
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 
 
A. Latar Belakang  

 
Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah 

kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
1
 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat 

(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 

(UUD 1945), yang menyatakan : 

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan  

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

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

sebuah Mahkamah Konstitusi  

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang.  

Pada Amandemen UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan 

kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam UUD 1945, yakni: 

1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Pasal-Pasal UUD 1945, 

yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 

2. Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya 

pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan 

setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan 
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kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

Mahakamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan 

datang adalah demi terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan 

3. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu 

Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim 

4. Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

pengujian (Judicial Review) UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran 

Parpol, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu. 

Bilamana diteliti lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, 

maka hal itu dapat ditemukan kembali penegasannya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “ Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.” 

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan 

Kehakiman meliputi:
2
  

1. Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya 

2. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam 

hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang 

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 48 Tahun 2009 memuat keterangan yang 

lebih tegas tentang adanya independensi/kemerdekaan badan-badan peradilan. Hal tersebut, 

dijelaskan bahwa: “UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum.” 
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Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah 

adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Seirama dengan penjelasan resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) 

dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :  

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga 

kemandirian peradilan.  

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan 

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan 

dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan 

setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian 

didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.
3
 

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung 

(MA), sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

yang menyatakan:  

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

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

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

Mahkamah Konstitusi.”  

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 18 UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : 
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• Pasal 1 angka (2) : “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” 

• Pasal 18 : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut pasca 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menegaskan 

bahwasanya Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi 

empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, 

maka organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan badan peradilan tersebut 

berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung.
4
  

Mahkamah Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki 

independensi dan terpisah dari kekuasaan negara lain. Independensi (kemandirian) itu 

meliputi : 

1. Kemandirian substansial, yaitu kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu 

perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum 

2. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi 

berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu 

perkara 

3. Kemandirian internal, yaitu kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur 

sendiri kepentingan kepersonaliaan kehakiman yang meliputi rekruitmen, mutasi, 

promosi, pengupahan, masa kerja, dan masa pensiun 

4. Kemandirian personal, yaitu kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan, dan 

institusi kehakiman itu sendiri 
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Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, peranan Mahkamah 

Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas 

setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga 

kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akan 

tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah peranan Mahkamah Agung sebagai bagian 

dari kekuasaan kehakiman telah berjalan sebagaimana mestinya ? 

 

Tuntutan pokok “kemandirian” kekuasaan kehakiman selain menegakkan 

peradilan yang imparsial, dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang 

berperkara, juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman kekuasaan lain. 

 

Jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan 

kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Kendati 

konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan 

kehakiman, namun penyimpangan masih begitu banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi 

substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan 

kemandirian kekuasaan kehakiman. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kekuasaan kehakiman masih belum memberi ruang dan atmosfir yang kondusif bagi 

independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis, 

dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang 

mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak dapat 

dilakukan enforcement. Sementara mekanisme berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi. 

 

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka dan mandiri itu 

pada hakekatnya haruslah diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Dengan demikian, 

kekuasaan kehakiman dapat menghindari hal-hal yang terkait dengan kepentingan politik. 

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi 

kebebasan dan kemandirian itu adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan 

hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materil itu sendiri sudah merupakan bagi 



kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan 

tidak bertindak sewenang-wenang. 

Berdasarkan konsep-konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dan 

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, penulis telah 

menarik sebuah judul yang menjadi topik pembahasan, yaitu PERANAN MAHKAMAH 

AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN 

KEHAKIMAN 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan 

pokok dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan ? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Mahkamah Agung dalam 

menjalankan peranannya melalui kekuasaan kehakiman ? 

 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam 

melengkapi tugas akhir demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas HKBP Nommensen, Medan. Selain itu, beberapa tujuan lain dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kebebasan dan independensi Mahkamah 

Agung saat ini  

2. Untuk mengetahui dan memahami peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum 

dan keadilan 

3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Mahkamah Agung dalam 

menjalankan peranannya melalui kekuasaan kehakiman  

 

 

 



D. Manfaat Penulisan 

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam mengenai kesesuaian 

kebebasan, independensi, dan peranan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai peranan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan 

serta dapat dijadikan salah satu bahan kepustakaan dalam rangka penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan guna meningkatkan kebebasan dan independensi terhadap Mahkamah 

Agung di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman 

 

I. Pengertian 



 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, 

pengertian Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan 

kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (prime power).
5
  

Pengertian tersebut juga dipertegas oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa : “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.” Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dimaknai bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dan mendapatkan landasan kuat 

untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum 

tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. 

Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan 

kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan 

mempunyai kekuasaan yang bebas.
6
 Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan 

lainnya.  

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, yaitu sebagai berikut :
7
 

a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan 

peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus 

suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum  
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b. Kekuasaan kehakiman yang  merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan 

hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat membuat suatu putusan atau 

suatu ketetapan hukum  

c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, 

jujur, dan tidak memihak  

d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, 

baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkingan 

kekuasan kehakiman sendiri  

e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari 

kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman  

f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang. 

Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam sebuah bangsa dan 

negara, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pilar ketiga dalam sistem 

kekuasaan negara.
8
 

 

II. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 

 

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

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri dari: 

1) Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. ( Pasal 

2 Ayat 1 )   

2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila. ( Pasal 2 Ayat 2 ) 

3) Semua Peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan 

negara yang diatur dengan undang-undang. ( Pasal 2 ayat 3 ) 

4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. ( Pasal 2 ayat 4 ) 

5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga 

kemandirian peradilan. ( Pasal 3 ayat 1 )  
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6) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan 

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ( Pasal 3 ayat 2 ) 

7) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. ( Pasal 

4 ayat 1 ) 

8) Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. ( Pasal 4 ayat 2 )  

9) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ( Pasal 5 ayat 1 ) 

10) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ( Pasal 5 ayat 2 

)  

11) Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

( Pasal 5 ayat 3 )  

12) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang 

menentukan lain. ( Pasal 6 ayat 1 )  

13) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa 

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan 

yang didakwakan atas dirinya. ( Pasal 6 ayat 2 )    

14) Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. ( Pasal 7 )  

15) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ( Pasal 8 

ayat 1 )  

16) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. ( Pasal 8 ayat 2 )  



17) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan 

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. ( Pasal 9 ayat 1 )  

18) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. ( Pasal 10 ayat 1 )  

19) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis 

sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. ( 

Pasal 11 ayat 1 ) 

20) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua 

dan dua orang hakim anggota. ( Pasal 11 ayat 2 ) 

21) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang 

panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. ( Pasal 11 ayat 

3 )  

22) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-

undang menentukan lain. ( Pasal 11 ayat 4 )    

23) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran 

terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. ( Pasal 12 ayat 1 ) 

24) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, 

putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. ( Pasal 12 ayat 2 ) 

25) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-

undang menentukan lain. ( Pasal 13 ayat 1 )  

26) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum. ( Pasal 13 ayat 2 ) 

27) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ( 

Pasal 14 ayat 1 )  

28) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. ( Pasal 14 ayat 2 ) 

29) Dalam hal ini sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat 

hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. ( Pasal 14 ayat 3 ) 



30) Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. 

( Pasal 15 )    

31) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan 

peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu 

menurut keputusan Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. ( Pasal 16 ) 

32) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili 

perkaranya. ( Pasal 17 ayat 1 ) 

33) Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang 

disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. ( Pasal 17 

ayat 2 )  

34) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan 

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri 

meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, 

atau panitera. ( Pasal 17 ayat 3 )  

35) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda samapai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang 

diadili atau advokat. ( Pasal 17 ayat 4 )  

36) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang 

diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang 

berperkara. ( Pasal 17 ayat 5 ) 

 

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, dalam melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki beberapa prinsip atau asas yang antara 

lain berbunyi sebagai berikut : 

a. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan  



b. Asas equality before the law atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan 

orang  

c. Asas hakim pasif, artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, maka 

hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya  

d. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas  

e. Asas hakim dianggap tahu akan hukum (ius curia novit) 

f. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas 

kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
9
  

 

III. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 

 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, 

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”  

Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa : “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, dapat dimaknai bahwa 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: 

a. Mahkamah Agung, yaitu pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan 

peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pemerintah. Mahkamah 

Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 

memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. 
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b. Badan Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya.  

c. Badan Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu 

yang diatur dalam undang-undang.  

d. Badan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang 

berkaitan dengan tindak pidana militer. 

e. Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
10

 

f. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi serta prinsip 

negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11

 

 

B. Tinjauan Umum Mahkamah Agung 

 

I. Pengertian 

 

Defenisi Mahkamah Agung telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diantaranya: 

1. Pasal 1 ayat 2 : “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” 

2. Pasal 20 ayat 1 : “Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari 

badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana 

dimaksud dalam    Pasal 18.” 

                                                           
10

  Ibid, Hlm. 21 – 23 
11

  Ibid, Hlm. 31 



Defenisi tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang 

menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, 

yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lain.” 

 

 

II. Sejarah Mahkamah Agung di Indonesia 

 

1. Periode pertama berlakunya UUD 1945 ( 1945 – 1949 ) 

Periode ini merupakan masa transisi bagi negara Republik Indonesia yang 

baru berdiri sebagai negara merdeka. Dalam kondisi yang demikian, UUD 1945 

dengan sendirinya belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk 

mencegah terjadinya kekosongan hukum dan lembaga negara Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa : “Segala badan negara dan peraturan yang 

ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-

undang dasar ini.” 

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka semua 

badan peradilan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan zaman 

pendudukan Jepang yang ada pada saat UUD 1945 berlaku tetap dipertahankan 

kecuali jika ada tambahan dan perubahan berdasarkan UUD 1945. Badan-badan 

peradilan dan peraturan-peraturan yang dimaksudkan tersebut antara lain 
12

: 

a) Peradilan umum yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang telah ada 

dizaman pendudukan Jepang tetap dipertahankan 

b) Peradilan agama selama zaman pendudukan Jepang sebagai kelanjutan peradilan 

agama pada zaman Hindia Belanda dan peradilan asing tetap dipertahankan 
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c) Penghapusan semua pengadilan swapraja terutama di Jawa dan Madura 

d) Pembentukan pengadilan tentara yang bukan merupakan warisan Belanda 

maupun Jepang 

e) Melanjutkan bekerjanya peradilan tata usaha khusus seperti majelis 

perbandingan dalam soal penarikan pajak dan peradilan tata usaha yang 

dijalankan oleh peradilan perdata dalam soal pencabutan hak milik, 

pertambangan, dan pendaftaran merek. 

Khusus terhadap Mahkamah Agung, untuk beberapa waktu terjadi 

kekosongan. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung pada masa pendudukan 

Jepang yang bernama “Saikoo Hooin” tidak dapat menjalankan fungsinya yang 

didasarkan pada ketentuan Pasal 14 UU No. 34 Tahun 1942 tentang Peraturan 

Pengadilan Pemerintah Balatentara, yang menyatakan bahwa : “aspek atau kasasi 

pada Mahkamah Agung untuk sementara tidak diperkenankan.” Akhirnya, pada 

tahun 1944 dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1944 Tentang Mengubah 

Susunan Pengadilan dan sebagainya, ditetapkan bahwa : “Badan kehakiman yang 

tertinggi pada zaman Jepang dihapuskan. Kekuasaan Mahkamah Agung (Saikoo 

Hooin) diserahkan pada Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin).” 

Dengan demikian, pada saat berlakunya UUD 1945 di Indonesia mula-

mula, tidak ada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang tertinggi. Hal ini 

juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-

lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Sampai pada akhirnya, dengan 

dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1947 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah 

Agung dan Kejaksaan Agung dan UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan 

Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, maka susunan, kekuasaan, dan 

fungsi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah diberlakukan kembali di 

Indonesia.  

 

 

1.1. Mahkamah Agung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung 



Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 

tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, telah 

mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan peranan Mahkamah Agung. Sebagai 

contoh, Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan tentang kedudukan Mahkamah Agung 

sebagai badan kehakiman yang tertinggi dalam negara, Pasal 5 ayat (1) yang 

menjelaskan fungsi yustisial atau peradilan yang memberikan kewenangan 

kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa atau 

perselisihan tentang kewenangan mengadili diantara badan-badan kehakiman 

bawahan pada satu daerah hukum yang sama atau berbeda, Pasal 2 yang 

menjelaskan fungsi non-yustisial yang memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Agung untuk mengawasi badan-badan kehakiman dalam melakukan 

keadilan di seluruh Indonesia, mengawasi tingkah laku, perbuatan para hakim, 

memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu 

dan berguna pada hakim-hakim yang berada dibawahnya, serta meminta 

keterangan, pertimbangan, dan nasehat dari segenap badan-badan kehakiman 

(sipil dan militer) dan hakim-hakim, dan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan 

peranan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung yaitu untuk menyelenggarakan 

berlakunya dengan seksama dan seyogyanya. 

Akan tetapi, dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1947 terlihat satu 

fungsi yang justru tidak mencerminkan salah satu dari tujuan pembentukan 

undang-undang tersebut, yaitu adanya kesatuan peradilan. Fungsi yang dimaksud 

adalah ketentuan mengenai kasasi, yaitu pembatalan atas keputusan badan 

peradilan lain dalam tingkat terakhir dengan penetapan bahwa perbuatan-

perbuatan badan pengadilan dan para hakim bertentangan dengan hukum, 

kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung 

pembebasan tedakwa dari segala tuduhan.
13

 Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, 

Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah badan peradilan yang tingkatnya 

lebih rendah telah secara keliru menerapkan ketentuan hukum dalam suatu 
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perkara yang diputus. Artinya, sistem kasasi tidak melakukan pemeriksaan atas 

pokok perkara atau materi perkara.
14

 

 

1.2 Mahkamah Agung dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan 

Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, dibuat untuk merubah atau 

menambah substansi UU No. 7 Tahun 1947. Perubahan atau penambahan 

tersebut antara lain : 

a) Tentang ketentuan mengenai kasasi, jika dalam UU No. 7 Tahun 1947 tidak 

diatur mengenai kasasi. Maka dalam UU No. 19 Tahun 1948 ini tegas diatur 

mengenai kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

63, yaitu : 

1. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam 

pelaksanaannya 

2. Badan kehakiman atau hakim melampaui batas kekuasaannya 

3. Ada kesalahan dalam menetapkan, berkuasa dalam memutus atau tidak 

memutus 

4. Tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diatur menurut 

undang-undang 

b) Penentuan asas peradilan yang cepat, layak, dan wajar bagi setiap orang. Hal 

ini merupakan salah satu prinsip yang digariskan dalam UU No. 19 Tahun 

1948 

c) Ketentuan mengenai penyederhanaan Pengadilan. Hanya terdapat 3 (tiga) 

tingkat Pengadilan yang dikenal dalam Unadang-Undang ini, yaitu 

Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), 

dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Tingkatan Pengadilan tersebut 

hanya ditentukan bagi lingkungan Peradilan Umum, sedangkan lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer tidak ditentukan tingkatannya. 
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Tingkatan tersebut tidak saja mengesampingkan pengadilan adat tetapi juga 

pengadilan agama (islam)
15

 

d) Penghapusan Pengadilan Adat. Namun, penghapusan dibatasi dengan 

ketentuan, apabila “hukum masyarakat yang masih hidup” mengisyaratkan 

bahwa pertikaian dan kejahatan tertentu masih harus diperiksa dan diputus 

oleh mereka yang menjalankan kekuasaan dalam masyarakat itu, para 

penguasa harus tetap melanjutkan memutus perkara yang demikian itu.
16

 

Beberapa perubahan dan penambahan yang tercantum dalam UU No. 

19 Tahun 1948 menjadikan undang-undang ini relatif lengkap mengatur soal 

Pengadilan pada masa itu. 

2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat 2 (dua) 

macam sistem susunan kekuasaan kehakiman, yaitu susunan kekuasaan kehakiman 

federal dan susunan kekuasaan kehakiman daerah-daerah bagian. Mahkamah Agung 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman federal tertinggi, memiliki 2 (dua) sumber 

legitimasi yang berkaitan dengan fungsi dan peranannya, yakni Konstitusi RIS Tahun 

1949 dan UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung.   

 

2.1. Mahkamah Agung dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 

Konstitusi RIS mengatur cukup rinci tentang fungsi Mahkamah 

Agung seperti pada beberapa Pasal dalam Bab III dan Bab IV. Fungsi 

Mahkamah Agung dibagi ke dalam 2 ( dua ) bagian besar, antara lain : 

a) Fungsi Mahkamah Agung yang akan diatur lebih lanjut dalam UU Federal 

baik mengenai susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 113) 

maupun mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemecatan Ketua, 

Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Agung (Pasal 114). UU Federal yang 

dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. 
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b) Fungsi Mahkamah Agung yang diatur secara langsung dalam Konstitusi RIS 

dan tidak perlu pengaturan lebih lanjut lagi di UU Federal maupun peraturan 

lainnya. Fungsi tersebut antara lain : 

1. Fungsi mengadili, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dalam hal-hal 

yang ditunjukkan dalam UU Federal terhadap keputusan-keputusan 

yang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan yang 

lebih rendah (Pasal 148 ayat 4). Disamping itu, Mahkamah Agung juga 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap para pejabat 

tinggi negara seperti Presiden, Menteri, Ketua dan Anggota Senat, 

Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah 

Agung, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Keuangan, Presiden 

dan para pegawai Bank Sirkulasi, Anggota Majelis Tinggi, maupun 

pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang sesudah 

mereka berhenti berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan 

serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan UU 

Federal dan yang dilakukannya dalam masa pengerjaannya, kecuali jika 

ditetapkan lain dengan UU Federasi (Pasal 148 ayat 1 Konstitusi RIS). 

Fungsi mengadili yang demikian itu bersifat final, artinya tidak 

dimungkinkan adanya upaya hukum. Dengan demikian, ketentuan Pasal 

148 Konstitusi RIS merupakan ketentuan yang melaksanakan asas 

oportunitas, baik yang menyangkut pihak yang diadili (pejabat tertentu), 

lembaga yang mengadili (Mahkamah Agung) pada tingkat pertama dan 

terakhir yang bersifat final maupun yang berkenaan dengan forumnya 

yang disebut dengan Forum Privelegiantium. 

2. Fungsi Judicial Review. Mahkamah Agung berwenang untuk 

menyatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan 

dalam ketatanegaraan atau dalam negara bagian tidak menurut 

konstitusi, dan dalam perkara perdata disertai dengan pernyataan bahwa 

suatu ketentuan undang-undang federal atau undang-undang negara 

bertentangan dengan konstitusi. Hal yang pertama didasarkan pada 

surat permohonan yang diajukan pada Pemerintah Republik Indonesia 



oleh Jaksa Agung untuk tingkat Federal dan oleh jaksa-jaksa untuk 

masing-masing negara bagian. Hal yang kedua, keputusan yang diambil 

bersamaan dengan keputusan pada tingkat kasasi (Pasal 156 ayat 1 dan 

2 jo Pasal 158). Dengan demikian, konstitusi RIS menyerahkan Judicial 

Review baik kepada Mahkamah Agung maupun kepada badan-badan 

peradilan lain. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dapat 

diuji meliputi Undang-Undang Daerah Bagian dan peraturan-peraturan 

lain, termasuk peraturan –peraturan federal, kecuali Undang-Undang 

Federal (Pasal 130 ayat 2) dan Undang-Undang Darurat (Pasal 139 ayat 

2) 

3. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan 

tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan federal yang lain 

menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 150), 

serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatn-perbuatan 

pengadilan tertinggi daerah bagian menurut aturan yang ditetapkan oleh 

UU Federal (Pasal 153 ayat 1). Selain itu, secara otomatis melakukan 

pengawasan tertinggi terhadap pengadilan lain yang diadakan atau atas 

kuasa Undang-Undang daerah bagian sepanjang tidak diadakan 

pengawasan tertinggi oleh negara bagian itu (Pasal 153 ayat 1). Dengan 

demikian, dalam Konstitusi RIS tidak ditemukan fungsi-fungsi 

Mahkamah Agung yang lain, selain fungsi mengadili, fungsi Judicial 

Review, dan fungsi pengawasan sebagaimana diuraikan diatas. 

 

2.2. Mahkamah Agung dalam UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung 

  Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung 

mempertegas beberapa hal mengenai fungsi Mahkamah Agung, diantaranya : 

a) Fungsi mengadili, yakni : 

1. Mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir semua perselisihan 

kekuasaan mengadili antara semua pengadilan yang tempat 

kedudukannya tidak sedaerah hukum dengan pengadilan tinggi, 

pengadilan tinggi dengan pengadilan lain di daerah hukumnya, 



pengadilan tentara dengan pengadilan umum, kecuali perselisihan antara 

Mahkamah Agung sendiri dengan pengadilan tentara yang tertinggi yang 

diputis oleh Presiden; semua perselisihan yang ditimbulkan dari 

perampasan kapal perang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk itu; 

2. Sebagai pengadilan banding terhadap putusan-putusan wasit yang 

ternyata mengenai harga Rp 25.000,- atau lebih. 

b) Fungsi pengawasan, yakni melaksanakan pengawasan tertinggi atas 

pengadilan-pengadilan federal, pengadilan-pengadilan tertinggi negara 

bagian, dan selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daearah 

bagian; juga atas pengadilan-pengadilan lain negara bagian (Pasal 12 ayat 

1), mengawasi tingkah laku dan perbuatan (pekerjaan) pengadilan dan para 

hakim pengadilan tersebut. Guna kepentingan jawatan, Mahkamah Agung 

berhak memberi peringatan teguran, dan petunjuk-petunjuk yang dianggap 

perlu. Caranya baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. 

Dengan demikian surat tersebut berhubungan dengan fungsi pengawasan 

dan tidak dalam kaitan dengan fungsi lain (Pasal 12 ayat 2), dalam keadaan 

darurat, Mahkamah Agung dapat menetapkan beberapa daerah pengawasan 

yang dimaksud dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) untuk dijalankan oleh 

pengadilan tinggi masing-masing daerah hukum yang bersangkutan. 

Sementara itu, peranan terpenting dari Mahkamah Agung sebagai 

pengadilan federal yang tertinggi adalah menyelenggarakan berlakunya 

peradilan dengan seksama dan seyogyanya, baik fungsi maupun peranan 

Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tetap 

bertumpu pada asas kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang 

ditegaskan dalam Pasal 145 Konstitusi RIS yang menyatakan : “Segala 

campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat perlengkapan yang bukan 

alat perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali jika diizinkan oleh Undang-

Undang”.  

 

 

3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 



Pada periode ini, watak dari tuntutan unitarisme demikian kuat mewarnai 

praktek penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan tentang Mahkamah Agung 

sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sekaligus merupakan pengadilan 

negara yang tertinggi. Sejalan dengan tuntutan negara kesatuan, maka peranan 

Mahkamah Agung yang paling menonjol adalah mewujudkan unifikasi hukum sesuai 

dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, telah berlaku berbagai 

macam peraturan yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagian peraturan tersebut 

berasal dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagian berasal dari pemerintah 

negara bagian, dan sebagian lagi berasal dari pemerintahan Belanda serta 

pemerintahan Pendudukan Jepang. Walaupun disadari banyak kekurangan, 

memberlakukan hukum yang lama menawarkan 2 (dua) keuntungan yang penting, 

yaitu 
17

: 

1. Pola konsep nasional. Bagi para pemimpin Indonesia yang menerima gagasan 

yang meliputi seluruh daerah bekas jajahan itu, hukum lama memberi kerangka 

yang siap pakai dan tepat guna 

2. Kenetralan sekuler yang berdiri ditengah-tengah dorongan agama dan sosial 

yang saling bertikai, juga yang merupakan lambang yang menjaga tetap 

lestarinya elit yang ada dan berkuasa untuk menguasai lembaga-lembaga 

nasional 

Oleh karena itu, peranan Mahkamah Agung yang utama adalah membina 

keseragaman penerapan hukum dan menjaga agar hukum dan Undang-Undang 

diterapkan secara tepat dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
18

 

Corak unitarisme terlihat dari adanya kecendrungan Mahkamah Agung 

sebagai pengadilan negara tertinggi kearah sentralisasi norma. Sifat ini tentu 

membantu untuk menjembatani perkembangan hukum adat yang terkadang kurang 
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mencerminkan nilai-nilai keadilan dan nasionalisme serta dapat mendorong rakyat 

Indonesia kearah hukum yang baru dan modern.
19

 

Corak dan tuntutan unitarisme juga terlihat pada fungsi yang dijalankan 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, yakni fungsi pengawasan. 

Jika pada masa Konstitusi RIS hanya mengawasi pengadilan tertinggi negara bagian, 

maka dalam periode UUDS 1950 pengawasan dilakukan terhadap pengadilan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Mahkamah Agung 

yang lain seperti fungsi mengadili telah ditentukan dalam UUDS 1950, yang meliputi 

: 

1. Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi 

2. Kewenagan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir pejabat-pejabat negara 

yang melakukan kejahatan. 

Namun, kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan ( Judicial Review ) sama sekali tidak diatur 

dalam UUDS 1950. Hal ini disebabkan bukan karena dianutnya bentuk negara 

kesatuan, melainkan karena sistem yang dianut seperti yang tersimpul dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menyatakan bahwa: 

“Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh 

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
20

 

Sistem yang dianut dalam UUDS 1950 yang meniadakan Judicial Review 

itu bermuara dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa 

kedaulatan Republik Indonesia yang berada ditangan rakyat dilakukan oleh 

Pemerintah bersama-sama dengan DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

Pemerintah dan DPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Selain itu, kedua organ ini 

adalah juga pelaksana kekuasaan perundang-undangan (de wetgever) yang tercantum 

di dalam Pasal 89 UUDS 1950 yang menyatakan : “Kecuali apa yang ditentukan 

dalam Pasal 140, maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR.” 
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Itu artinya, kedaulatan rakyat yang dilakukan/dijalankan oleh Pemerintah 

bersama dengan DPR diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Sebagai produk 

dari 2 (dua) organ pelaksana kedaulatan rakyat, maka sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) 

UUDS 1950, Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya, Undang-Undang 

tidak dapat diuji ataupun dinilai oleh badan peradilan termasuk Mahkamah Agung 

sekalipun. 

Sementara itu, dalam situasi adanya tuntutan dan corak unitarisme yang 

begitu kuat mewarnai kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, 

pengadilan merupakan salah satu lembaga yang paling dini menarik perhatian orang-

orang yang menginginkan terciptanya kesatuan nasional. Oleh Karena itu, unifikasi 

pengadilan menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Sebab, begitu disatukan 

pengadilan nasional akan diilhami oleh dorongan-dorongan yang menempatkan 

kesatuan nasional pada tingkat pertama, lebih dari yang lain. 

Nuansa seperti itu tampak jelas dalam UU Darurat Tahun 1951, yang 

mengandung asas unifikasi tentang susunan, kekuasaan, dan acara bagi segala 

macam pengadilan negeri dan segala pengadilan tinggi di wilayah Republik 

Indonesia. UU ini pada dasarnya berisi 4 ( empat ) hal pokok, yaitu : 

a) Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan suasana negara 

kesatuan 

b) Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di beberapa daerah 

tertentu dan semua pengadilan adat 

c) Melanjutkan peradilan agama dan peradilan adat 

d) Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan serta tempat-tempat dimana 

dihapuskan Landgerecht atau Pengadilan Negara dan pembentukan Pengadilan 

Tinggi di beberapa kota. 

Walaupun UU Darurat 1950 ini tidak mengatur secara eksplisit tentang 

fungsi Mahkamah Agung, tetapi dengan adanya perubahan pada tatanan/susunan 

kekuasaan maupun hukum acara pada peradilan yang lebih rendah, maka hal tersebut 

diharapkan akan berpengaruh pada wewenang Mahkamah Agung. 

 

 



4. Periode kedua berlakunya UUD 1945 

Setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, Presiden Soekarno 

mencanangkan pelaksanaan konsepsinya yang terkenal yaitu dengan demokrasi 

terpimpin. Kata “terpimpin” mengacu kepada “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan.” Akan tetapi, dalam pelaksanaanya demokrasi 

terpimpin cenderung bergeser menjadi terpimpin oleh Presiden. Akibatnya adalah 

telah terjadi penyimpangan-penyimpangan (deviasi) terhadap UUD 1945. 

Penyimpangan tersebut diantaranya: 

1. Presiden memiliki wewenang yang melebihi apa yang ditentukan dalam UUD 

1945, yaitu dengan mengeluarkan produk hukum yang setingkat dengan 

Undang-Undang tanpa persetujuan DPR, dalam bentuk Penetapan Presiden 

(PenPres/PnPs); 

2. Pengangkatan Presiden Seumur Hidup yang dilakukan oleh MPRS yang jelas 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang menetapkan masa 

jabatan Presiden 5 (lima) tahun; 

3. Presiden dapat membubarkan DPR 

4. Hak Budget DPR tidak berjalan karena Pemerintah tidak mengajukan RAPBN 

untuk mendapatkan persetujuan DPR; 

5. Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dijadikan Menteri Negara, yang 

berarti berperan sebagai Pembantu Presiden.
21

 

Salah satu penyimpangan yang paling mencolok adalah adanya 

pengesampingan secara tegas terhadap asas kekuasaan kehakiman yang merdeka 

sebagai sendi penyelenggaraan negara yang digariskan dalam UUD 1945, yang 

mempengaruhi pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai institusi yang 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat jelas dari 2 (dua) perangkat 

hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam periode ini, yaitu Undang-

Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan di 

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 
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4.1 Mahkamah Agung dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

Di dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman, terlihat jelas bahwa ada klausula yang secara 

terang-terangan mengesampingkan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, 

diantaranya :  

a. Pasal 19, yang menyatakan bahwa : “Demi kepentingan revolusi, 

kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang sangat 

mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal 

pengadilan.”  

b. Penjelasan atas ketentuan Pasal 19 tersebut lebih tegas lagi menyebutkan 

bahwa : “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif 

dan kekuasaan membentuk undang-undang.”  

c. Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 1964 itu juga ditandaskan tentang 

penyimpangan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyebutkan : 

“Suatu lembaga yang baru adalah turut atau campur tangan Presiden dalam 

urusan Peradilan. Bila kita memang teguh Trias Politica, maka pastilah 

lembaga ini tidak akan dapat ditolerir. Namun, kita tidak lagi mengakui 

Trias Politica. Kita berada dalam revolusi dan demi penyelesaian revolusi 

tahap demi tahap sampai tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, 

kita persatukan segala tenaga yang progresif, termasuk badan-badan dan alat 

negara yang kita jadikan alat revolusi. Berhubung dengan itu, Trias Politica 

tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia.”  

 

4.2 Mahkamah Agung dalam UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung 

UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung merupakan pelaksanaan lebih lanjut 

dari UU No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan akses 



bagi intervensi pihak non-judisial ke dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. 

Ketentuan tersebut diantaranya : 

a. Pasal 23 ayat (1), yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal-hal dimana 

Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan 

pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan Keputusan 

Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhkan catatan dalam berita 

acara dan melampirkan Keputusan Presiden dalam berkas tanpa 

menjatuhkan putusan.” Hal itu juga dipertegas dalam Penjelasan Umum, 

yang menyatakan : “Dalam undang-undang ini diatur tentang turun tangan 

Presiden dan campur tangan Presiden. Turun tangan Presiden berarti 

bahwa untuk kepentingan negara yang lebih besar, Presiden/Pemimpin 

Besar Revolusi dapat menghentikan perkara seseorang yang sedang 

diperiksa dalam sidang pengadilan. Bila Presiden/Pemimpin Besar Revolusi 

menyatakan kehendaknya untuk turun tangan, maka pengadilan seketika itu 

juga menghentikan pemeriksaan… Campur tangan Presiden dapat mengenai 

berbagai hal. Campur tangan ini dapat mengenai susunan pengadilan, 

penunjukan pengadilan lain untuk tambahan-tambahan hakim, penggunaan 

hukum acara lain, dan sebagainya.”   

b. Ketentuan Penjelasan Umum yang menyatakan : “Azas bahwa hakim adalah 

tidak berpihak, merdeka dari pengaruh instansi atau pihak manapun tidak 

dapat dipertahankan lebih lama dan telah dikubur.” 

c. Penjelasan UU No. 13 Tahun 1965, yang menyatakan : “…diinginkan 

pengaturan susunan, kekuasaan, dan kedudukan badan-badan pengadilan 

hanya dalam satu Undang-Undang sehingga terdapat satu kesatuan dari 

badan pengadilan yang berjiwa satu dan yang secara serentak baik dari 

bawah ke atas maupun dari atas ke bawah melaksanakan fungsi hukum 

sebagai pengayoman dengan mengamalkan Pancasila dan Manipol Usdek 

serta pedoman-pedoman pelaksanaannya…” 

d. Pasal 44 yang menyatakan : “Hakim Mahkamah Agung dapat dipecat dari 

jabatannya oleh Presiden.” Serta Pasal 11 yang memuat alasan pemecatan, 



yaitu : “…karena terdapat petunjuk yang menimbulkan persangkaan yang 

keras bahwa ia melakukan perbuatan yang bersifat kontra-revolusi…”  

Dengan demikian, pengesampingan terhadap kekuasaan kehakiman 

yang merdeka sebagaimana telah ditunjukkan oleh kedua Undang-Undang 

tersebut diatas, juga telah mengesampingkan asas negara berkonstitusi dan 

negara berdasarkan atas hukum. 

Penyimpangan terhadap asas kekuasaan kehakiman juga dilengkapi 

dengan penyimpangan konstitusi yang telah dilakukan oleh Presiden yang 

mengangkat Ketua Mahkamah Agung sebagai penasehat hukum Presiden 

dengan pangkat Menteri melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1962. Dengan 

begitu, maka secara konseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman karena telah 

menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun, secara faktual keberadaan 

kekuasaan kehakiman (terutama Mahkamah Agung) tidak lebih dari sekedar alat 

legitimasi penguasa dalam rangka kepentingan politiknya. 

Kemudian, pada tahun 1970 diterbitkanlah Undang-Undang No. 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan diantaranya : 

a. Pasal 1, yang menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia.” Dan Penjelasannya yang menyebutkan : 

“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di 

dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak 

kekuasaan negara yang lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau 

rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-judisial, kecuali dalam hal-hal 

yang diizinkan oleh Undang-Undang.” 

b. Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan : “Segala campur tangan dalam urusan 

pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang 

Dasar.” Dan Penjelasannya yang menyebutkan : “…supaya pengadilan 

dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberi 

keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan, dan 



kejujuran. Maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau 

pengaruh-pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak 

bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.” 

Dengan demikian, terbitnya UU No. 14 Tahun 1970 telah 

mengkoreksi segala penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh 

Undang-Undang sebelumnya dan juga mengembalikan asas kekuasaan 

kehakiman yang merdeka sebagai sendi penyelenggaraan negara sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 ini juga, penyelenggaraan 

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan 

Militer, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Khusus mengenai 

Mahkamah Agung, baik kedudukan, susunan, fungsi, dan peranannya telah 

diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. 

 

5. Periode Perubahan UUD 1945 

Periode ini terjadi setelah berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era 

Reformasi. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 (empat) 

kali perubahan, yakni : 

a) Perubahan pertama, terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan tesebut 

dilakukan terhadap Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2) dan (3), 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21.   

b) Perubahan kedua, terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan tersebut 

dilakukan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), 

Pasal 20A, Pasal 22A dan 22B, Bab IX A Pasal 25A, Bab X Pasal 26 ayat (2) 

dan (3), Pasal 27 ayat (3), Bab X A Pasal 28A hingga Pasal 28J, dan Bab XV 

Pasal 36A hingga 36C 

c) Perubahan ketiga, terjadi pada tanggal 10 November 2001. Perubahan tersebut 

dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1) hingga (3), Pasal 6 



ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1) 

hingga (7), Pasal 7C, Pasal 11 ayat (1) hingga (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VII 

Pasal 22C ayat (1) hingga (4), Pasal 22D ayat (1) hingga (4), Pasal 22E ayat (1) 

hingga (6), Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIII A Pasal 23E ayat (1) 

hingga (3), Pasal 23F ayat (1) dan (2), Pasal 223G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat 

(1) dan (2), Pasal 24A ayat (1) hingga (5), Pasal 24B ayat (1) hingga (4), dan 

Pasal 24C ayat (1) hingga (6).  

d) Perubahan keempat, terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan tersebut 

dilakukan terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 

23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) hingga (5), Pasal 32 ayat (1) 

dan (2), Pasal 34 ayat (1) hingga (4), Pasal 37 ayat (1) hingga (5), Aturan 

Peralihan Pasal I, II, dan III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.
22

   

Khusus terhadap Mahkamah Agung, segala ketentuannya telah mengalami 

perubahan pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) hingga (5). Perubahan ketentuan mengenai 

Mahkamah Agung dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan 

konstitusional yang lebih kuat  terhadap kewenangan dan kinerja Mahkamah Agung, 

yang meliputi: 

1. Mengadili pada tingkat kasasi  

2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 

undang-undang  

3. Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang 

Perubahan UUD 1945 telah mempertegas tugas kekuasaan kehakiman 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan 

yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi 

peradilan di Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2011: 21), dalam mewujudkan prinsip 

keadilan dan kebenaran hukum, Mahkamah Agung menjadi puncak harapan dan 

aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Agung juga berperan penting dalam 
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melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 

Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung – sesuai dengan prinsip “checks and 

balances” – berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan regulatif yang 

dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang mendapat 

kewenangan regulatif itu oleh undang-undang. 

 

III. Tugas, Wewenang, Fungsi, dan Kekuasaan Mahkamah Agung 

 

Menurut UUD 1945, pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 

dikatakan bahwa : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”  

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pada Bab II dan Bab VI, yaitu :  

1. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung berwenang:  

a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;  

b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang; dan  

c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.” 

2. Pasal 22 ayat (1) yang menerangkan bahwa: “Mahkamah Agung dapat memberi 

keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan 

lembaga pemerintahan.” 

3. Pasal 39 menyatakan bahwa :  

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.  

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung 

melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan 

keuangan.  



(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah 

Agung.  

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa : 

1. Pasal 28 ayat (1) : “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang  memeriksa dan 

memutus:  

a. permohonan kasasi;  

b. sengketa tentang kewenangan mengadili;  

c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.” 

2. Pasal 29 : “Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan 

Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan 

Peradilan.” 

3. Pasal 31  

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan 

yang berlaku. 

4. Pasal 32 :  

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.  

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung 

melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan 

keuangan.  



(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang 

bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada 

di bawahnya.  

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan 

kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. 

5. Pasal 32 A ayat 1 : “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan 

oleh Mahkamah Agung.” 

6. Pasal 35 : “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden 

dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.” 

7. Pasal 36 : “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas 

Penasihat Hukum dan Notaris.”  

8. Pasal 37 : “Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan 

dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara 

yang lain.” 

9. Pasal 79 : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 

cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”  

 

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung, yaitu : 

a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi  

b. Memeriksa dan memutus  permohonan peninjauan kembali putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

c. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan tingkat terakhir di 

lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung  

d. Menguji peraturan perundang-undangan  

e. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang  

f. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis 

peradilan  



g. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada Pengadilan di semua 

Lingkungan Peradilan. 

2. Fungsi Mahkamah Agung, yaitu : 

1. Fungsi Peradilan  

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan 

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua 

hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara 

adil, tepat dan benar.  

b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu 

wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan 

dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari 

isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih 

tinggi 

 

2. Fungsi Pengawasan  

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang 

dilakukan dengan adil. Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan 

seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim 

dalam memeriksa dan memutuskan perkara  

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan 

dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok 

Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, 

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta 

keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta 

memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa 

mengurangi kebebasan Hakim 



c. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan 

Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan   

 

3. Fungsi mengatur  

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 

cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai 

pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan 

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan  

  

4. Fungsi Nasehat  

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain  

b. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan 

kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.  

c. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi 

petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan  

 

 

C. Independensi Mahkamah Agung melalui Kekuasaan Kehakiman 

 

Asumsi Dasar Reformasi Kebebasaan Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa 

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan RI yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui 

jalur hukum.  Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk : 

1. menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen ; 

2. mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum; 

3. menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya; 

4. mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang 

demokratis guna  mewujudkan kedaulatan rakyat  



5. melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. 

Kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri, 

tidak hanya menyatu atapkan pembinaan dan pengawasan, tapi juga dimaksudkan untuk 

memandirikan Hakim dan lembaga Mahkamah Agung.  Secara organisatoris Mahkamah 

Agung dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala 

intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah. 

Secara politik, kekuasaan kehakiman harus didukung oleh  pemisahan yang tegas 

antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga menciptakan adanya check and 

balances dalam sistem politik. Jaminan kebebasan pers juga menjadi salah satu prasyarat 

dan bagian integral yang tak terpisahkan bagi terwujudnya kebebasan kekuasaan 

kehakiman. Indonesia juga harus melaksanakan secara utuh dan konsisten prinsip-prinsip 

universal dari kemandirian kebebasan kekuasaan kehakiman. Karena itu harus direvisi dan 

diamandemen segala peraturan perundang-undangan kebijakan dan lembaga -lembaga 

yang bertentangan dengan jiwa dan prinsip dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan 

kehakiman.
23

 

Terdapat beberapa alasan mengapa harus ada penegasan bahkan jaminan dan 

perlindungan kemerdekaan atau kebebasan kekuasaan kehakiman. Alasan tersebut 

diantaranya :
24

 

1. Secara natural, kekuasaan kehakiman tidak sekuat bahkan lemah dibandingkan dengan 

cabang kekuasaan lain. Tanpa penegasan, jaminan dan perlindungan, kekuasaan 

kehakiman tidak berdaya menghadapi kekuasaan-kekuasaan lain.  

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin ”impartiality” dan 

”fairness” dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau 

tidak langsung melibatkan kepentingan cabang kekuasaan yang lain.  

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipandang sebagai unsur penting bahkan 

sebagai ciri substantif  sebuah negara hukum dan demokrasi atau negara hukum 

demokratis (democratische rechtsstaat). 
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Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan 

bebas menemukan hukum dan keadilannnya. Akan tetapi kebebasannya tidaklah mutlak, 

melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem 

pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro 

kebebasaan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan 

ketertiban umum.
25
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

II. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan 

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. 

 

III. Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian yang peneliti 

pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif 

atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:
26

  

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum 

baik unsur ideal (normwissenschaft/sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-

kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata 

(tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu 

(tertulis).  

2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap 

pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 

hukum dalam peraturan perundangan.  

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti 

keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan 

berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbautheory)  

4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum 

positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum 

di negara lainnya.  
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5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-

undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, 

perpajakan perusahaan dan sebagainya). 

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, peraturan-

peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang 

bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

dibahas.
27

 Sehingga, akan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang peranan 

Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui Kekuasaan 

Kehakiman.  

 

IV. Sumber Data 

 

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian 

diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian 

yang diajukan.
28

 Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data 

sekunder dimaksud antara lain : 

1. Bahan hukum primer,
29

 yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Undang 

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

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 

5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 jo. UU. No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung.  

2. Bahan hukum sekunder,
30

 yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 
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primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, 

serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan 

Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum lain yang terdiri dari buku atau jurnal 

hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 

hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.  

3. Bahan non hukum atau tersier,
31

 yaitu bahan yang terdiri atas buku teks bukan hukum 

yang terkait dengan penelitian seperti kamus hukum, kamus-kamus lain yang 

berkaitan dengan rumusan masalah yang ditentukan dalan penulisan ini, serta 

pemanfaatan media internet. Bahan ini menjadi penting jika mendukung proses 

analisis hukumnya. 

 

V. Tempat Penelitian 

 

Dalam penelitian hukum normatif, tempat atau lokasi penelitiannya jelas 

dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan 

tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan 

perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang 

didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan 

penelusuran melalui media internet.
32

 

 

VI. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan 

dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. 

Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode studi 

kepustakaan (Library Research), yang digunakan untuk mencari jawaban atas rumusan 
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masalah melalui sumber bacaan (referensi) seperti literatur, jurnal, textbook, maupun 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini disertai juga dengan 

pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan melakukan penelusuran melalui media 

internet.
33

 

 

VII. Teknik Analisis 

 

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil 

pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan 

sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, 

atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penlitian 

dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian 

hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan 

penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang 

seyogyanya menurut hukum.
34

 

 

G.     Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas 5 ( lima ) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I 

Berisi tentang Pendahuluan, yang mencakup latar belakang mengapa penulis 

mengambil judul Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan 

Melalui Kekuasaan Kehakiman, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat 

penulisan. 

 

BAB II 
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Berisi tentang teori-teori yang turut mempengaruhi penulisan skripsi ini dengan 

memfokuskan kepada peranan Mahkamah Agung ditinjau dari sejarah dan membuat 

perbandingannya dalam periodisasi agar terlihat nyata bahwa di dalam perkembangannya 

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di 

Indonesia. Selain itu, kebebasan dan independensi Mahkamah Agung  juga ikut ditinjau 

mengingat dalam praktiknya Mahkamah Agung masih dapat dipengaruhi atau 

diintervensi oleh kekuasaan lain di Indonesia. 

 

BAB III 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penyusunan, 

yang mencakup ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, sumber data, tempat penelitian, 

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis.  

 

BAB IV 

Berisi tentang Peranan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang dengan sendirinya akan bertumpu pada Konstitusi atau UUD 1945 yang pernah 

berlaku sebagai dasar hukum utamanya disamping aturan-aturan pelaksanaannya yang 

terbentuk setelahnya, serta manifestasi peranan Mahkamah Agung yang tidak terlepas 

dari kedudukan serta apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Mahkamah 

Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 serta yang dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya. 

Dengan dasar itu akan diperoleh deskripsi secara komparatif tentang asas hukum, 

dasar hukum, maupun kondisi atau keadaan yang dapat dijadikan justifikasi terhadap 

peranan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan. 

 

BAB V  

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

pembahasan penulisan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan masukan atau 

kontribusinya dalam bidang hukum di Negara ini. 

 

 



 

 


