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Masa Jabatan Hakim Konstitusi sedang diperdebatkan dan sedang diuji 

konstitusionalitasnya.  Selain diperdebatkan dalam pembahasan rancangan 
undang-undang yang “diusulkan” Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Secara 
bersamaan, perihal masa jabatan itu juga sedang diuji konstitusionalitasnya di 
Mahkamah Konstitusi. 
  

Setidaknya saat ini terdapat dua Permohonan Pengujian UU MK. 
Permohonan Pengujian pertama UU MK itu meminta agar Hakim Konstitusi 
diberikan masa kerja sampai dengan Usia 70 tahun. Permohonan ini terdaftar di 
Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016. Permohonan 
ini diajukan oleh  Para hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi. Sedangkan 
Permohonan Pengujian kedua UU MK itu meminta agar Hakim Konstitusi 
diberikan masa jabatan seumur hidup. Permohonan ini terdaftar di Mahkamah 
Konstitusi dengan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016. Permohonan ini diajukan 
oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat 
Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Dalam permohonan tersebut 
CSSUI diwakili oleh Tjip Ismail, Dian Puji Simatupang, Machfud Sidik, R.M Sigid 
Edi Sutomo, dan Darmin Hartono. 
  

Pilihan masa jabatan seumur hidup juga diakui Juru Bicara MK sebagai salah 
satu opsi yang diusulkan Mahkamah Konstitusi kepada Kemenkumham (26/11). 
Sebuah masa jabatan yang panjang. Bahkan penyelenggara negara yang dipilih 
langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan pun tidak diberikan 
konstitusi masa jabatan yang panjang. Hal itu disebabkan masa jabatan seumur 
hidup akan menyebabkan seseorang memiliki kekuasaan yang absolut. Padahal 
menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung menyimpang apalagi kekuasaan yang 
absolut sudah pasti akan menyimpang [powers tend to corrupt, absolute powers 
corrupt absolutely]. 
  

Masa jabatan seumur hidup bagi hakim juga tidak lazim pada negara-negara 
di dunia. Pada negara-negara maju hanya Amerika saja yang memilih masa 
jabatan semacam itu untuk Hakim Agungnya dan satu negara bagian untuk 
hakim tingginya [Steven Calabresi dan James Lindgren; 2005]. Bahkan pilihan itu 
dikritik oleh banyak pakar hukum tata negara dan politik di negeri yang cita 
demokrasinya sedang dipertanyakan itu. 
  

Philip Oliver menyebutkan bahwa masa jabatan seumur hidup dapat 
menyebabkan para hakim mencari keuntungan pribadi pada masa-masa 
jabatannya yang begitu lama itu. Gregg Easterbrook mengusulkan dilakukan 
amandemen konstitusi untuk membatasi agar hakim tidak diberikan masa 
jabatan seumur hidup. Senada dengan Easterbrook, Henry Paul Monaghan 



menyatakan bahwa masa jabatan seumur hidup akan menyebabkan 
permasalahan bagi peradilan karena berkaitan dengan penuaan usia dan 
kemampuan yang kian menurun [Calabresi dan Lindgren]. 
  

Dengan penuaan usia dan penurunan kemampuan itu tentu akan 
membahayakan bagi keinginan para pencari keadilan untuk dapat diputus adil, 
berkualitas, dan cepat. Apalagi jika diterapkan kepada hakim konstitusi yang 
akan mengadili perlindungan konstitusional seluruh rakyat Indonesia, lembaga 
negara, badan hukum publik dan privat, masyarakat hukum adat, lingkungan 
hidup, serta seluruh hal yang berkaitan dengan tata hidup dan kehidupan umat 
manusia di Indonesia. Tentu hakim-hakim yang terlalu tua akan menciptakan 
permasalahan sendiri. Apalagi jika memerhatikan kritik banyak pihak kepada 
kualitas putusan MK pada periode saat ini yang semakin jauh dari harapan. 
  

Itu sebabnya Profesor Prakash “mencemooh” masa jabatan seumur hidup 
sebagai gagasan dasar dari cikal-bakal kaum aristokrat Amerika [America’s 
home-grown aristocracy]. Menurut Prakash memberikan masa jabatan seumur 
hidup kepada hakim merupakan gambaran aristokrat yang hendak hidup terus 
dimuliakan. Menurut the Bingham Centre, masa jabatan hakim haruslah tepat 
dalam membangun peradilan dan dapat menjadi tameng bagi hakim agar jauh 
dari tekanan kepentingan pihak luar [external pressures] maupun hasrat 
kepentingan pribadi [conflicts of interest, the Bingham Centre; 2015]. Masa 
jabatan seumur hidup dianggap Philip Oliver dapat menciptakan 
timbulnya conflicts of interest (CoI) dalam diri hakim. 
  

Itu sebabnya, pilihan melakukan uji konstitusional masa jabatan hakim 
konstitusi memiliki permasalahan serius. Setidaknya terdapat beberapa 
permasalahan dalam pengujian tersebut yang menjadi perhatian  koalisi : 
1.      Masa jabatan hakim konstitusi baik 70 tahun dan seumur hidup tidak 

termaktub dalam UUD 1945. Untuk konsep masa jabatan sengaja tidak 
dicantumkan di dalam konstitusi dan tidak dibicarakan para penyusun 
perubahan UUD 1945. Itu sebabnya jika memberikan masa jabatan seumur 
hidup akan bertentangan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan gagasan para 
penyusun perubahan konstitusi; 

2.      UU Mahkamah Konstitusi UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa masa jabatan 
hakim konstitusi adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu 
periode berikutnya. Artinya, masa jabatan hakim konstitusi dikehendaki 
para pembuat undang-undang dibatasi dengan beberapa faktor, yaitu 
diantaranya: usia produktif orang indonesia dan potensi kesehatan yang 
menganggu usia lanjut. Hal itu dapat dilihat dalam perbincangan mengenai 
kekuasaan kehakiman dan masa jabatan penyelenggara negara lainnya. 
Dengan demikian pilihan memperpanjang masa jabatan seumur hidup 
adalah pilihan yang memiliki hasrat kepentingan, bukan keinginan 
mematuhi ketentuan undang-undang; 

3.      Masa jabatan seumur hidup dapat menciptakan pertentangan dengan 
kepentingan personal (conflicts of interest) yang dapat merusak 
kewibawaan hakim. Hakim tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan 
dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). 



Masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberikan 
keuntungan langsung bagi hakim karena tidak perlu lagi untuk mengikuti 
proses seleksi kembali untuk periode berikutnya yang proses seleksinya 
diserahkan kepada tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) 
sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Keuntungan personal itu 
menyebabkan sedari awal Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan 
penetapan untuk menolak perkara ini karena bukanlah kewenangan hakim 
konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri tetapi harus 
merupakan kehendak dari UUD 1945 yang merupakan representasi dari 
pelaksanaan kedaulatan rakyat; 

4.      Perkara pengujian konstitusional terkait masa jabatan hakim konstitusi 
sangat janggal dan aneh. Sebab perkara itu berkaitan dengan masa jabatan 
hakim konstitusi yang memiliki kepentingan.. Bahkan Pemohon bukan 
hakim konstitusi yang merasakan langsung (aktual) terhadap pemberian 
masa jabatan itu. Lalu apa sebabnya MK melanjutkan perkara ini jika 
Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional langsung. Apa yang 
menyebabkan MK terus memaksakan untuk menyidangkan perkara ini. 
Apakah MK akan memaksa masa jabatannya seumur hidup atau hanya 
strategi MK untuk memberikan masa jabatan yang panjang kepada MK 
karena logika masa jabatan seumur hidup tak masuk akal. Sehingga jika 
publik menolak masa jabatan seumur hidup, MK menjadi memiliki alasan 
untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 10 [sepuluh] Tahun. Jika 
itu terjadi maka sesungguhnya hakim konstitusi telah menjadikan 
Peradilan Konstitusi di MK sebagai peradilan untuk menjalankan 
kepentingan pribadi mereka semata. 

5.      MK memang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang 
terhadap UUD 1945. Akan tetapi dalam melakukan penafsiran, Mahkamah 
tidak dapat melakukan penafsiran yang sewenang-wenang yang 
memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus 
dapat membedakan mana perkara yang berhubungan dengan dirinya 
secara personal dan dengan institusi Mahkamah Konstitusi. Dengan 
melakukan penafsiran dalam rangka meningkatkan kepentingan pribadi, 
Hakim Mahkamah telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang 
diberikan oleh konstitusi (abusive constitutionalism), sehingga 
kenegarawan para Hakim MK perlu dipertanyakan kembali.  

 
 

Karena itu  Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menolak cara-cara 
hakim konstitusi yang memanfaatkan proses pengujian UU MK untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi. Agar tidak terjadi syak-wasangka terhadap 
hakim konstitusi yang dapat menjatuhkan marwah MK yang kian surut, ada 
baiknya permohonan pengujian tersebut dicabut dengan mengeluarkan 
penetapan MK atau memutuskan permohonan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaren) karena bukanlah kewenangan MK. 
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