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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar 

dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di 

Indonesia. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran 

dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat 

pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 yang menentukan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang 

melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang 

tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, 

perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui 

mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. 

Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana 

Negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam 

konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim 

Nusantara
1
 dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk 

melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasan sosial, dan 

                                                             
1 Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia (Jakarta : Yayasan LBHI, 1998), 

hlm 19. 
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untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum 

berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat 

rakyat.  

Mencermati permasalahan ketatanegaraan di atas, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 1999 dalam salah satu 

naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Naskah Perubahan Ketiga  

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir 

suatu lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Jimly Asshiddiqi,
2
 keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak 

dipakai terutama di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem 

pemerintahan Negara yang otoritarian menjadi Negara yang sistem 

pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam 

sistem pemerintahan Negara konstitusional modern. Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya 

supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau 

melandasi kegiaan Negara serta sebagai parameter untuk mencegah Negara 

bertindak secara tidak konstitusional.
3
 Dengan demikian, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan 

kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi.  

                                                             
2 Ibid, hlm, 11. 
3 Ibid, hlm, 5. 
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Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut:
4
  

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan :
5
 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 

bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 

kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan 

putusan  tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak putusan diterima.  

                                                             
4  Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, 9 November 2001. 
5  Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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2. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan  dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kewenangan 

termohon batal demi hukum. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan menyatakan dengan 

tegas mengenai berwenang atau tidaknya suatu lembaga Negara menurut Undang-

Undang Dasar 1945 (Pasal 61 Ayat (2) jo Pasal 64 Ayat (3) dan (4) jo Pasal 66 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011). Hal ini mempunyai relevansi 

sebagai dasar hukum lembaga Negara yang bersangkutan dalam 

menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

Implikasinya adalah keabsahan atau legitimasi konstitusional kewenangan 

lembaga Negara (Pasal 64 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011). 

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa rumusan lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga  Undang-Undang Dasar 

1945, adalah bersifat multi tafsir. Mengenai hal ini, secara tepat telah 

dikemukakan oleh Didit Hariadi Estiko
6
  melalui hasil studinya yang pada intinya 

menyimpulkan bahwa, penggunaan penafsiran konstitusi yang berbeda terhadap 

hal itu dapat berakibat pada perbedaan penentuan lembaga negara yang dapat 

menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. 

Permasalahan krusial lainnya yang tidak terumuskan dengan jelas dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ialah, apakah kewenangan konstitusional 

                                                             
6 Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Ed), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru 

Pengawal Konstitusi (Jakarta: P3I, Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm 119-

152. 
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Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara 

adalah termasuk pula terhadap lembaga Negara yang tidak menyelenggarakan 

kewenangannya sehingga dapat berakibat atau menimbulkan permasalahan hukum 

bagi lembaga Negara lain (Periksa rumusan Pasal 63 jo Pasal 64 Ayat (3) jo Pasal 

66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan penjelasannya). Dalam hal 

itu, lalu dapatkah dinyatakan lagi bahwa Mahkamah Konstitusi juga 

berkewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu, 

sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Untuk itu 

dikemukakan contoh kasus sebagai berikut : 

Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di 

ruangan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, banyak pihak terkejut dengan 

peristiwa tersebut. Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu dilakukan karena 

adanya dugaan suap terhadap beberapa Hakim Agung Mahkamah Agung yang 

dibeberkan Probosutedjo, serta mengaitkan kasus tersebut dengan Bangir Manan. 

Sengketa antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mahkamah Agung 

kemudian merembet kepada sengketa dengan Komisi Yudisial, karena Bagir 

Manan juga menolak datang ke kantor Komisi Yudisial untuk diperiksa dalam 

kasus yang sama.                                                                                                                                    

Komisi Yudisial kemudian mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono supaya diadakan seleksi ulang terhadap 49 Hakim Agung untuk 

memperbaharui citra kelembagaan Mahkamah Agung yang sudah terpuruk dimata 

publik, dan untuk payung hukumnya akan diterbitkan peraturan pemerintah 

pengganti Undang-Undang (Perpu). Usulan Komisi Yudisial mendapat respon 
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yang positif dari Presiden, meskipun di masyarakat muncul pro dan kontra. Ide 

seleksi ulang itupun ternyata kurang didukung argumentasi yuridis yang kuat 

bahkan kini nyaris tak terdengar, secara kunstitusional Komisi Yudisial memang 

memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim agung kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dan memeriksa hakim untuk menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim (Pasal 14 Undang-Undang 

No.22 Tahun 2004). 

Sengketa antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sudah 

sepatutnya diselesaikan secara hukum karena hal ini menyangkut persoalan 

kewenangan kelembagaan Negara. Akan tetapi kalau sengketa antara antara 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dibawa ke Mahkamah Konstitusi, 

akan muncul persoalan baru yakni adanya pembatasan dalam Pasal 66 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, yang mengecualikan Mahkamah Agung sebagai 

lembaga negara yang tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan 

lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi 

Artinya permasalahan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak 

dapat diselesaikan dengan Mahkamah Konstitusi. Inilah salah satu kelemahan 

legislasi kita, mungkin karena ada kendala yuridis tersebut akhirnya sengketa 

kewenangan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi diselesaikan secara 

dialog antar perseorangan didalam kedua lembaga itu yang di fasilitasi oleh 

person juga. 

Cara ini pun sesungguhnya bukanlah penyelesaian yang tepat atas masalah 

sengketa kewenangan lembaga negara, karena secara kelembagaan masih 
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membutuhkan langkah lanjutan. Ada kecenderungan cara baru ini (berdamai), 

untuk menyelesaikan masalah hukum yang diuji cobakan oleh Komisi Yudisial 

dengan menggunakan fasilitator media masa, sehingga pelaku Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme maupun “Hakim Nakal” bukan hanya menjadi kabur persoalan 

hukumnya, tetapi mereka benar-benar kabur rimbanya. 

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah, penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Lembaga Negara Dihubungkan 

Dengan Pasal 66 Undang Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah 

Konstitusi.” 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu dirumuskan ruang 

lingkup masalah. Jika ruang lingkup masalah sudah jelas, tentu penelitian dapat 

dilakukan secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa  permasalahan sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Apakah penyelesaian sengketa antara lembaga negara sebagaimana 

tercantum pada pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

MK  merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ? 

2. Apa dasar hukum  jika penyelesaian sengketa antara lembaga negara 

seperti yang tercantum pada pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang MK merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ? 
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3. Bagaimana pertimbangan keadilan penyelesaian sengketa antara 

lembaga negara seperti yang tercantum pada pasal 66 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK merupakan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara lembaga 

negara sebagaimana tercantum pada pasal 66 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2011 tentang MK  merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi  

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukumnya  jika penyelesaian 

sengketa antara lembaga negara seperti yang trcntum pada pasal 66 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK  merupakan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan keadilan penyelesaian 

sengketa antara lembaga negara seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang MK  merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat berupa 

sumbangan pemikiran kepada pengemban ilmu hukum pada umumnya, khususnya 

pengkajian dan pengembangan materi Hukum Tata Negara. Sumbangan 

pemikiran ini mengenai Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 
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Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

2. Secara Praktis  

Sedangkan secara Praktis ialah untuk memberikan atau menemukan 

kepastian hukum tentang Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan 

dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri 

suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.
7
 

Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung “idee des 

recht” atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan 

putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan - penemuan 

hukum baru (recht vinding). 

Salah satu hal yang patut digaris bawahi terkait putusan Mahkamah 

Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.  

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi 

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan 

                                                             
7 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1999), 

hlm 175. 
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Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada pengadilan lain dimana 

seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim seperti, upaya 

hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi 

atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap 

putusan kasasi. 

1. Teori Tentang Lembaga Negara 

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut 

staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, 

badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam kamus Hukum Belanda-

Indonesia, kata staatsorgaan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. 

Menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung 

konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ 

negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), 

melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten 

menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara. 

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun 

daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga 

doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang 

mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di 

dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan 

rujukan. 

        Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang    

kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan 
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legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan 

hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang 

berhubungan dengan penerapan hukum sipil. 

2. Trias Politika 

Trias Politica adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang 

berbeda, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dimana tugas Legislatif adalah 

lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang 

melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi 

jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan 

undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun 

perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. 

Dengan adanya pemisahan kekuasaan demikian diharapkan hak-hak asasi 

warga negara lebih terjamin, dan tercapainya tujuan dari pemerintahan. Ajaran 

Trias politica di luar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian 

kekuasaan dan pembagian atas tiga cabang kekuasaan (Trias Politica) adalah 

hanya akibat dari pemikiran ketatanegaraan untuk memberantas tindakan 

sewenang-wenang pemerintahan dan untuk menjamin kebebasan rakyat. 

Ajaran Trias Politica diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan 

pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut :
8
 

1) Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang 

2) Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-

undang 

                                                             
8Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

hlm  152.  
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3) Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan 

Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. 

Konsep Trias Politika (pembagian kekuasaan menjadi tiga) pertama kali 

dikemukakan oleh Jhon Lock dalam karyanya Traties of Civil Government (1690) 

dan kemudian oleh Baron Montesquieu (1748) dan L’eprit des Lois (1748). 

Konsep ini yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara dunia.
9
 

3. Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara 

          Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah 

Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD 

Negara RI 1945 melalui putusan – putusannya. 

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  

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 kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilu.  

b.  Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar. Berdasarkan 

                                                             
9 Abu Bakar Elbyara. Pengantar Ilmu Politik , hlm 187-188. 



13 
 

 

kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi 

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan 

Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.  

5. Putusan Mahkamah Konstitusi  

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan 

dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri 

suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak. Idealnya, suatu 

putusan pada pokoknya haruslah mengandung “idee des recht” atau cita hukum 

yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

F.  Metode Penelitian 

1) Spesifikasi Penelitian  

Melihat obyek permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Pelaksanaan 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan 

Antar Lembaga Negara Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka metode dalam penelitian ini secara 

spesifik bersifat deskriptif analisis, yang menguraikan data kualitatif dari bahan 

pustaka atau hukum kepustakaan. Pendekatan terhadap hukumdengan metode 

normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum 

sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 

kekuasaan negara yang berdaulat. 
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2) Metode 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu  mengkaji kaidah-kaidah yang berlaku yang diperoleh dari data 

sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaaan berupa buku-

buku, majalah, artikel, surat kabar, catatan kuliah serta bahan tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Dihubungkan 

Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.  

3) Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari data-data, tindakan, 

data tertulis dan dokmen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang 

penelitian ini.
10

 Sumber data dalam penelitian in berupa data sekunder, yang 

terdiri dari:
11

 

a. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-

                                                             
10

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, , (Bandung , Remaja Rosdakarya 

:2002) , hlm 112. 

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press) : 1986),  hlm 52. 
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buku,jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga atau intansi terkait 

dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi. Selain kata-kata 

dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

 Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan 

mengutip teori-teori, atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik 

buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan 

dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Serta menginvertarisir 

dan menelaah bahan-bahan hukum primer, berupa perundang-

undangan yang relevan dengan penelitian dan buku-buku yang 

bersangkutan.
12

 Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri bahan-bahan 

hukum dari yang primer sampai dengan yang sekunder.  

b. Dokumentasi 

 Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

tertulis. Memilih, memilah dan mengorganisasikannya ke dalam 

skripsi. 

                                                             
12Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, , (Jakarta, Granit: 2004), hlm 1. 
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5) Analisis data 

Data yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, maupun bahan hukum tertier, kemudian dikaji, diolah dan dianalisis 

secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-

angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran sesuai dengan identifikasi 

masalah. 


