aspek kepastian hukum. Hakim harus

berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat

secara kebebasan yang terikat (geboden vrijheid) dan keterikatan yang bebas

(vrije gobedinheid) dalam memutus perkara.89

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai

upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan

yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula.

Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.90 Berkaitan

dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa,

masyarakat terutama masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian

dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di

pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan

berhukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata

tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk

mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.91

Aturan hukum merupakan aturan bersifat umum yang menjadi pedoman

bagi individu baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan

88 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu “Paradigma Hukum Progresif dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 172-173.

89 Ishaq, Loc. Cit, hlm. 118.
90 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional “Praktik ketatanegaraan Indonesia

Setelah Perubahan UUD 1945”, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 136.
91 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: Uki Press, 2006), hlm. 133.
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masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat. Adanya aturan

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu Pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang

boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya bunyi pasal di

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus

serupa yang telah diputus.92

Terkait dengan aspek kepatian hukum, Gustav Radbruch menyatakan

bahwa ada 4 (empat) hal yang mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian

hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum

itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan. Ketiga, kenyataan fakta

harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif

tidak boleh mudah berubah.93

Pendapat lain dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa,

kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan

mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum.

Kepastian hukum dapat berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal-

hal yang konkret.94

92 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm 157-158.
93 Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die Rechtswissenchaft, (Stuttgart: Koehler Verlag,

1961), hlm. 36.
94 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan keduapuluh empat, (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1991), hlm. 24-25.
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2.5.3 Kemanfaatan

Berkaitan dengan hal tersebut, Teori Utilitis yang dikemukakan oleh

Jeremy Bentham (1748-1832), dalam bukunya “Introduction to the morals and

legislation” menyatakan bahwa “hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-

mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya”.95 Pendapat lain

disampaikan oleh Soebekti yang menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdi

kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat seluas-

luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat.96

Sekalipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu merupakan

nilai dasar dari hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch,

namun di antara masing-masing terdapat suatu pertentangan satu sama lain.

Hubungan atau keadaan yang demikian dikarenakan ketiga nilai dasar hukum

tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda satu sama lain,

sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Seandainya

kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum maka sebagai nilai,

makaakan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan karena yang penting bagi

kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri.97

Dari ketiga aspek tujuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib

memprioritaskan keadilan, selanjutnya kemanfaatan dan kepatisan hukum. Teori

95 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2013), hlm. 21.

96 Marwan Mas, Loc. Cit., hlm. 81.
97 Chainur, Loc. Cit, hlm. 17.
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ini dikenal dengan “asas prioritas”. Idelanya, tiga nilai dasar tujuan hukum itu

diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim

maupun aparat penegak hukum lainnya dapat terwujud secara bersama-sama.

Apabila tidak, maka diprioritaskan keadilan terlebih dahulu, barulah

kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.98 Teori lain menyatakan bahwa

ketiga tujuan hukum tersebut harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang

dihadapi. Teori ini disebut sebagai “asas prioritas yang kasuistis”.99

2.6 Peninjauan Kembali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peninjauan adalah proses, cara,

perbuatan meninjau. Meninjau adalah melihat (memeriksa), menilik,

mempertimbangkan kembali aturan-aturan.100 Menurut Kamus Hukum,

peninjauan kembali (herziening) adalah peninjauan kembali terhadap putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; revisi.101 Menurut

Andi Sofyan dan Abd Asis, Herziening adalah suatu peninjauan kembali atas

putusan di semua tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali atas

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.102

Peninjauan kembali (herziening), semula telah diatur di dalam Reglement

of de Strafvordering (Sv). yakni peraturan mengenai hukum acara pidana bagi

pengadilan-pengadilan tinggi di Pulau Jawa dan bagi Mahkamah Agung

98 Marwan Mas, Loc Cit, hlm. 82.
99 Ibid, hlm. 83.
100 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya

Karya, 2005), hlm. 574.
101 J.C.T Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 64.
102Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenada

Media Group, 2014), hlm. 290-291.
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Indonesia, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Mei 1848 dengan Staatsblad

Tahun 1848 Nomor 40 juncto Nomor 57, dan telah diundangkan tanggal 14

September 1847 dalam Staatsblad (Stb)Tahun 1847 Nomor 40.103

Setelah berlakunya Sv dan sebelum berlakunya KUHAP, belum ada

undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman104 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali tersebut, tetapi

pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tanggal 19 Juli

1969 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang

memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 13 Oktober 1969, menunda

berlakunya peraturan Mahkamah Agung tersebut, dengan alasan masih

diperlukan peraturan lebih lanjut.105

Pada tanggal 19 November 1980 Mahkamah Agung mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan

mengajukan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana.106

Mengenai perkara pidana, diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat

meninjau kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

103 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu
Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 526.

104 LNRI Nomor 107, Tahun 1964, TLNRI Nomor 2699.
105 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 304.
106Ibid., hlm. 305.
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yang mengandung pemidanaan, dengan alasan:

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan
yang dinyatakan terbukti, tetapi satu sama lain bertentangan;

2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan
yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung
pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas
dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana,
pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara
ke persidangan pengadilan atau penerepan ketentuan pidana lain yang
lebih ringan.

Peninjauan kembali kemudian diatur dan dimuat di dalam Pasal 263 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal tersebut menyatakan bahwa

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli

warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung”.

Pasal 263 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa terhadap

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewjisde) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali

tidak dapat digunakan.107

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, tidak sedikit putusan pengadilan

yang mengandung pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilan

sesat (rechterlijke dwaling). Putusan tersebut menyebabkan penderitaan bagi

terpidana yang tidak berdosa secara lahir dan batin. Putusan pengadilan sesat

yang pertama kali terungkap adalah kasus Sengkon dan Karta tahun 1977.  Kasus

107 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan
Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 615.
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lain adalah kasus salah tangkap dan peradilan sesat terhadap Imam Chambali,

Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugianto di Jombang.108

Ada dua macam peradian sesat, yakni sesat karena fakta (feitelijke

dwaling) dan sesat di bidang hukum (dwaling omtrent het recht). Pertama, sesat

karena fakta, apabila di dalam sidang penuntut umum mengungkapkan suatu

kejadian yang tidak sebenarnya, kemudian hakim memutus berdasarkan hal

tersebut sehingga merugikan terdakwa. Kedua, sesat di bidang hukum, apabila

hakim menerapkan hukum yang salah terhadap fakta hukum yang sebenarnya.109

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sangat penting keberadaannya dari proses peradilan yang

demikian bagi seorang terpidana. Peninjauan kembali ditujukan untuk

meperbaiki putusan menghukum yang salah yang ditujukan semata-mata bagi

kepentingan terpidana.110

Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan

instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, asalkan

putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap

putusan Pengadilan Tinggi, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali jika

terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan kasasi, sebab

putusan Pengadilan Tinggi yang demikian sudah melekat sifat putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Begitupun terhadap putusan Mahkamah

Agung, dapat diajukan upaya peninjauan kembali setelah putusan itu

108 Adami Chazawi, Lembaga Peninjau Kembali Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), hlm. 2.

109Ibid., hlm. 2-3.
110Ibid.
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memperoleh kekuatan hukum tetap.111 Dengan demikian, peninjauan kembali

dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas (vrijspraak) atau putusan lepas dari

segala tuntutan hukum (onslag rechts vervolging).112

Permohonan peninjauan kembali memiliki beberapa persyaratan,

diantaranya syarat formil dan syarat materiil. Kedua persyaratan tersebut

menentukan putusan peninjauan kembali yang ditetapkan oleh majelis hakim

peninjauan kembali. Terpenuhinya persyaratan formil menjadi penentu dapat atau

materiil menentukan ditolak atau tidaknya peninjauan kembali tersebut. Secara

umum pengertian syarat formil adalah terkait prosedural atau mekanisme hukum

acara, sementara syarat meteriil merupakan subtansi dari alasan dasar permintaan

peninjauan kembali.113

2.6.1 Syarat Formil Peninjauan Kembali

Syarat formal untuk meenentukan sah atau tidaknya permohonan

peninjauan kembali menurutYahya Harahap adalah “surat permintaan”

peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan peninjauan kembali yang memuat

alasan-alasan seagai dasar, permintaan yang demikian dianggap “tidakada”.

Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP

yang menyatakan bahwa:114

111 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 615.
112 Muhammad Taufik Mukaro, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 231.
113 Budi Suhariyanto, Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum,

(Jakarta: Puslitbang  Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012), Hlm. 57.
114 Yahya Harahap, Op. Cit., Hlm. 619.
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(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah
memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara
jelas alasannya. (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah
terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima
permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia
mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat
permintaan peninjauan kembali.

Keabsahan “surat permintaan” tersebut harus sesuai dengan ketentuan

Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang didasarkan pada alasan dasar permohonan pada

Pasal 263 ayat (1). Sehingga Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi “Terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat

mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, menjadi

ruh dari terpenuhi atau tidaknya syarat formil peninjauan kembali.

Berkaitan dengan hal di atas, Adami Chazawi berpendapat bahwa

ketentuan Pasal 263 ayat (1) merupakan syarat formil mengajukan permohonan

upaya hukum peninjauan kembali. Ketentuan tersebut jelas dan limitatif,

merupakan kehendak pembentuk undang-undang, sehingga tidak boleh

ditafsirkan bertentangan dengan isi dan maknanya. Sementara ketentuan Pasal

263 ayat (2) memuat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat

diterima dan dibenarkan pengajuan peninjauan kembali oleh Mahkamah

Agung.115

115 Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 24-25.
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Berkaitan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Adami Chazawi

berpendapat bahwa terdapat tiga syarat formil secara kumulatif, yaitu:116

a. Yang dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya

terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde)

b. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum

peninjauan kembali

c. Boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang

menghukum/ mempidana saja.

2.6.2 Syarat Materiil Peninjauan Kembali

Syarat materiil peninjauan kembali termuat di dalam ketentuan Pasal 263

ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali

dilakukan atas dasar:

a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung,
hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan
hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap
perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang paling ringan;

b. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alas an putusan yang dinyatakan
telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan

c. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu
kekeliruan yang nyata.

Menurut Laden Marpaung, Pasal 263 ayat (2) inilah yang merupakan

syarat materiil pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (herziening) dan

hanya dengan  alasan tersebutlah upaya hukum peninjauan kembali dapat

dilakukan.117

116 Ibid, hlm. 26.
117 Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara

Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 75.
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Ketiga syarat di atas sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 263 ayat

(2) KUHAP, wajib dipenuhi oleh terpidana yang akan mengajukan peninjauan

kembali di pengadilan, apabila tidak, kemungkinan besar peninjauan kembali

tersebut tidak dapat diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana

yang termuat di dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa

“Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan

bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar

alasannya”.

Selanjutnya, Pasal 266 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal

Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat

diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan
menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap
berlaku disertai dasar pertimbangannya;

b. Apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah
Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu
dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.


