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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada

abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi

di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema

dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.1 Keberadaan lembaga

Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap

sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada

dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian

menjadi demokrasi, pembentukkan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu

yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan

ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan

pengujian konstitusional (constitutional review) terhadap undang-undang

yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.2

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk

menegakkan hukum dan keadilan.3 Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat

ditelusuri dari latarbelakang pembentukannya, yaitu untuk menegakan

1 Soimin dan Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, hal 50
2 Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi, Makasar: PT Alumni, hal 130
3 Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 10
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supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang

ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang

dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan

juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum

dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak

konstitusional warga negara.4

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi,

yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik kenegaraan

keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan

pembentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini

diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas

wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas

rakyat.5 Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu

konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi,

prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.6

Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam

pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) sebagai implikasi dari paham

konstitusionalisme; (2) mekanisme checks and balances;(3) penyelenggaraan

negara yang bersih; dan (4) perlindungan terhadap HAM.7

Upaya pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu

wujud nyata perubahan sistem ketatanegaraan, sehingga tercipta

keseimbangan dan kontrol yang ketat di antara lembaga-lembaga negara.

4 Ibid
5 Ibid, hal 7
6 Ibid
7 Soimin dan Mashuriyanto, Op. Cit, hal 59
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Meski demikian, hakikat pembentukan Mahkamah Konstitusi selain lebih

mempertegas prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia

yang telah dijamin konstitusi, juga sebagai sarana penyelesaian sengketa

ketatanegaraan yang memerlukan lembaga atau badan yang berwenang

menyelesaikannya, karena sebelumnya tidak ada dalam UUD 1945.8

Perubahan UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi

sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga

negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan

dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (the Guardians of the

Constitution) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan

bernegara. Di samping itu, lembaga negara ini juga lebih berperan

mendorong mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara

dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.9

Merujuk konstruksi negara hukum yang demokratis tersebut,

kewenangan Mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati atau didekati dari perspektif

negara hukum yang demokratis. Makna perspektif ini adalah sebagai sudut

pandang untuk memahami secara faktual apakah Mahkamah Konstitusi

dalam melaksanakan kewenangannya itu dapat menghasilkan putusan

bernuansa memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tegaknya

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta hal esensial lainnya yang

sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis.10

8 Iriyanto A. Baso Ence, Op. Cit, hal 132
9 Ibid, hal 136
10 Ibid, hal 50
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Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kewenangan di

dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Putusan

Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan banyak perdebatan. Untuk

masalah yang pertama, Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang

bersifat ultra petita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam

bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas nemo

judex in causa sua (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya

sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang

didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-

undang lain padahal judicial review untuk uji materi yang dapat dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas

undang-undang terhadap UUD 1945, bukan masalah benturan antara satu

undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena itu Mahkamah

Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang super

body sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD bahwa

putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat

putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan

konstitusionalnya.11

Haposan Siallagan menilai bahwa selama Mahkamah Konstitusi

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah beberapa kali membuat

putusan ultra petita diantaranya perkara Nomor 001-021-022/PUU-1/2004,

perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, perkara Nomor 005/PUU-IV/2006,

perkara Nomor 006/PUU-IV/2006, serta perkara Nomor 012-016-019/PUU-

11 Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers,
hal 278
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IV/2006.12 Haposan Siallagan juga menambahkan bahwa dari sekian banyak

putusan Ultra Petita yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang

paling banyak menyedot perhatian publik adalah putusan yang mengabulkan

permohonan uji materiil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi

Yudisial. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Komisi Yudisial

tidak dapat mengawasi Hakim Konstitusi, sesuatu hal yang sebenarnya tidak

diminta oleh pemohon. Padahal para pemohon tidak memohonkan pada

Mahkamah Konstitusi untuk menilai hakim mana yang harus diawasi oleh

Komisi Yudisial.13 Sedangkan menurut Martitah dalam praktiknya juga

terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Mahkamah Konstitusi

dalam memainkan peran sebagai negative legislator membuat putusan yang

bersifat positive legislature, yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009,

Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 110-111-112-

113/PUU-VII/2009.14

Selain apa yang telah diteliti oleh Martitah dan Haposan Siallagan

tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang

12 Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang”, Mimbar
Hukum, Volume 22 Nomor 1 (Februari, 2010), hal 78-79
13 Ibid, hal 79
14 Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Jakarta:
Konstitusi Press, hal 11
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pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 justru dalam amar

putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang diujikan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, di dalam amar putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 Mahkamah

menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian berlaku kembali untuk sementara waktu dan di dalam amar

putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan bahwa Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku kembali.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 57 ayat (1) Undang-Undang

No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan diperjelas di

dalam pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi:

“Mengabulkan permohonan pemohon”
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945,”
“Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Apabila Mahkamah Konstitusi mengacu kepada ketentuan tersebut, maka

dalam amar putusannya tidak akan menyatakan bahwa Undang-Undang yang
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pernah berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum diberlakukan

kembali meskipun untuk sementara waktu.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 49/PUU-

IX/2011 membatalkan pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
a. Amar lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang

yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Bukan berarti ketika pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah

Konstitusi sendiri, Mahkamah dalam amar putusannya lebih jauh dari apa

yang diminta oleh pemohon karena dalam ketentuan Undang-Undang No. 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang telah memberikan rumusan dalam amar putusan

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah konstitusi dalam setiap

amar putusannya masih terikat dengan batasan-batasan yang sudah

ditentukan.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa dalam

melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau

judicial review undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi hanya

boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan original intent yang dibuat melalui
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perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah

Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau

tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur)

dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian

dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah positive

legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative legislator

(penghapus atau pembatal norma).15 Sedangkan memberlakukan undang-

undang merupakan kewenangan lembaga legislatif bukan lembaga yudikatif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke

dalam penulisan skripsi dengan judul “MAHKAMAH KONSTITUSI

SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE (Studi Putusan Nomor 28/PUU-

XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013)”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun obyek penelitian

sehingga kajian dapat dilaksanakan secara lebih terarah, fokus pada

sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah agar lebih

mudah untuk dipahami, maka penulis melakukan pembatasan masalah

mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam

putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam amarnya menyatakan

bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

15 Moh. Mahfud MD, Op. Cit, hal 280
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berlaku kembali untuk sementara waktu dan putusan Nomor 85/PUU-

XI/2013 yang amarnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku kembali yang dianggap oleh

penulis merupakan putusan yang melebihi dari kewenangan Mahkamah

Konstitusi.

Penulis dalam melakukan penelitian ini terinspirasi dari

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martitah16 dalam disertasinya

yang berjudul “Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang

bersifat Positive Legislature”. Namun perlu dipahami dan perlu ada

batasan bahwa apa yang ditulis oleh penulis dan apa yang ditulis oleh

Martitah merupakan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang

dianggap melebihi kewenangan dari perspektif dan obyek yang berbeda.

Penulis di sini dalam melakukan penelitian menekankan dari perspektif

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi kewenangannya terkait

memberlakukan Undang-Undang yang sudah dicabut oleh DPR dengan

undang-undang yang baru di dalam putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan

putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, sedangkan yang ditulis oleh Martitah

dalam disertasinya menekankan dari perspektif Putusan Mahkamah

Konstitusi yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga

membuat putusan yang bersifat mengatur dalam putusan Nomor

16 Martitah adalah Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang
menulis disertasi dan kemudian disertasi tersebut dijadikan buku yang berjudul “Mahkamah
Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature”. Lihat Biografi Martitah dalam
Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Jakarta:
Konstitusi Press, hal 313
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102/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan

Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.17

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di

atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

a) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi

yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013?

b) Bagaimana keabsahan dalam memberlakukan kembali Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan

Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh

Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang

memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan

17 Ibid, hal 21
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

b. Mengetahui keabsahan dalam memberlakukan kembali Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan

Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh

Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi Manfaat dalam Penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai

literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk

penelitian selanjutnya.

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap

perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait

dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang

memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013



12

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait

keabsahan dalam memberlakukan kembali Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan

Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1974 Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Kerangka Pemikiran

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah gagasan dari pemikiran

pembagian kekuasaan (separation of power) dan konsep negara hukum (rule

of law) yang mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan

Indonesia.18 Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan check

and balance dalam kontruksi konstitusi. Sebagai lembaga pengawas dan

penjaga konstitusi dan merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka

diharapkan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan pengarah semua

lembaga termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma konstitusionalisme

dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, kedudukan, serta peran dan

fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing lembaga negara.19

Dalam menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam

UUD 1945 tidak dilanggar, baik oleh pembentuk undang-undang maupun

dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah, maka undang-undang tidak

18 Soimin dan Mashuriyanto, Op. Cit, hal 73-74
19 Ibid, hal 60
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boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Keberadaan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dan pelaksana kekuasaan

kehakiman berwenang menilai dan menguji tindakan yang melanggar dan

bertentangan dengan UUD 1945.20

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai suatu syarat negara

berdasarkan hukum untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional harus

dilaksanakan sungguh-sungguh dan konsekuen oleh pemerintah dan

masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan konstitusi Indonesia

dilakukan dalam praktik ketatanegaraan, terutama melalui peran lembaga

peradilan, seperti kewenangan menguji undang-undang dan berbagai

penafsiran terhadap UUD 1945.21

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sering

disebut hak menguji tidak dapat dilepaskan dari kemandirian kekuasaan

kehakiman (independent judiciary), karena hak menguji pada dasarnya

merupakan salah satu pelaksanaan fungsi independent judiciary. Hak

menguji merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan

fungsi mengadili. Jika suatu peraturan perundang-undangan yang sudah

ketinggalan zaman harus disesuaikan, diubah atau dicabut, yang paling

berwenang mengubah atau menggantinya adalah pembentuk undang-undang.

Akan tetapi, bila pembentuk undang-undang tidak mampu mengubahnya,

hakimlah yang menyesuaikan dengan perkembangan, dengan jalan menilai,

menafsirkan atau mengujinya.22

20 Iriyanto A. Baso Ence, Op. Cit, hal 5
21 Ibid, hal 6
22 Ibid, hal 108-109
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Berbicara mengenai hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak

lepas dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini

disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam

hukum, termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa

ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius

Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum di mana pun dan

saat kapan pun memiliki cita-cita luhur yaitu keadilan, kepastian, ketertiban,

serta manfaat. 23

Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap hukum

(perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga

nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun, realitas

menunjukan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan

yang lainnya, misalnya, antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara

kemanfaatan dan kepastian hukum.24 Dalam hal ini, Putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengarah kepada positive legislature juga merupakan

putusan yang menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dengan

keadilan maupun kemanfaatan.

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi

dari lingkungan sosial, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan

hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat

diterapkan pada kasus-kasus konkret. Untuk maksud tersebut dapat dilakukan

23 Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari
Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar),
Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 44
24 Ibid
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dengan penafsiran dan konstruksi hukum. Langkah ini penting dilaksanakan

untuk mencegah penerapan hukum berdasarkan bunyi undang-undang

semata, yang sering dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kaum kuat

(powerfull) dan mengorbankan kaum yang lemah (powerless).25

Dalam konteks bahwa hakim dalam menerapkan peraturan

perundang-undangan terhadap kasus konkret, penulis menggunakan teori

hukum responsif dan teori hukum progresif dalam menilai putusan

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Sedangkan dalam amar yang

menyatakan bahwa undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi, penulis dalam

analisisnya menggunakan konsep negara hukum, bahwa di dalam negara

hukum salah satu ciri-cirinya adanya pembagian kekuasaan. Sehingga penulis

dapat menilai apakah putusan yang bersifat positive legislature yang

memberlakukan undang-undang yang tidak berkekuatan hukum sesuai

dengan proses pembentuk hukum dan pembagian kekuasaan dalam konsep

negara hukum atau justru malah bertentangan dengan konsep negara hukum.

Dengan demikian, kerangka pemikiran di atas dapat disajikan

melalui bagan sebagai berikut:

25 Ibid, hal 53
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran
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E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud

menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan

objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana pertimbangan

hakim terhadap amar putusan yang memberlakukan kembali undang-

undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif (doktrinal), karena Penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau

oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu

lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada

di masyarakat. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai

kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya

sendiri.26

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa

penemuan hukum in-concreto, karena dalam penelitian ini

26 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan
Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4
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membandingkan antara kenyataan normatif (yang terdapat pada Putusan

Mahkamah Konstitusi) dengan norma hukum positif.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebatas

data sekunder yang dapat dibedakan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

 UUD NRI 1945

 Undang-Undang No. 24 Tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8

Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24

Tentang Mahkamah Konstitusi.

 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005

Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

b) Bahan Hukum Sekunder

 Buku Referensi

 Hasil Karya Ilmiah

 Hasil Penelitian

c) Bahan Hukum Tersier
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Merupakan bahan yang memberikan Informasi untuk

memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

dengan Studi Kepustakaan karena dilakukan dengan cara mencari,

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku,

pendapat para sarjana dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan

sebagai bahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang

dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan

diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin

hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk

melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi

terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait

dengan persoalan yang menjadi obyek kajian sebagai Premis Mayor.

 Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

memperlajari yang menjadi obyek kajian yaitu Putusan Mahkamah

Konstitusi sebagai Premis Minor.
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 Tahap terakhir, merupakan konslusi  dengan cara mendiksusikan

antara Premis Minor dengan Premis Mayor, sehingga pada tahap

akhir ini akan diketemukan hukum in-concreto.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara

sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan

serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis

menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan di mana bagian ini berisikan tentang

latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika

penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menguraikan,

tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang Mahkamah

Konstitusi, tinjauan umum tentang tugas dan peran hakim, tinjauan umum

tentang teori hukum, tinjauan umum tentang fungsi legislasi.

Bab III adalah Hasil Penelitian yang di dalamnya menganalisis

dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan

kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, dan

keabsahan dalam memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 Tentang Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam Putusan

Nomor 85/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil

berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan

tersebut.
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