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BAB III 

ASPEK – ASPEK UMUM HUKUM ACARA MK 

 

 

A. Permohonan 

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki 

berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU nomor 

24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum 

acara perdata.42 Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa 

perkara yang diajukan bersifat satu pihak (ex parte atau voluntair), padahal 

dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan empat diantaranya 

terdapat pihak termohon.  

Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, adalah 

karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang 

ditangani MK.43 Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, 

namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan 

ketatanegaraan.  

Pada saat wewenang MK masih dijalankan oleh MA, yaitu sebelum 

terbentuknya UU No. 24 Tahun 2003 setelah perubahan keempat UUD 1945,44 

digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu permohonan dan gugatan. Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung 

menggunakan istilah permohonan untuk perkara (1) pengujian undang-undang; 

(2) sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar; dan (3) memutus pendapat DPR tentang dugaan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

 
42 Dalam hukum acara perdata terdapat penggugat dan tergugat karena sifat perkara hukum yang 
mengadili antar pihak yang saling berhadapan (contentieus rechtspraak). Di dalam peradilan 
pengujian UU hukum acara yang diatur dalam UU MK menunjukkan tidak adanya pihak yang saling 
berhadapan. Keberadaan pembentukan UU (Presiden dan DPR) dalam persidangan tersebut adalah 
sebagai pihak terkait yang dapat diminta keterangan, bukan sebagai termohon yang berhadapan 
dengan pemohon.  
43 Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 89. 
44 Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-
lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung”. 
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sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sedangkan istilah gugatan digunakan 

dalam perkara (1) perselisihan hasil pemilihan umum; dan (2) pembubaran partai 

politik. Namun dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2003 istilah yang digunakan 

untuk semua perkara adalah permohonan. 

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 

pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.45 Dengan demikian setiap 

permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 

rangkap.46 Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang 

dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Permohonan harus disertai 

dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak 

menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan 

dalam proses persidangan. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 

menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. nama dan alamat pemohon; 

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan 

perkara yang dimohonkan; 

c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 

 

B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang 

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima 

permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara (hard 

copy) dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan 

dalam bentuk soft copy atau file. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini 

bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. 

Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, 

surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan 

pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. 

 
45 Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. 
46 Pasal 29 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. 12 rangkap permohonan akan didistribusikan kepada 
seluruh hakim konstitusi, termohon (jika ada), dan pihak-pihak terkait. Untuk perkara pengujian 
undang-undang misalnya, permohonan akan disampaikan kepada DPR, Presiden, dan MA. 
Pemberitahuan kepada MA dimaksudkan agar MA menghentikan untuk sementara pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang ditangani jika terkait 
dengan Undang-Undang yang sedang diuji oleh MK. Lihat, Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 89. 



Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pemohon wajib melengkapi dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan 

kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya permohonan yang telah 

dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara lain catatan 

tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, 

tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.47 

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, MK 

akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari 

kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 

14 hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat 

dilakukan lebih dari 14 hari kerja.48 Penetapan jadwal sidang pertama ini harus 

diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. 

Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di 

papan pengumuman MK yang khusus disediakan untuk itu.49 Dalam praktik, 

pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di dalam laman MK, 

yaitu, www.mahkamahkonstitusi.go.id. Alur pengajuan permohonan dapat dilihat 

pada ragaan di bawah ini. 

Ragaan 1 
Alur Pengajuan Permohonan 

 

 

 

                                                            
47 Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2003. 
48 Penetapan jadwal sidang pertama dapat dibuat oleh panel hakim atau oleh pleno hakim. 
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49 Pasal 34 UU No. 24 Tahun 2003. 



Setiap permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali, baik 

sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh MK. Pada saat suatu 

permohonan ditarik kembali, pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan 

kembali permohonan dimaksud, kecuali dengan alasan konstitusional yang 

berbeda.50 

 

C. Permohonan Online 

Di samping permohonan yang disampaikan secara fisik ke kantor MK, 

permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui sistem informasi yang 

dikembangkan dan menjadi satu dengan laman MK. Namun demikian, pengajuan 

perkara secara online harus tetap diikuti dengan penyampaian berkas perkara 

secara fisik. Secara garis besar, alur permohonan online disajikan dalam ragaan 

di bawah ini. 

Ragaan 2 
Alur Permohonan Online 
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50 Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003. 
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Permohonan perkara online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan 

Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Untuk mengajukan 

permohonan secara online, pemohon harus melakukan registrasi, baik secara 

online maupun offline, guna mendapatkan nama identifikasi (user name) dan 

kode akses (password) untuk dapat mengakses program Sistem Informasi 

Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL). Melalui SIMPEL, dapat diajukan 

permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi dan ahli yang 

diajukan. User name dan password tersebut juga akan berfungsi sebagai tanda 

tangan elektronik (electronic signature) dalam proses perkara di MK. 

Permohonan dianggap diterima apabila permohonan dimaksud sudah 

masuk dalam jaringan komputer Kepaniteraan MK. Apabila permohonan 

dimaksud telah masuk, Kepaniteraan MK menyampaikan konfirmasi kepada 

pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 hari setelah dokumen permohonan 

masuk dalam SIMPEL. Pemohon atau kuasanya harus menjawab konfirmasi itu 

secara tertulis kepada Kepaniteraan MK dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari 

sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan MK. Jawaban atas 

konfirmasi tersebut disertai dengan penyerahan 12 rangkap dokumen asli (hard 

copy) permohonan. Proses pemeriksaan kelengkapan permohonan dan 

pemberitahuan dilakukan melalui e-mail. 

Permohonan online yang telah memenuhi syarat didokumentasikan dan 

disimpan oleh Panitera disertai dengan penomoran perkara. Panitera 

mengirimkan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon melalui e-mail dalam 

waktu 7 hari sejak diregistrasi.  

 

D. Penggabungan Perkara 

Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, MK dapat 

menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan 

maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui Penetapan 

Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki 

obyek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya 

dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat dua 

perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu 

hukum atau pokok perkara yang sama.  
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Penggabungan juga dapat dilakukan apabila ditengah proses persidangan 

terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau 

memiiki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan 

pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa.  

Penggabungan perkara untuk perkara pengujian UU diatur dalam PMK 

No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang. Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6 Tahun 2005 dinyatakan bahwa 

penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim 

terhadap perkara yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan; (b) memiliki 

keterkaitan materi permohonan; atau (c) pertimbangan atas permintaan 

pemohon. 

Penggabungan perkara dalam perkara pengujian undang-undang 

dilakukan terhadap dua atau lebih permohonan yang meminta pengujian 

ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu undang-undang. 

Penggabungan perkara dan putusan pertama kali dilakukan terhadap perkara 

Nomor 011/PUU-I/2003 dan Perkara Nomor 017/PUU-I/2003 yang keduanya 

diputus dalam satu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada Selasa, 24 

Februari 2004. Kedua permohonan itu terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g 

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang memuat 

ketentuan persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD salah satunya adalah 

“bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk 

organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak 

langsung dalam G.30.S./PKI, atau organisasi terlarang lainnya”.  

Contoh penggabungan perkara pengujian undang-undang yang lain 

adalah pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menggabungkan 

Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-

I/2003, karena ketiganya mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 

Penggabungan perkara dilakukan tidak hanya terhadap permohonan yang 

mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu undang-undang. Terhadap 

permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang-undang dapat 

dilakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum. Hal ini misalnya 

dapat dilihat pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta 
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Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki 

kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Untuk perkara 

perselisihan hasil pemilu (PHPU) juga dapat dilakukan penggabungan perkara 

apabila terkait dengan permasalahan yang sama. Misalnya, perselisihan hasil 

Pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yang sama, tetapi diajukan oleh partai 

politik yang berbeda-beda dapat digabungkan pemeriksaan dan putusannya. 

Di sisi lain, terdapat kemungkinan adanya pokok permohonan yang sama 

tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda. Pada kasus demikian 

dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan perkara, tetapi hanya diputus 

dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam praktik hal ini pernah terjadi terkait 

dengan perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, yang 

diajukan ke dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 01/PUU-IV/2006 dengan 

pokok perkara pengajuan pengujian Putusan PK MA Nomor 01/PK/PILKADA/2005 

yang dikonstruksikan sebagai yurisprudensi yang berkedudukan sama dengan 

Undang-Undang, serta Perkara Nomor 02/SKLN-IV/2006 mengenai Sengketa 

Kewenangan Lembaga Negara antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota 

Depok Terhadap KPUD Kota Depok. Walaupun kedua perkara tersebut pada 

prinsipnya adalah satu perkara, yaitu perselisihan dalam proses pemilihan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Depok, namun karena masuk dalam dua jenis perkara 

yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan perkara. Namun 

demikian perkara dimaksud diputus pada hari yang sama, yaitu pada 25 Januari 

2006. 

 

E. Beban Pembuktian dan Alat Bukti  

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban 

pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori affirmatif, teori hak, teori 

hukum obyektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah 

yang bersangkutan. Teori affirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban 

pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada 

pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). 

Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil 

berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah 
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terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau 

peristiwa.51 

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori affirmatif, yaitu siapa yang 

mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini 

hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. 

Teori hukum obyektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma 

hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum obyektif yang menjadi dasar 

norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang 

menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus 

membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara obyektif mengakibatkan 

haknya dilanggar. 

Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada 

pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini 

adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap 

paling ringan memikul beban pembuktian. Sedangkan teori pembebanan 

berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian 

ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat 

ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus 

membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya. 

Di antara berbagai teori tersebut, tentu masing-masing memiliki kelebihan 

dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua perkara. Oleh 

karena itu harus dilihat karakteristik perkara atau kasusnya. Di dalam UU MK 

tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini. 

UU MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, 

harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti,52 baik yang diajukan 

oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus 

membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara 

bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. 

Walaupun demikian, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan 

kepentingan umum,  hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan 

kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian 

dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang 

 
51 Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 157 – 160. 
52 Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. 
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terbatas”.53 Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara 

bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam 

menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa 

teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim 

juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang 

mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus 

membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini 

tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Ketentuan tentang pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai 

dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK. Pasal 

18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: 

(1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon. 

(2) Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian 

kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait. 

(3) Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat 

mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs). 

 

Untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 

PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan: 

(1) Beban pembuktian berada pada pihak pemohon. 

(2) Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat 

membebankan pembuktian kepada pihak termohon. 

(3) Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan 

dan/atau mengajukan alat bukti lainnya. 

 

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk 

kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, 

 
53 Maruarar Siahaan, Op. Cit., hal. 156. 
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dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.54 

Sedangkan untuk pembuktian perkara impeachment dibebankan kepada DPR 

sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat 

bukti sendiri.55 

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi: 

a. surat atau tulisan; 

b. keterangan saksi; 

c. keterangan ahli; 

d. keterangan para pihak; 

e. petunjuk; dan  

f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. 

 

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh 

pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, 

perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang 

bertentangan dengan hukum (illegally obtained evidence) tidak dapat disahkan 

oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan 

atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu 

diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat 

bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. 

Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan 

dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar 

Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti 

pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara 

PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, 

pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan 

keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan 
 

54 Lihat Pasal 9 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 8 PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 
55 Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam 
Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden 
Dan/Atau Wakil Presiden. 
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dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilankan kewajiban 

hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan 

diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga 

negara, bukan hanya pihak yang berperkara.56 

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti 

namun dalam proses berpekara ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu 

“pengetahuan hakim”. Hal ini terjadi terutama dalam perkara pengujian undang-

undang di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 

makna ketentuan dalam konstitusi adalah dengan mencari maksud dari 

pembentuk Undang-Undang Dasar (original intent). Di antara hakim periode 

pertama, terdapat beberapa hakim konstitusi yang mengetahui bahkan terlibat 

dalam proses pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 karena pada saat 

itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan Perubahan UUD 1945. 

Bahkan pengetahuan hakim konstitusi dimaksud lebih dalam dan tidak terekam 

dengan baik dalam risalah rapat Perubahan UUD 1945. 

 

a. surat atau tulisan 

Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang 

dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan 

jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat 

menyurat, kuitansi, dan catatan-catatan. Selain itu juga dikenal adanya akta 

sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa dan 

ditandatangani. Dikenal dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta 

otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah 

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang 

dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.57 Akta otentik adalah akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat.58 

Dalam hukum acara MK tentu semua kategori bukti tertulis yang berlaku 

dalam hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara juga berlaku, bahkan 

lebih luas sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Untuk perkara perselisihan 

 
56 Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 160 – 161. 
57 Pasal 1874 KUH Perdata. 
58 Pasal 1868 KUH Perdata. 
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hasil Pemilu misalnya, keberadaan akta otentik berupa berita acara penghitungan 

suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara sangat diperlukan dalam proses 

pemeriksaan persidangan. Sebaliknya, dalam perkara pengujian undang-undang 

yang penting bukan apakah suatu dokumen undang-undang yang diajukan 

sebagai alat bukti merupakan dokumen otentik atau bukan, melainkan apakah 

dokumen tersebut adalah salinan dari undang-undang yang otentik, yaitu 

undang-undang sebagaimana dimuat dalam lembaran negara dan tambahan 

lembaran negara sehingga norma yang diatur di dalamnya memang berlaku 

sebagai norma hukum yang mengikat. 

 

b. keterangan saksi 

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa 

yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu 

keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta. 

Dalam persidangan perkara konstitusi, keterangan saksi diperlukan dalam 

proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Dalam 

perkara pengujian undang-undang misalnya, keterangan saksi pada umumnya 

diperlukan dalam hal membuktikan legal standing pemohon, yaitu terkait dengan 

telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian hak atau kewenangan yang 

dimohonkan karena adanya ketentuan undang-undang yang dimohonkan. 

Sedangkan pembuktian tentang apakah ketentuan undang-undang dimaksud 

bertentangan dengan UUD 1945 lebih berdasarkan argumentasi hukum. Di sisi 

lain, untuk perkara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, keterangan 

saksi diperlukan dalam pokok perkara untuk membuktikan apakah Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat 

menjadi dasar pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

Dalam proses peradilan MK, keterangan saksi tentu juga harus didukung 

dengan alat bukti lain. Dalam hal ini juga berlaku prinsip satu saksi bukan saksi 

(unus testis nullus testis). Walaupun demikian, keterangan seorang saksi tentu 

dapat digunakan untuk mendukung suatu peristiwa jika sesuai dengan alat bukti 

yang lain. 

 

c. keterangan ahli 
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Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah 

sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan 

perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh 

ahli berbeda secara prinsipil dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. 

Keterangan ahli buka berupa keterangan tentang apa yang dilihat, dirasakan, 

atau dialami tentang suatu peristiwa, tetapi pendapat dan analisis sesuai dengan 

keahliannya. 

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang 

akan menjadi bahan masukan pertimbangan bagi hakim konstitusi dalam 

memutus perkara. Dalam pengajuan ahli untuk suatu perkara, pemohon juga 

harus menyertakan keterangan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang akan 

diajukan serta pokok keterangan yang akan disampaikan.  

Keterangan ahli sangat diperlukan terutama dalam perkara pengujian 

undang-undang yang lebih mengedepankan argumentasi dalam memutus 

perkara. Selain itu, luasnya cakupan substansi undang-undang yang diuji juga 

mengharuskan hakim konstitusi memperoleh keterangan ahli yang cukup untuk 

memutus suatu perkara pengujian undang-undang. Di samping ahli yang 

diajukan oleh pemohon pihak terkait pembentuk undang-undang dan pihak 

terkait lain juga dapat mengajukan ahli dan saksi agar keterangan yang 

disampaikan dalam persidangan berimbang. Bahkan, hakim dapat memanggil 

ahli lain jika diperlukan untuk didengar keterangannya. 

 

d. keterangan para pihak 

Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-

pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai termohon maupun 

berkedudukan sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud dapat berupa 

tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa penolakan dalil-dalil yang 

dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan 

fakta. Keterangan para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan 

komprehensif dan sebagai wujud dari peradilan fair yang salah satunya harus 

memenuhi hak untuk didengar secara berimbang (audi et alteram partem). 

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara misalnya, keterangan para 

pihak adalah keterangan termohon dan pihak terkait baik terhadap dalil pemohon 
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maupun tentang suatu fakta dan peristiwa yang terkait dengan perkara 

dimaksud. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Perkara SKLN Nomor 068/SKLN-

II/2004 mengenai Sengketa Kewenangan Pemilihan Anggota BPK, keterangan 

para pihak yang didengarkan adalah keterangan Termohon I (Presiden) dan 

Termohon II (DPR) yang berisi dalil-dalil yang menyangkal atau menolak 

permohonan Pemohon, serta keterangan Pihak Terkait BPK yang menyampaikan 

keterangan mengenai fakta kronologis pemilihan anggota BPK. 

Keterangan pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang yang 

didengarkan adalah keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk 

undang-undang yang biasanya berisi penolakan terhadap dalil-dalil pemohon, 

walupun tidak berkedudukan sebagai termohon. Selain itu sering juga 

didengarkan keterangan pihak terkait lain, baik dari lembaga negara maupun dari 

organisasi masyarakat yang terkait dengan substansi undang-undang yang 

sedang diuji. Pada persidangan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai 

pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama misalnya, disamping keterangan pihak terkait DPR 

dan Pemerintah, juga didengarkan keterangan pihak terkait organisasi Nahdlatul 

Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang pada prinsipnya menolak dalil-dalil 

pemohon dan mendukung dalil-dalil pihak terkait DPR dan Pemerintah. Selain itu 

juga didengarkan keterangan pihak terkait Komnas HAM yang mengemukakan 

data dan fakta tentang pelanggaran kebebasan beragama.  

 

e. petunjuk 

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003 

menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 

alat bukti. Oleh karena itu petunjuk dalam hal ini adalah sesuatu yang 

didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang 

saling mendukung atau berkesesuaian.  

Untuk memperjelas pengertian petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 

KUHAP yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan 

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana 

dan siapa pelakunya. Dengan demikian penilaian kekuatan petunjuk dilakukan 
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oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan dan berdasarkan keyakinan 

hakim.59 

 

f. informasi elektronik 

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan 

salah satu alat bukti adalah “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

serupa dengan itu.” Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai 

informasi elektronik. 

Informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau 

disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini 

dapat berupa surat atau bentuk tulisan lain, data komunikasi, angka-angka, 

suara, gambar, video, atau jenis informasi dan data lain. Perangkat elektronik 

yang digunakan dapat berupa laman (website) atau media perekam lain dalam 

berbagai bentuk (cakram padat, hard disk, flash disk, card, dan lain-lain). 

 

F. Jenis dan Sifat Persidangan 

Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, 

sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan 

Pengucapan Putusan. Keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat 

sebagai tahapan persidangan suatu perkara, namun dalam perkara-perkara 

tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan itu dibutuhkan. Terdapat 

perkara-perkara tertentu yang hanya memerlukan pemeriksaan pendahuluan dan 

setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno hakim, perkara 

dimaksud sudah dapat diputuskan. Hal itu dapat terjadi dalam perkara-perkara 

sebagai berikut: 

a. Perkara yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa pemohon 

tidak memiliki hak mengajukan permohonan (legal standing) atau materi 

permohonan bukan merupakan wewenang MK. Untuk perkara demikian 

dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard). Dalam praktik, beberapa perkara yang diputus 

 
59 Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 174 – 177. 
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setelah pemeriksaan pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan persidangan 

pada umumnya adalah karena pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian 

konstitusional yang diderita akibat ketentuan undang-undang yang 

dimohonkan.60 Di sisi lain terdapat pula perkara-perkara yang aspek legal 

standing-nya baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara. Oleh 

karena itu terdapat perkara yang walaupun telah memasuki pemeriksaan 

persidangan tetapi putusannya tidak dapat diterima. 

b. Pemohon memiliki legal standing dan materi permohonannya merupakan 

wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk 

dikabulkan. Putusan dengan amar dikabulkan yang dilakukan tanpa melalui 

Pemeriksaan Persidangan, misalnya adalah Putusan Nomor 102/PUU-

VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.61 Majelis Hakim, 

 
60 Putusan seperti ini misalnya Putusan Nomor 005/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Putusan 
Nomor 024/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Nomor 007/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 
serta Putusan Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 24/PUU-I/2003 halaman 7 
dinyatakan bahwa dasar pertimbangan tidak adanya kerugian konstitusional didasarkan pada hasil 
Pemeriksaan Pendahuluan, sebagai berikut: “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari, 
meneliti permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Pemohon dalam pemeriksaan 
pendahuluan, Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon 
telah mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya atau diundangkannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, khususnya Pasal 3 ayat (1) 
huruf g dan Pasal 6 ayat (1). Bahkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 007/PUU-
IV/2006 halaman 27 dinyatakan bahwa karena permohonan tidak memenuhi syarat, maka MK tidak 
perlu meminta keterangan MPR, DPR, dan/atau Presiden, sebagai berikut: “Menimbang bahwa 
dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena 
permohonan a quo telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 
UUMK, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 
UUMK untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah 
rapat yang berkaitan dengan permohonan a quo, sehingga tidak diperlukan lagi sidang 
pemeriksaan lanjutan;”  
61 Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 ini adalah tentang persyaratan untuk dapat menggunakan 
hak pilih yang ditentukan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mengingat banyaknya 
warga negara yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT, melalui putusan ini MK memutuskan 
bahwa hak pilih dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dan Passpor. Dalam Pertimbangan 
Hukum Putusan ini, Paragraf 3.24, ditegaskan bahwa Putusan ini diambil tanpa mendengar 
keterangan DPR dan Presiden, sebagai berikut: 

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu 
mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut 
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seperti tertuang dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa Pasal 54 

UU MK tidak mewajibkan MK meminta keterangan pihak terkait untuk 

memutus suatu perkara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK dapat 

meminta keterangan kepada pihak terkait, yang berarti boleh dilakukan 

dan boleh tidak, bergantung dari perkara dan urgensi keterangan yang 

diperlukan. 

 

Pasal 40 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk 

umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, dari 4 (empat) 

jenis persidangan, semuanya dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali rapat 

permusyawaratan hakim (RPH). Ketentuan itu juga menunjukkan bahwa RPH 

merupakan rapat tertutup yang bersifat rahasia. Namun dalam praktinya 

pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup berdasarkan keputusan 

majelis hakim konstitusi. 

 

1. Pemeriksaan Pendahuluan 

Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk 

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki 

pemeriksaan pokok perkara.62 Dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan ini 

selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek 

yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki 

kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah 

memiliki legal standing, dan apakah perkara yang dimohonkan tersebut 

merupakan wewenang MK.  

Kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan 

pendahuluan agar apa yang dimohonkan dapat dirumuskan dan dipahami 

dengan jelas, baik oleh pemohon maupun oleh hakim konstitusi. Hal itu sangat 

 
dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah 
“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan 
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. 
Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum 
Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama 
sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang 
berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada 
hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”  

62 Pasal 39 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. 
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diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan efektif dan 

fokus pada persoalan yang dimohonkan. 

Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi:63 

1. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat 

kuasa. 

2. Kedudukan hukum pemohon. 

3. Isi permohonan merupakan wewenang MK dan bila perlu dilakukan 

penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan 

perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. 

4. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak 

pemohon sendiri. 

5. Alat-alat bukti yang akan diajukan. 

6. Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan.  

7. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan. 

 

Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. 

Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus 

segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh 

mejelis hakim pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini hakim konstitusi wajib 

memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki 

permohonan. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK memberikan batas waktu 

kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya paling 

lambat 14 (empat belas) hari. Dalam praktiknya, perbaikan tersebut dapat 

dilakukan kurang dari 14 (empat belas) hari, bahkan dapat dilakukan sesaat 

setelah persidangan atau bahkan pada saat persidangan itu sendiri. Hal ini sesuai 

dengan prinsip peradilan yang cepat, apalagi untuk perkara tertentu yang telah 

ditentukan batas waktunya. Untuk perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 

serta PHPU Pemilukada misalnya, tidak mungkin diberi batas waktu selama 14 

(empat belas) hari karena MK sendiri ditentukan oleh undang-undang harus 

memutus paling lama 14 (empat belas) hari sejak perkara diregistrasi. 

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim 

yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari 

 
63 Bandingkan dengan Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 125. 
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satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan 

memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang telah 

dilakukan oleh pemohon. 

Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim 

kepada pleno hakim MK, dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh 

panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari panel 

hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan 

karena terpenuhinya syarat legal standing dan masuk wewenang MK, atau 

diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak 

terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal standing dan wewenang MK.64 

Selain kedua alternatif tersebut, dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat 

ditentukan apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak atau perkara 

dimaksud menjadi wewenang MK atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan 

pokok perkara. Oleh karena itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan 

dan menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara. 

Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim, 

atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh karena itu, 

walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang dalah panel 

hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 (sembilan) orang 

hakim konstitusi, atau setidak-tidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi. 

 

2. Pemeriksaan Persidangan 

  Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk 

memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon (jika ada), keterangan 

saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Untuk kepentingan 

pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang 

berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta 

keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan 

permohonan. Lembaga negara dimaksud wajib memberi keterangan yang 

diminta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.65 

 
64 Bandingkan dengan Dismissal Procedure dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
65 Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003. 
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  Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim 

konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan putusan Ketua MK dapat 

dilakukan oleh panel hakim.66 Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara 

terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim.67 Tahapan pemeriksaan 

persidangan adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. 

b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-

pihak terkait secara lisan. 

c. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak 

terkait. 

d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang 

diajukan pemohon. 

e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang 

diajukan oleh termohon atau pihak terkait. 

f. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon. 

g. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait. 

 

  Dalam persidangan MK, selain permohonan, jawaban termohon dan 

keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara tertulis. 

Oleh karena itu dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan 

tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, 

melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah 

itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, 

termohon, pihak terkait, maupun dengan hakim konstitusi. 

 

3. Rapat Permusyawaratan Hakim 

Di dalam UU No. 24 Tahun 2003 hanya terdapat satu ketentuan yang 

terkait dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pasal 40 ayat (1) UU No. 

24 Tahun 2003 menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali 

 
66 Selama ini pemeriksaan persidangan oleh panel hakim dilakukan untuk perkara perselisihan hasil 
Pemilu (PHPU), yang hasilnya dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. 
67 Misalnya karena alasan kesusilaan dapat ditetapkan sidang tertutup. Hal ini terjadi pada saat 
persidangan pengujian UU Perfilman yang pada salah satu pemeriksaan persidangan dilakukan 
secara tertutup untuk melihat potongan film yang disensor oleh Lembaga Sensor Film. 
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rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan 

RPH tersebut. Ketentuan tentang RPH juga tidak diatur dalam PMK. 

RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup. 

RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim 

konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas 

perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan 

suatu perkara. Khusus untuk RPH pengambilan putusan perkara, diatur dalam 

Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 dan akan 

dibahas pada bagian putusan dalam bab ini.  

 

4. Pengucapan Putusan 

Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun 

berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno 

pengucapan putusan agendanya adalah pembacaan putusan atau ketetapan MK 

untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. 

Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim 

konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, 

dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup di bacakan oleh ketua 

sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari 

putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam 

posisi mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Hakim yang 

mengajukan dissenting opinion atau concuring opinion membacakan 

pendapatnya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan.  

Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk 

umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam 

persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum.68 Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan yang terbuka 

untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak 

setelah sidang pengucapan putusan selesai.69   

 

G. Persidangan Jarak Jauh 
 

68 Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003. 
69 Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003. 
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Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan 

pemeriksaan persidangan telah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh 

(video conference). Mekanisme persidangan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 

18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic 

Filing) dan Pemeriksanaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). 

Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan 

pemohon dan/atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua MK 

melalui Kepaniteraan MK. Permohonan persidangan jarak jauh dimaksud berisi 

informasi rinci mengenai:70 

a. identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; 

b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan; 

c. alokasi waktu pemeriksaan; 

d. petugas lain yang diperlukan untuk keperluan persidangan dimaksud. 

 

Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat-

lambatnya 5 hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh yang 

direncanakan. Permohonan ini dapat disampaikan, baik secara langsung, melalui 

surat elektronik (e-mail), faksimili, surat pos, atau media lain yang tersedia. 

Terhadap permohonan ini, MK memeriksa dan memutuskan apakah menerima 

atau menolak, atau menerima dengan perubahan jadwal persidangan. 

Kepaniteraan MK harus memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak 

jauh yang diputuskan kepada pemohon dan/atau termohon atau kuasanya, 

selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dimaksud. 

Pemberitahuan ini sekaligus merupakan panggilan sidang.  

Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, MK telah menempatkan 

sarana video conference di 40 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sarana 

tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemohon dan/atau termohon 

untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh. Namun, apabila terdapat biaya biaya 

lain yang timbul dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh yang berkaitan 

dengan pihak ketiga, ditanggung oleh pemohon atau termohon yang meminta 

persidangan jarak jauh. 

 

 
70 Pasal 16 ayat (4) PMK No. 18 Tahun 2009. 
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H. Putusan 

1. Putusan Provisi Dan Putusan Akhir 

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu 

putusan yang mengakhiri perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir 

dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang 

belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau 

putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan 

oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan 

suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa. Putusan sela dapat 

berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait 

dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan. 

Dalam hukum acara MK, putusan provisi pada awalnya hanya terdapat 

dalam perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Pasal 63 

UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang 

memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan 

sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan 

MK. 

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara 

pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam perkara 

pengujian UU pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 

perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut 

atas permohonan dari pemohon MK memberikan putusan sela yang pada intinya 

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian 

pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud. 

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, putusan sela diatur dalam PMK 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 

PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Putusan Sela dalam PMK Nomor 

16 dan PMK Nomor 17 diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan 
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sesuatu berkaitan dengan obyek yang dipersengketakan yang hasilnya akan 

dipertimbangkan dalam putusan akhir.71 

Salah satu contoh putusan sela pada perkara perselisihan hasil Pemilu 

adalah dalam Perkara Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yaitu Putusan Sela Nomor 

Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Di dalam putusan sela 

tersebut MK memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut 

Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dan Turut Termohon II 

(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan 

pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, 

Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, 

Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik 

Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik 

Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik 

Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, 

Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik 

Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, 

Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini, dan pelaksanaan 

Penghitungan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik 

Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik 

Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik 

Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama. 

 

2. Ultra Petita 

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata terdapat 

pandangan yang oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip 

hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan 

(ultra petita). Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR 

serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg. 

Karena adanya pandangan tersebut, pada saat MK memutuskan 

membatalkan seluruh UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan72 dan 

membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 

 
71 Lihat Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16/PMK/2009 dan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 17/PMK/2009. 
72 Lihat Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. 
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Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR)73 banyak muncul tanggapan bahwa MK 

telah melanggar prinsip larangan ultra petita. 

Namun demikian berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi 

wewenang MK, tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan ultra petita tersebut 

dapat diterapkan untuk peradilan di MK. Kewenangan pengujian undang-undang 

yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya 

dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh 

ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan obyek pengujiannya yaitu 

ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat 

secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini 

menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang 

(erga omnes). Larangan ultra petita berlaku dalam lapangan hukum perdata 

karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat 

yang dimiliki individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan 

individu itu sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, 

tidak kepada individu yang lain.  

Bahkan, perkembangan dan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan 

telah menyebabkan larangan tersebut tidak lagi diberlakukan secara mutlak. 

Dalam pertimbangan hukum putusan tentang UU KKR, MK menyebutkan adanya 

putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pasal 178 Ayat (2) dan (3) 

HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg tentang larangan ultra petita tidak 

berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan harus 

berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Selain 

itu, dalam setiap gugatan, dakwaan, ataupun permohonan biasanya selalu 

dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk 

menjatuhkan putusan lebih dari petitum. 

MK telah beberapa kali menjatuhkan putusan yang membatalkan satu 

undang-undang secara keseluruhan, antara lain UU Ketenagalistrikan dan UU 

KKR. Dalam putusan pembatalan UU Ketenagalistrikan disebutkan bahwa 

walaupun hanya Pasal 16, 17 ayat (3), dan 68 UU Ketenagalistrikan yang 

dipandang bertentangan dengan UUD 1945, namun karena ketentuan yang 

 
73 Lihat Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. 
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mengatur masalah unbundling dan kompetisi tersebut merupakan jantung dan 

paradigma dari UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan semangan Pasal 

33 ayat (2) UUD 1945, maka keseluruhan UU Ketenagalistrikan tersebut juga 

bertentangan dengan UUD 1945. 

Sedangkan dalam Putusan tentang UU KKR dinyatakan bahwa semua 

operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27. Dengan 

dinyatakannya Pasal 27 UU KKR tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka 

seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin dilaksanakan. 

Disebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, 

Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 25 Ayat (1) huruf b, Pasal 25 Ayat 

(4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Pasal 

27 dan pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-

pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan 

dalam UU KKR. 

Tentu hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari UU 

tersebut yang dibatalkan. Namun, jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau 

menentukan operasionalisasi keseluruhan UU, pembatalan pasal tertentu saja 

akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan 

tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan? 

Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan 

UUD 1945. 

 

3. Sifat Putusan  

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir. Putusan declaratoir adalah 

putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat 

hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan 

suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. 

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan 

hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan 

condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon 

untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat 

membayar sejumlah uang ganti rugi. 
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Secara umum putusan MK bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan 

MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat 

meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam 

perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena 

menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang-Undang, yaitu 

bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut 

meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan 

menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan 

hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil 

Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK 

membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadaan keadaan hukum dan 

menciptakan keadaan hukum baru. 

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang mungkin memiliki sifat 

condemnatoir adalah dalam perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional 

Lembaga Negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK menyatakan 

bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Lembaga Negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon 

tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang 

dipersengketakan.74 

 

4. Pengambilan Putusan 

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses 

pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.75 Putusan harus 

diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk 

mufakat.76 Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai 

RPH berikutnya.77 Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak.78 Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 

 
74 Maruarar Siahaan, op. cit., hal. 240 
75 Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003. 
76 Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003. 
77 Pasal 45 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003. 
78 Pasal 45 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003. 
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Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan 

putusan tidak ada suara abstain. 

RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke-9 hakim 

konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim 

konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud 

dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa 

adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim 

konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit. 

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 

atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, 

dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan 

perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. 

Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4 hakim 

konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak menerima. 

Pada kasus seperti ini ketentuan Pasal 45 ayat (8) UU No. 24 Tahun 2003 

menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim konstitusi. Dengan demikian, 

pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang 

akan menentukan putusan MK.  

 

5. Isi Putusan 

Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang 

diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim.79 Putusan harus didasarkan pada 

sekurang-kurangnya 2 alat bukti.80 

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang 

pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. 

Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.81 

Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, 

serta oleh panitera.82 

 
79 Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. 
80 Pasal 45 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. 
81 Pasal 45 ayat (9) dan ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003. 
82 Dalam praktiknya, putusan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan bukan oleh Panitera 
secara langsung. 
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MK memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Setiap putusan MK harus memuat:83 

a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan 

termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), 

baik prinsipal maupun kuasa hukum; 

c. ringkasan permohonan; 

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 

e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 

f. amar putusan; dan  

g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. 

 

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang 

terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian 

“Duduk Perkara”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan 

yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, 

keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon, 

keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, 

serta keterangan ahli dari MK (jika ada). 

 Pada bagian pertimbangan hukum  terdiri dari dua bagian, yaitu tentang 

kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang pokok 

perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah 

permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang 

dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan 

permohonan dimaksud. 

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu 

hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab yang menentukan amar putusan. 

Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu-persatu, bahkan 

terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik 

 
83 Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003. 
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menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, 

dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan. 

 

6. Pendapat Berbeda 

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 

mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat 

dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering 

terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyarawah 

tidak dapat mencapai mufakat. 

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) 

dissenting opinion; dan (2) concurent opinion atau consenting opinion. 

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang 

memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan concurent opinion adalah 

pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam 

concurent opinion adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar 

putusan yang sama.84 Concurent opinion karena isinya berupa pertimbangan 

yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara 

terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam 

pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan. 

Sedangkan dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda yang 

memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting opinion 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang 

berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh 

pertimbangan hukum putusan MK. 

Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan 

MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa 

perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, 

dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 

berbanding 4. 

Dalam praktik putusan MK, penempatan dissenting opinion mengalami 

beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting ditempatkan pada bagian 

pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru 

 
84 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, op. cit., hal. 289 – 291. 
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diikuti dengan amar putusan.85 Pada perkembangannya, penempatan demikian 

dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena 

setelah membaca dissenting baru membaca amar putusan yang tentu saja 

bertolak belakang. Terlebih lagi apabila dissenting tersebut cukup banyak 

sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.  

Oleh karena itu penempatan dissenting tersebut kembali diubah, yaitu 

setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim 

konstituti serta panitera pengganti.86 Saat ini, dissenting ditempatkan setelah 

penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda 

tangan panitera pengganti.87 

 

7. Kekuatan Hukum Putusan 

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum.88 Hal ini merupakan konsekuensi dari 

sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian 

MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak 

dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib 

mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling 

lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.89 

 

I. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan 

Tata cara dan tata tertib persidangan diatur tersendiri di dalam PMK 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Tata cara persidangan 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Para pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib 

mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah. 

b. Panitera melaporkan kehadiran para pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua 

Sidang. 

 
85 Model ini pernah digunakan untuk satu putusan, yaitu pada putusan MK yang pertama, Putusan 
Nomor 004/PUU-I/2003. 
86 Model ini diterapkan mulai pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang diucapkan pada hari 
Selasa, 24 Februari 2004. 
87 Model ini diterapkan sejak Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005 diucapkan pada hari Selasa 
tanggal 28 Maret 2006. 
88 Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003. 
89 Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2003. 
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c. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali. 

d. Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak, Saksi, 

dan Ahli untuk memperkenalkan diri masing-masing. 

e. Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan. 

f. Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua 

Sidang mengetukkan palu satu kali. 

g. Pada saat sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar 

putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali. 

h. Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali. 

 

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib mengenakan 

pakaian rapi dan sopan. Khusus untuk advokat harus memakai toga. Anak di 

bawah umum 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk 

kepentingan pemeriksaan persidangan, atau atas ijin khusus dari Mahkamah. 

Setiap orang yang berada dalam ruang sidang harus bersikap tertib, tenang, dan 

sopan. 

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang dilarang: 

a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat 

membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan; 

b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di 

dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung; 

c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung; 

d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang; 

e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau 

perlengkapan persidangan lainnya; 

f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung; 

g. menghina para pihak, Saksi, dan Ahli; 

h. Pengunjung dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, 

tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan 

oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung; 

i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu 

persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim 

konstitusi serta kewibawaan Mahkamah; 
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j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya 

berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam 

memutus perkara. 

 

Pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas merupakan penghinaan 

terhadap Mahkamah. Terhadap pelanggaran atas larangan tersebut Ketua Sidang 

memberikan teguran. Apabila teguran tidak diindahkan, Ketua Sidang 

memerintahkan mengeluarkan pelanggar dari ruang sidang atau gedung MK 

karena telah melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of 

court). Tindakan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana. 

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib menempati tempat 

duduk yang telah disediakan, duduk dengan tertib dan sopan selama 

persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan 

sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib memberi hormat kepada 

Majelis Hakim dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan 

meninggalkan ruang sidang. 

Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli akan menyampaikan pendapat atau 

tanggapan, terlebih dahulu harus meminta dan mendapat izin dari Ketua Sidang. 

Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas 

perkara dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti 

atau petugas persidangan. 


