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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH 

AGUNG, DAN TEORI PENGUNDANGAN 

 

A. Mahkamah Konstitusi 

1. Konsep Teoritis Pembentukan Mahkamah Konstitusi 

 Jika merujuk pada sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka hal 

yang menjadi acuan data penunjang pada awal Negara kita berdiri/merdeka 

dikalangan Founding Fathers Negara telah merumuskan suatu lembaga kenegaraan 

seperti Mahkamah Konstitusi
32

. Ide dan rencana pembentukan lembaga ini sempat 

mencuat dalam sidang BPUPKI 15 juli 1945. Kala itu berlangsung perdebatan yang 

cukup hangat antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya Mahkamah Agung 

diberikan kewenangan menguji materiil Undang-Undang yang dipandang 

bertentangan dengan UUD, Hukum Adat Mahkamah Syariah
33

. 

Pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan 

pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), 

yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 

negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000.
34
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Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum 

ada satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan 

usul itu. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, 

rancangan rumusan mengenai mahkamah konstitusi masih berupa beberapa alternatif 

dan belum final.
35

 

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan 

diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 

2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum 

dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.
36

 

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka 

menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) 

menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan 

Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian 

membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.
37

 

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui 

secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 
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Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 

dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Lembaran perjalanan MK 

selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 

2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang 

kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.
38

 

Seiring dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dinamika ketatanegaraan 

Indonesia semakin berkembang. Secara teoritik suatu konstitusi dapat dirubah dalam 

rangka penyempurnaan
39

. Reformasi konstitusi dipandang menjadi kebutuhan dan 

agenda yang harus dilakukan secara fundamental.Hal ini mengingat ada beberapa 

aspek kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut 

menjadi tidak demokratisnya Negara ini selama menggunakan UUD 1945 tersebut. 

Mahfud MD menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya
40

: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang Executive 

heavy dengan memberi porsi yang sangat besar terhadap kekuasaan 

Presiden tanpa adanya mekanisme checks and balance yang memadai. 

b. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi 

kewenangan kepada Presiden untuk mengatur  hal-hal penting dengan 

Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. 

c. Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa Pasal yang multi tafsir 

sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir 

yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden. 

d. Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan semangat penyelenggaraan 

Negara dari pada sistemnya. 

                                                           
38
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Pada masa gerakan reformasi terjadi perubahan dalam kehidupan sosial, 

politik, dan hukum di Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada 

Tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden. Perubahan kedua adalah 

dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA. Kemudian perubahan ketiga 

adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi 

harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

Perubahan ketiga UUD 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung 

dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 

1945. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 

memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 

agustus 2003. 

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di 

berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori 

ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip 

konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip 

demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas 
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dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan 

mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.
41

 

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di 

berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori 

ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip 

konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip 

demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas 

dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan 

mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.
42

 

Meski tidak ada negara di dunia yang mengatur secara murni ajaran trias 

politika, namun jiwa semangat pembatasan negara melalui pemisahan ataupun 

pembagian kekuasaan tetap dianut dengan berbagai variasinya. Di dalam kerangka 

trias politika, menjadi teramat penting keberadaannya kekuasaan kehakiman yang 

mandiri, yang mampu mengontrol cabang kekuasaan lain secara independen dengan 

tetap menggunakan persfektif hukum dan demokrasi sebagai acuannya. 

Kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara 

limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, 

karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-

undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam 
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undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus 

langsung dari undang-undang dasar.
43

 

Dengan demikian tidak ada satu lembaga negara yang dapat 

mempermasalahkan atau menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Pada sisi lain, 

mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak melakukan 

tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari kewenangannya yang secara 

limitatif ditentukan dalam undang-undang dasar.
44

 

Pembentukan mahkamah konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip 

negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Artinya tidak boleh ada 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan 

dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di 

Indoonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 

dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas 

hukum. Tugas mahkamah konstitusilah yang menjaga konstitusionalitas hukum itu.
45

 

2. Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945 

 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebutkan tentang 

Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 

khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan. Lingkungan Peradilan Agama, 
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Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

 Pada Pasal 24C juga menjelaskan secara spesifik terkait berbagai hal yang 

berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang 

dimilikinya serta keanggotaannya. Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, 

menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi 

yang meliputi: 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa 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 sebagaimana 

tersebut diatas yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah 

Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan tugas 

kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung, yakni 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar 1945. Tugas ini memang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya 

semacam Impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden. 

 Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang sangat berbeda 

bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya bersinggungan dengan 



33 
 

wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan karena fungsi Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya akan bersinggungan dengan wilayah hukum, tetapi juga politik 

dan kekuasaan. Sehingga sangat wajar apabila komposisi hakim dalam Mahkamah 

Konstitusi diusulkan dari berbagai pihak. 

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

Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, 

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

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang lagi oleh Presiden. 

Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus memiliki intergritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan serta tidak menerapkan sebagai pejabat Negara. Berkaitan dengan 

susunan Hakim Konstitusi dibentuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 

yang dipilih oleh anggota Hakim Konstitusi tersebut (Pasal 24C ayat 4). 

3. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang 

Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang yang mengatur secara spesifik 

tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24 Tahun 2003 kemudian terjadi 

perubahan menjadi UU No. 8 Tahun 2011. Urgensi dari lahirnya Undang-Undang ini 

adalah adanya aturan yang jelas tentang mekanisme dan prosedural dalam 

Mahkamah Konstitusi baik mencakup hukum acara, kewenangan yang dimilikinya 

dan lain-lain. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan susunan dan kedudukan 
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Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang 

meliputi: 

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 “Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkedudukan di 

Ibukota Negara Republik Indonesia (Pasal 3). 

b. Susunan Mahkamah Konstitusi 

Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2003 mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 

8 Tahun 2011 yaitu: 

1) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim 

konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

2) Susunan Mahkamah Konstitusi atas seorang Ketua merangkap 

anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang 

anggota Hakim Konstitusi. 

3)  Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 

anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 

(enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil 

Ketua Mahkamah Konstitusi.Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) 
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dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan. 

4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil 

Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang 

paling tua usianya. 

4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dihadiri 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi. 

4b) Dalam hal forum rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4a) 

tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. 

4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4b) 

telah dilakukan dan forum rapat belum terpenuhi, rapat dapat 

mengambil keputusan tanpa menunggu lagi. 

4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil 

Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai 

aklamasi. 

4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4d), keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang 

dilakukan secara bebas dan rahasia. 
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4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusidilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. 

4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua 

Mahkamah Konstitusi. 

4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam 

pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4f) ditetapkan 

sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil 

Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 5 menegaskan pula, bahwa hakim konstitusi adalah pejabat Negara. 

Kemudian pada Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Hak-hak Para Hakim 

Konstitusi mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2011 yaitu: 

kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim 

Konstitusi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi pejabat Negara 

(Pasal 6 Ayat 2). Negara memberikan jaminan keamanan Hakim Konstitusi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 

(Pasal 6 Ayat 2). Disebutkan juga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

hakim konstitusi, disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) bahwa hakim konstitusi hanya 

dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: 
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a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. 

b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak 

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana 

kejahatan terhadap keamanan Negara atau tindak pidana khusus. 

c. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. 

 

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat 

jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi 

(Pasal 7). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan 

wewenang sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

(Pasal 8). Disebutkan pula bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada 

mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 9). 

4. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

 Pasal 24C ayat (1 dan 2) UUD 1945 mengatur fungsi dari Mahkamah 

Konstitusi yaitu
46

: 

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 5 

(lima) tugas/kewenagan yang sangat vital terutama dalam ketatanegaraan Indonesia. 

Maka untuk mengetahui lebih jelas berbagai kewenagan tersebut, dibawah ini akan 

dibahas berbagai kewenagan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 
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1. Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap UUD 

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 

tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak 

dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam kaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review 

secara lebih rinci telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, 

khususnya pada bagian ke-8 tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang 

mengatur. 

Subyek-subyek yang dapat melakukan Judicial Review sesuai dengan Pasal 51 

yaitu: 

1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a) Perorangan warga Negara Indonesia 

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang 

c) Badan hukum publik atau privat dan/atau lembaga Negara 

d) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya 

tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1). 

2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemohon 

wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 
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a) Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

dan/atau 

b) Materi muatan dalam Pasal, Ayat, dan/atau bagian Undang-Undang di 

anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kemudian ada penambahan Pasal 50A sesuai dengan UU No. 8 tahun 2011 yaitu: 

a. Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan 

pengujian Undang-Undang meliputi: 

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 

2) Kedudukan hukum pemohon yang berisi tentang hak dan/atau 

kewenagan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan 

dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk 

dilakukan pengujian; 

3) Alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 Ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 

c. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, 

pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
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didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tata cara 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

d. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, 

hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c meliputi: 

1) Mengabulkan permohonan pemohon; 

2) Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak 

memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

e. Dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian materiil, hal yang 

dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c meliputi: 

1) Mengabulkan permohonan pemohon; 

2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal, Ayat, dan/atau bagian dari 

Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal, Ayat, dan/atau bagian dari 

Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 
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Berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang, Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa meteri rumusan dari suatu 

Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah 

Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak 

berdasarkan Undang-Undang Dasar. Melalui penafsirannya terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif 

mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama dengan 

Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur 

perikehidupan masyarakat bernegara. 

Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil dan materiil terhadap suatu 

Undang-Undang mempunyai fungsi kontrol dalam suatu sistem hukum yang 

mengatur kehidupan bernegara. 

2. Memutus Sengketa Kewenangan atar Lembaga Negara 

 Sengketa kewenangan atar lembaga Negara, secara jelas memperoleh batasan 

bahwa lembaga Negara tersebut hanyalah lembaga Negara yang memperoleh 

kewenangannya menurut UUD 1945. 

 Pasca dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, banyak 

terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah 

pergeseran paradigma kelembagaan Negara. Pergeseran ini ditandai dengan 

direduksinya status MPR yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan 

rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tinggi Negara, yang ada 
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hanya lembaga Negara. Paradigma ini telah dipraktekan dalam Undang-Undang No. 

22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
47

. 

Disamping itu, ada beberapa lembaga Negara yang sebelumnya merupakan 

bagian dari kekuasaan eksekutif, namun setelah Amandemen UUD 1945, lembaga 

tersebut independensinya dijamin oleh UUD 1945, misalnya Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan Bank Indonesia (BI). Dalam menjalankan fungsi-fungsinya 

lembaga Negara kerap kali menjalin kerja sama atau hubungan antar lembaga-

lembaga Negara memungkinkan konflik, yaitu manakala suatu lembaga Negara yang 

merupakan bagian dari sistem pemerintahan berkerja tidak sebagaimana mestinya. 

Agar sistem itu bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus diselesaikan
48

. 

 Disinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan.Sebagai lembaga 

Negara yang mempunyai kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga 

Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kerangka 

mekanisme Checks and Balances dalam menjalankan kekuasaan Negara. 

3. Memutus Pembubaran Partai Politik 

 Sesuai dengan amanat konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang 

memutus pembubaran partai politik.Persoalannya adalah apakah partai politik tidak 

bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 

                                                           
47
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 Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya pada 

bagian ke-sepuluh tentang pembubaran partai politik, maka dapat dijumpai 

mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran parta politik, yang 

menyatakan bahwa pemohon dalam upaya pembubaran partai politik adalah 

pemerintah. Dalam hal ini pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam 

permohonannya tentang idiologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik 

yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

Langkah selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang 

sudah dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi kepada partai politik yang 

bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permohonan dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi (Pasal 69). 

 Kemudian dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan jika Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan 

dikabulkan. Akan tetapi jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak (Pasal 70). 

 Selanjutnya Pasal 71 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 

mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka 

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam 

Buku Register Perkara Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengenai 

pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan 
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(Pasal 72). Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan 

oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima (Pasal 73)
49

. 

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

 Terkait dengan salah satu kewenangannya yaitu memutus sengketa hasil 

pemilihan umum, maka berarti saat ini sudah ada satu lembaga yang dapat 

menyelesaikan permasalahan dan polemik yang acap kali muncul pada pemilihan 

umum. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi 

telah menerima 767 perkara, yang meliputi 735 dari partai politik dan 32 perkara 

calon anggota DPD.
50

 

 Prosedur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan 

memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan secara khusus bahwa 

pemohon adalah: 

a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan 

Daerah peserta pemilihan umum 

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden 
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c. Partai politik peserta pemilihan umum. 

 Kemudian disebutkan dalam Pasal 74 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap 

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang mempengaruhi: 

a. Terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden 

c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah 

pemilihan. 

 Uji kesahihan atas perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional 

merupakan esensi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 

dasar hukum yang memberikan keabsahan suara peserta pemilihan umum dari 

perhitungan suara pemilihan umum secara nasional. 

5. Melakukan Impeachment terhadap Presiden 

 Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang juga sangat penting 

adalah dalam melakukan Impeachment terhadap Presiden. Mahkamah Konstitusi 

wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Merujuk pada Pasal 7B Ayat (1) Undang-Undang Dasar, pelanggaran sebagaimana 
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yang dimaksud dalam hal: Pertama, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga 

melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. Kedua, Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Proses pemeriksaan, mengadili dan memutus pendapat DPR paling lama 90 

(Sembilan puluh) hari setelah permintaan diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7 

Ayat 4 UUD 1945). 

 Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan 

konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan yang dikembangkan di 

Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, tetapi juga 

memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

B. MAHKAMAH AGUNG 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia.
51

 

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara 

hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan 
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Kehakiman. 



47 
 

kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, 

teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara 

hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani. Prinsip 

Independensi kekuasaan kehakiman telah diakui secara global, beberapa instrumen 

hukum international mengakui pentingnya independesi peradilan.
52

 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan 

melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari 

pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, 

maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang 

dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan 

kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan 

menindas. Independensi konstitusional (Constituionale onafankelijkheid) adalah 

independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem 

pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kehakiman harus independen 

dalam arti kedudukan kelembagaanya harus bebas dari pengaruh politik.
53

 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat 

jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 
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dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang 

merdeka bebas memutus suatu perkara.
54

 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamh 

Agung dan peradilan di bawahnya yaitu:
55

 

1. lingkungan peradilan umum; 

2. lingkungan peradilan agama; 

3. lingkungan peradilan militer; 

4. lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamh Konstitusi. 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya merupakan lembaga 

negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang 

terdapat dalam bunyi Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

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

Mahkamah Konstitusi. 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA dan MK memegang kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009. 
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Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur di dalam UU No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 

2004, dan perubahan kedua yaitu UU No. 3 Tahun 2009.
56

 

Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 UU 14/1985 yang 

menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari 

semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 

Prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam 

negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan -termasuk 

Mahkamah Agung (MA)- terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik 

langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau 

atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus 

perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
57

 

Untuk memastikan terwujudnya independensi peradilan diperlukan adanya 

jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan 

tersebut tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa negara menjamin independensi 

peradilan, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang Hakim diangkat 

dan diberhentikan, masa jabatan Hakim, pengaturan keuangan pengadilan dan 
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sebagainya harus diatur sedemikian rupa sehingga Hakim benar-benar merasa 

terjamin kebebasannya untuk menjalankan fungsinya.
58

 

Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, Kekuasaan Kehakiman diatur 

dalam dua pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24 dan 25. Pasal 24 ayat (1) UUD 

1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA 

dan lain- lain badan kehakiman menurut Undang-undang.” Ayat 2 pasal tersebut 

menyatakan bahwa “Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan 

Undang-undang.” Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa “Syarat- syarat untuk 

menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-

Undang.” Dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, dinyatakan secara tegas 

bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan Pemerintah. 

Tahun 2001 dilakukan perubahan atas pasal-pasal yang berhubungan dengan 

Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, 

dinyatakan bahwa „Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
59

 

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

jaminan independensi ditegaskan kembali dengan kalimat “Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.
60

 Pengaturan jaminan independensi MA 

dinyatakan secara khusus dan tegas pula dalam Undang-undang tersebut bahwa MA 

mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri (Pasal 11 ayat (2) UU No. 

14 tahun 1970). Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan bagi badan peradilan di 

bawah MA dimana kewenangan untuk mengelola administrasi, finansial dan 

organisasi badan peradilan di bawah MA ada pada kekuasaan eksekutif yang diwakili 

oleh departemen yang terkait. Jika selama ini banyak anggapan bahwa tidak 

independennya pengadilan di Indonesia adalah karena adanya campur tangan 

eksekutif (departemen) dalam mengelola pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak 

berlaku bagi MA yang menurut Undang-undang berwenang mengelola dirinya 

sendiri.
61

 

Susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera,dan seorang 

sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota MA adalah Hakim agung yang diangkat oleh 

Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR dari nama calon yang diusulkan 

oleh Komisi Yudisial. Pemilihan calon hakim agung maksimal 60 orang dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima DPR. 

Syarat-syarat Keanggotaan sebagaimana diatur dalam PAsal 7 UU No. 5 

Tahun 2004 adalah: 
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a. Warga negara Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di 

bidang hukum;  

d. Berusia sekurang-kurangnya 50  tahun  

e. Sehat jasmani dan rohani;  

f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim serta 3 tahun 

menjadi hakim tinggi.  

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1985 pasal 16 menyatakan bahwa anggota MA 

memiliki Hak keuangan/administratif yang diatur oleh Undang-undang. MA juga 

mempunyai hak untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 

Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir, dan dalam tingkat kasasi MA mempunyai 

hak untuk membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua 

Lingkungan Peradilan. 

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili 

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

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

undang-undang.
62

 

Pimpinan MA yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim 

Anggota Mahkamah Agung memiliki hak keuangan/administrative yang diatur 

dengan Undang-undang.
63

 Pimpinan MA sebagai pelaksana tugas Kekuasaan 

Kehakiman berwenang untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan 

Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir, serta  membatalkan putusan atau 
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penetapan Pengadilan, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan 

dengan teknis peradilan dan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada 

Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
64

 

Pimpinan MA  terdiri atas seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang 

ketua muda. Wakil Ketua MA terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua 

bidang non-yudisial. Ketua dan wakil ketua MA di angkat oleh presiden yang dipilih 

dari dan oleh hakim agung.Sedangkan Ketua muda MA di angkat oleh presiden di 

antara hakim agung  yang diajukan oleh ketua MA yang pengangkatannya ditetapkan 

14 hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.
65

 

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung 

memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal 

ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah 

juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan 

pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan 

keadilan.
66

 

Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Komisi 

Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial 
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memiliki wewenang pengawasan eksternalsebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan pasal 24b. 

Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggungjawabnya yang 

demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan 

tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi 

kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam 

penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan 

sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku 

hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan 

korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN).
67

 

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang 

fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-

undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan 

pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Mahkamah Agung tidak hanya 

berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi 

jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni:
68

 

1. Fungsi peradilan (justitiele functie) 

2. Fungsi pengawasan (Toeziende functie) 

3. Fungsi mengatur (Regelende functie) 

4. Fungsi penasihat (Advieserende functie); dan 
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5. Fungsi administratif (Administratieve functie) 

Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan 

keadilan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki 

wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, 

pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. 

Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA terhadap 

para hakim sangat nampak dalam pasal 32 yang menjelaskan bahwa Mahkamah 

Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan di semua 

lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1); Mahkamah 

Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan 

lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga 

memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan 

dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan ayat (2) dan (3) dan 

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di 

pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4). 

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum UU 3/2009 dikatakan bahwa MA 

adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara 



56 
 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan 

peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.
69

 Adapun 

kewenangan Mahkamah Agung adalah:
70

 

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang; dan 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, antara lain Pasal 263 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung. 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU 

No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus:
71

 

1. Permohonan kasasi 

Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul Fungsi Mahkamah Agung 

dalam Praktik Sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan 

memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan 

karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari 

kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan 

menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara 

tepat dan adil (hal. 82). 
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2. Sengketa tentang kewenangan mengadili 

MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan 

mengadili: 

a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di 

lingkungan peradilan yang lain 

b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat 

banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama 

c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama 

atau antar lingkungan peradilan yang berlainan. 

 

3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal 

ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang 

mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. 

4. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang. 

Kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara 

lain:
72

 

a. MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan 

grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).  

b. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum 

baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 

UUMA). 

c. MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA). 

d. MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang 

dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 

Kewenangan dan tugas MA pada poin c tersebut adalah sebagai fungsi 

pengaturan atau regelende functie MA. Hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 
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UUMA, yang menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 

belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan-aturan atau produk hukum 

yang dapat dikeluarkan oleh Mahkmah agung berdasarkan ketentuan dari Pasal 79 

adalah:
73

 

a. PERMA, Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan 

yang berisi ketentuan bersifat hukum acara 

b. SEMA, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh 

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administrasi 

c. Fatwa, Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan 

lembaga Negara 

d. SK KMA, Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan 

(beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu 

 

C. HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Seperti diketahui, sejak 18 Agustus 1945 telah berlaku UUD 1945, akan tetapi 

dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak 

seluruhnya dilaksanakan. Hal ini antara lain terbukti dari sistem pemerintah yang 

kemudian dianut dan dijalankan. Di samping itu, bentuk peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya bersumber dari UUD 1945. 

Berdasarkan UUD 1945, dikenal adanya bentuk peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut:
74
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a. Undang-Undang, produk legislatif Presiden bersama-sama DPR (Pasal 5 

Ayat (1) jo Pasal 20 UUD 1945 sebelum diamandemen) 

b. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, yang sederajat 

dengan Undang-Undang (Pasal 22 UUD 1945) 

c. Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945. 

 

Antara 1945-1949 dijumpai berbagai jenis peraturan lain seperti Maklumat, 

Penetapan Pemerintah, Penetapan Presiden, dan lain-lain. Antara 1945-1949 dijumpai 

Ketetapan MPR(S), Penetapan Presiden, dan Peraturan Presiden.
75

 

 

1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan TAP MPR No. 

XX/MPRS/1966 

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum 

tertulis) disusun dalam tingkatan yang disebut hirarki peraturan perundang-undangan. 

Di dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 juni 1966 yang telah dikukuhkan oleh 

MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan juga oleh MPR dengan 

Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945” dalam huruf A.
76

 

Hierarki Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Hierarki 

perundang-undangan di Indonesia memiliki pasang surut perubahan akibat 

konfigurasi politik yang ada. Pasang surut ini menjadi sebuah polemik yang 
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berkepanjangan.  Perubahan itu menjadi salah satu sisi meningkatnya sistem 

demokrasi yang ada di Indonesia. Peningkatan taraf kemurnian demokrasi ini menjadi 

awal kebangkitan sistem pemerintahan. Dari konservatif menuju progresif. Hierarki 

peraturan perundang-undangan yang pertama, yaitu pada tahun 1966, berdasarkan 

 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966: 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Ketetapan MPRS/MPR 

3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Keputusan Presiden 

6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: 

- Peraturan Menteri 

- Instruksi Menteri 

- Dan lain-lainnya 

 

Dalam masa ini kedudukan Tap MPR berada di posisi kedua setelah UUD 

1945. Menandakan bahwa kekuatan parlemen yang paling unggul adalah MPR. 

Kekuatan eksekutif menjadi semakin lemah sekali akibat MPR mempunyai andil 

yang lebih dari pada Presiden. Kemudian diposisi ke tiga ada UU dan Perpu yang 

disejajarkan. Disini menandakan ada persamaan tingkat antara UU dan Perpu. 

Kemudian ada Peraturan Pemerintah dan dilanjutkan oleh Peraturan Presiden yang 

membawahi peraturan pelaksana 

Walaupun ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 itu dirasakan sangat besar 

kegunaanya dalam rangka penertiban bagi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku pada saat itu, tetapi juga terlihat adanya hal-hal uang kurang pada tempatnya, 

bahkan dirasakan di sana-sini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang seharusnya 
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tidak terjadi dalam ketetapan tersebut. Disamping itu jenis-jenis peraturan perunang-

undangan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut belum lengkap, karena 

dalam kenyataannya masih ditemukan jenis peraturan perundang-undangan lain, 

seperti Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Perautran Daerahdan Keputusan Kepala Daerah.
77

 

Dalam upaya pembaharuan hukum, penataan kembali susunan hirarki 

perautran perundag-undangan bersifat niscaya, mengingat susunan hirarki peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia dewasa ini tidak sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan dewasa ini. Di samping itu, era Orde Baru yang semula 

berusaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan Pelaksanaan UUD 1945 dengan 

menata kembali sumber tertib hukum dan tata urut peraturan perundang-undangan, 

dalam prakteknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan peraturan 

perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem 

peratuuran perundang-undangan di masa depan.
78

 

 

2. Hirarki Peraturan Perundag-undangan Berdasarkan TAP MPR No 

III/MPR/2000 

Melalui sidang MPR RI 7-18 Agustus 2000, MPR telah mengeluarkan 

Ketepan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
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Perundang. Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan Perundang-

undangan yang tersusun secara hirarki tersebut mengandung konsekuensi bahwa 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya. Melalui ketetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan daerah telah 

secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk ke dalam tata urutan peraturan 

perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa peraturan daerah 

meruoakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung 

kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
79

 

Pada tahun 2000 berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang 

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3. Undang-undang 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

5. Peraturan Pemerintah 

6. Keputusan Presiden 

7. Peraturan Daerah 

Dalam masa ini Tap MPR masih berada di jajaran hierarki dibawah UUD 

1945, menandakan kekuatan politik pada masa ini masih dipegang oleh MPR sebagai 

pusat Peraturan yang lebih tinggi dari pada UU Peraturan Pemerintah maupun 

Kepres. Pada masa ini UU dan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-

undang) dibedakan dan dimasukkan pada hierarki dengan tingkatan yang berbeda. 
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Baru kemudian peraturan pemerintah kemudian keputusan presiden dan peraturan 

daerah. Perda (peraturan daerah) pada masa ini mengalami peningkatan dan masuk 

pada jajaran hierarki akibat adanya otonomi daerah yang sangat digembor-gemborkan 

pada era ini. 

 

3. Hirarki Perautran Perundang-undangan Berdasarkan UU No 10 Tahun 

2004 

Pada 24 Mei 2004, DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi 

Undang-undang Nom 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menegaskan bahwa 

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD 1945 

merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 10 

Tahun 2004, ketetapan MPR/MPRS dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-

undangan dan mengembalikan kedudukan peraturan perundag-undangan setingkat 

dengan undang-undang.
80

 

Pengapusan sumber hukum ketetapan MPR dari tata urutan peraturan 

perundang-undangan dinilai tepat karena ketetapan MPR tidak tepat dikategorikan 

sebagai peraturan perundang-undangan. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan 

pertama sampai keempat, makin berkembang pengertian bahwa format peraturan 
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dasar ini, terutama menyangkut kedudukan Ketetapan MPR yang sejak lama 

mendapat kritik dari para ahli hukum tata Negara, mengalami perubahan.
81

 

Pada tahun 2004 hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan UU No. 10 Tahun 2004 sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah, yang meliputi: 

- Peraturan Daerah Provinsi 

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

- Peraturan Desa 

Dalam masa ini kedudukan dibawah UUD 1945 tidak lagi dipegang oleh Tap 

MPR melainkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 

Kemudian dilanjutkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Diteruskan yang 

terakhir adalah perda yang meliputi Perda Dati I Perda Dati II dan Perdes. Hierarki 

maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan di atas, 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain, 

peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Bank 

Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang 

dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD 
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Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat.
82

 

 

4. Hirarki Pertauran perundang-undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 

2011 

Pada 12 Agustus 2011, pemerintah telah mengundangkan UU No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan UU no. 10 

Tahun 2004. Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang baru ini, otomatis UU 

No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini 

sebagai penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam undang-Undang No. 

10 Tahun 2004, yaitu antara lain:
83

 

a. Materi dan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 banyak yang 

menimbulkan kerancuan dan multitafsir sehingga tidak memberikan suatu 

kepastian hukum. 

b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten 

c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau 

kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan 

sistematika. 

 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang sebelumnya, terdapat 

materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-undang ini, yaitu:
84

 

a. Penambahan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah 

satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hirarkinya ditempatkan 

setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak 

hanya untuk prolegnas dan prolegda melainkan juga perencanaan 

Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya 

c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan 

Rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan daerah Provinsi dan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-

undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dal Lampiran I 

Undang-Undang ini. 

 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Perautran 

Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan presiden 

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota 

Dalam penjelasan UU no 12 Tahun 2011 juga ditegaskan bahwa yang 

termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi 

Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Peradsus) serta Peraturan Daerah Provinsi 

(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Termasuk dalam 

Paraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota. 

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 

8 Ayat (1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
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sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan 

DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga 

atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

Untuk itu, beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

lembaga lain selain DPR dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat 

(1) di atas, dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis peraturan perundang-

undangan:
85

 

a. Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat internal saja mengikat 

organisasi di antaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan mengenai 

susunan organisasi dan yang sejenis 

b. Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam 

pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar 

organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum 

tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan 

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk 

berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. 

c. Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih 

luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang mata uang. 

 

D. TEORI PENGUNDANGAN 

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang berisi petunjuk 

atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, maksudnya yaitu ttidak 

mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang 
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memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku 

tersebut.
86

 

Setelah suatu rancangan undang-undang itu dibahas, tahap selanjutnya adalah 

pengesahan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007                   

tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan disebutkan: 

Pasal 2 

1.) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

2.) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan bersama. 

Pasal 3 

Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan undang-undang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) guna disahkan oleh Preside 

Pasal 4 

1) Naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang dengan membubuhkan 

tanda tangan. 

2) Penandatanganan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden. 
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3) Naskah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris 

Negara, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan. 

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan 

baru dapat berlaku mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut 

diundangkan dalam Lembaran Negara atau diumumkan dalam suatu Berita Negara. 

Tahap Pengundangan sangatlah penting bagi sebuah peraturan perundang-

undangan, karena dengan adanya pengundangan ini sebuah peraturan perundang-

undangan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. 

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
87

 Yang di maksud pengundangan di 

sini ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan Negara dengan 

penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan, maka:
88

 

1. Peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, 

2. Peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, 

3. Prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah 

dicukupi 
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4. Peraturan negara itu sudah dapat dikenali (kenbaar) sehingga dengan demikian 

peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat. 

Tujuan pengundangan :
89

 

1. Agar secara formal setiap orang dapat dianggap mengenali peraturan negara, 

2. Agar tidak seorangpun berdalih tidak mengetahuinya, 

3. Agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut tidak 

memaafkannya. 

Tujuan pengumuman adalah agar secara material sebanyak mungkin khalayak 

ramai mengetahui peraturan Negara tersebut dan memahami isi serta maksud yang 

terkandung di dalamnya. 

Peraturan Negara akan mengikat jika pengundangan dilakukan dengan baik. 

Apabila Negara dengan pengundangan peraturan-peraturannya dapat mengikat 

rakyatnya, maka sudah sewajarnya apabila negara juga berkewajiban 

memberitahukan secara material peraturan-peraturannya kepada rakyatnya dengan 

pengumumannya. Prinsip Negara yang berdasarkan atas hukum yang modern 

menentukan bahwa Negara berkewajiban mengurusi kepentingan ekonomi rakyat, 

dan mengurusi kepentingan budaya serta sosialnya.
90

 

Masalah pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-

Undang No.12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

khususnya bab IX tentang Pengundangan dan Penyebarluasan. 
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Dalam pasal 81 Undang-Undang No. 12 Th 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, 

Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: 

a. Lembaran Negara Republik Indonesia; 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

c. Berita Negara Republik Indonesia; 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 

e. Lembaran Daerah; 

f. Tambahan Lembaran Daerah; atau 

g. Berita Daerah 

Dengan adanya pengundangan bagi suatu Peraturan perundang-undangan, 

yaitu dengan penempatannya di dalam Lampiran Negara Republik Indonesia, maka 

peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya 

ikat bagi setiap orang. Sehubungan dengan itu daya ikat ada 3 macam:
91

 

a. Berlaku pada tanggal diundangkan 

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal 

diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya. 

b. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan 

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah 

diundangkan, maka hal ini peraturan tersebut mempunyai waktu daya laku 

pada tanggal yang telah ditentukan tersebut. 

c. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang 

tertentu 

 

Apabila suatu peraturan ditentukan demikian, maka hal ini berarti bahwa 

peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, akan 

tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut 

sampai tanggal yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan tersebut 

dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan saat/waktu berlaku surutnya 

peraturan tersebut harus dinyatakan secara tepat/pasti. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Th 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, proses 

pengundangan peraturan perundang-undangan secara ringkas adalah sebagai berikut: 

1. Naskah Undang-Undang yang telah disahkan Presiden disampaikan oleh Menteri 

Sekretaris Negara kepada Menteri untuk diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

2. Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan naskah Peraturan 

Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden disampaikan Menteri Sekretaris 

Negara kepada Menteri untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia 

3. Naskah Peraturan Presiden yang telah ditatapkan Presiden disampaikan oleh 

Sekretaris Kabinet kepada Menteri untuk diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

4. Naskah Peraturan Perundang-undangan lainnya yang telah ditetapkan oleh 

Pimpinan Lembaga (Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No 10 Th 2004) 

disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

5. Menteri kemudian akan membubuhkan tanda tangan pada naskah Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

dan Peraturan Presiden, serta Peraturan Lembaga tersebut, dan menempatkanya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dengan membubuhkan nomor dan 

tahunya, serat menempatkan Penjelasannya serta nomor dalam Tambahan 

Lembaran Negara 

Naskah Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen 

dan Perundang-Undangan lainnya yang telah ditetapkan diberi nomor dan tahunya 

disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya diundangkan dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia  

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah 

pengundangan dan penyebarluasan, pengundangan adalah penempatan peraturan 

perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 



73 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya agar setiap orang dapat 

mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan 

peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.
92

 

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran Negara 

Republik Indonesia meliputi:
93

 

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

b. Peraturan Pemerintah 

c. Peraturan Presiden 

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran 

negararepublik Indonesia.Dalam hal ini peraturan perundang-undangan 

yang ada penjelasannya, maka pengundangannya ditempatkan dalam 

tambahanlembaran Negara Republik Indonesia 

 

Tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan adalah:
94

 

a. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam 

lembaran negara republik Indonesia, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan tiga naskah 

aslidan satu softcopy 

b. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang 

bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat penghantar untuk 

diundangkan. 
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c. Pengundangan dilakukan dengan memberikan Nomor dan tahun pada 

lembaran negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik 

Indonesia dan memberi Nomor pada Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

d. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh 

Menteri Hukum dan HAM selanjutnya disampaikan kepada instansi 

pemohon dua naskah asli dan satu untuk Direktorat Jenderal Perundang-

undangan. 

e. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran 

lepas dilakukan dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak 

tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan. 

f. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik 

Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesiadalam bentuk 

Himpunan dilakukan pada akhir tahun 

 

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2007, 

pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau berita negara 

Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah 

sebagaimana yang dimaksud adalah Menteri, Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, 

Lembaga, Kementrian/Lembaga Non-Departement yang memprakarsai Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh residen atau 

Menteri Piimpinan LembagaPemerintah Non-Departement/Pimpinan Lembaga. 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan agar 

masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung didalam 
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Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, sehingga dapat melaksanakan 

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Masyarakat yang 

dimaksud adalah Lembaga Negara, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non-

Departement, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, dan masyarakat 

dilingkungan nonpemerintah lainnya sebagaimana disebutkan di dalam PAsal 29 ayat 

(4) dan ayat (5). 

Dalam tata cara penyebarluasan Peraturan perundang-undangan ada tiga cara 

yaitu media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Cara lainnya adalah Sosialisasi, 

sosialisasi sebagaimana dimaksud adalah dilakukan dengan cara tatap muka atau 

dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi 

pers dan melalui situs web Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
95

 

Tata cara penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan menurut Peraturan 

Presiden No. 01 Tahun 2007 ialah: 

1. Media cetak 
Penyebarluasaan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa 

lembaran lepas maupun himpunan, dalam rangka penyebarluasan melalui media 

cetak di daerah, sekretariat didaerahmenyampaikan salinan otentik peraturan 

perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran Daerah dan berita 

daerah kepada Kementrian/Lembaga Pemerintah Non-Departement dan pihak 

terkait dan menyediakan salinan peraturan perundang-undnagan yang 

diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah bagi masyarakat yang 

membutuhkan. (Pasal30) 
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2. Media elektronik 

Dalam langkah penebarluasan melalui media elektronik Lembaga Pemerintahan 

menyelenggarakan sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Berbasis 

Internet. (Pasal 32). 

 

 

3. Penyebarluasan dengan cara lain 

Dalam rangka penyebarluasaan Lembaga Pemerintahan/Kementrian Hukum dan 

HAM sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam 

penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat melakukan dengan cara 

sosialisasi Peraturan perundang-undangan baik sendiri-sendiri ataupun 

bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya. Sosialisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa 

ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya. 

(Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


