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ABSTRAK 

Dini Inasyah Alfaridah, “Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial 

dengan Mahkamah Konstitusi (Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU NO. 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman)” 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi 

Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menghilangkan kewenangan Komisi 

Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, 

penghilangan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah 

Konstitusi perlu ditinjau berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah, yang memiliki 

sejumlah teori yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan negara.  

 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami tugas pokok 

dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang, 

untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hubungan kelembagaan antara 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan untuk memperoleh penjelasan 

dan mengkaji tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi. 

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka sebagai salah satu prinsip utama, di dalam negara hukum terdapat 

kedudukan dan kewenangan lembaga negara, dan sangat berpengaruh pada sistem 

pemerintahan dan konstitusi yang berlaku. Independensi kekuasaan kehakiman 

dalam artian harus adanya akuntabilitas dan bebas dari campur tangan lembaga 

politik maka dibentuklah Komisi Yudisial sebagai penyelenggara Kekuasaan 

Kehakiman terhadap salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah 

Konstitusi. Dalam ketatanegaraan islam lembaga negara yang berhubungan dengan 

kekuasaan kehakiman yaitu Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Mazhalim kedua 

lembaga tersebut saling berhubungan dan memiliki fungsi saling mengontrol dan 

mengawasi. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik dengan 

pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang 

terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan 

mengamati langsung dengan teknik (Library Research). 

 Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa 

Pertama, Mahkamah Konstitusi menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial 

dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebelumnya diatur 

oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, pengawasan hakim Mahkamah 

Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dihapuskan oleh 

putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sehingga Komisi Yudisial 

tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk mengawasi hakim 

Mahkamah Konstitusi. Kedua, Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah 

Konstitusi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 adalah 

hubungan fungsional koreksi, sedangkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 
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005/PUU-IV/2006 Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi ialah 

fungsional kontradiktif. Ketiga, Berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah perlu adanya 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi profesi hakim sebagaimana 

terkonsep di dalam Wilayatul Hisbah. Sehingga, tidak ada lembaga yang lepas dari 

pengawasan lembaga lain. Dengan demikian penghapusan kewenangan Komisi 

Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan teori pengawasan 

didalam Siyasah Dusturiyah. 
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