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BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENGANDUNG 
KARAKTER PERUMUSAN NORMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN 

KEKUASAAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG 

 

3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Rumusan Norma Dalam 
Undang-Undang 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa amar putusan Mahkamah 

Konstitusi dibagi menjadi tiga, yaitu tidak dapat diterima, ditolak dan dikabulkan. 

Berkaitan dengan pengujian undang-undang yang permohonannya dikabulkan 

baik pengujian materiil maupun formil berakibat pada undang-undang yang 

bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011. Dalam perkembangannya terdapat juga putusan yang bersifat 

konstitusional bersyarat (Conditionally constitutional) dan tidak konstitusional 

bersyarat (Conditionally Unconstitutional). Berkaitan dengan putusan tersebut, 

konsekuensi yang timbul adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang pengujian undang-undang beberapa kali Mahkamah Konstitusi 

memungkinkan bagi para hakim konstitusi untuk membuat norma baru, hal inilah 

yang kemudian menjadi titik berat permasalahan dalam tulisan ini, apakah dengan 

perumusan norma tersebut Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah 

melebihi kewenangannya dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dalam 

hal ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai pembentuk undang-undang. 
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Dalam putusannya yang berkaitan dengan pengujian undang-undang 

Mahkamah Konstitusi beberapa kali membuat sebuah norma baru untuk membuat 

suatu undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya, sehingga muncul 

kesan bahwa Mahkamah Konstitusi “melangkahi” kewenangan badan legislatif 

yang berperan utama dalam pembentukan undang-undang. Hal ini tidak hanya 

membuat adanya sebutan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai “negative 

legislator” tetapi juga sudah menembus ranah “Positif legislator”.54

a. Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 

Sebagai contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengarah kepada 

terbentuknya norma baru dalam putusannya adalah :  

b. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap 

UUD NRI Tahun 1945. 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

d. Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

                                                           

54 Ni”matul Huda dan Nazriyah, Op. Cit, h. 148. 
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e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

g. Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Guna mempertajam permasalahan tersebut, maka berikut adalah analisa mengenai 

beberapa contoh putusan tersebut : 

Analisa putusan 

a. Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
 
Perkara ini diajukan oleh 4 pemohon, pemohon I adalah Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), pemohon II adalah para anggota DPD dari berbagai daerah 

pemilihan di Sumatera, pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia 

yang memiliki perhatian besar terhadap Pemilihan Umum, parlemen Indonesia, 

dan penyaluran aspirasi daerah, pemohon IV adalah perorangan yang tinggal di 

provinsi tertentu (warga daerah). Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tentu 

saja yang menjadi pertimbangan pertama adalah mengenai legal standing 

pemohon, dalam putusan a quo Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 
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pemohon I (DPD) dan pemohon II (anggota DPD) memenuhi syarat legal 

standing untuk mengajukan permohonan sehingga Mahkamah lebih lanjut harus 

memperhatikan pokok permohonan. Pokok permohonan adalah mengenai 

konstitusionalitas Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang tidak 

mencantumkan syarat domisili dan non parpol bagi calon anggota DPD, serta 

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang tidak memuat ketentuan 

perlunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) di provinsi yang akan diwakilinya dan 

bukti keterangan non parpol bagi kelengkapan syarat calon anggota DPD. Ini 

berarti yang dimohonkan oleh pemohon adalah ketiadaan norma syarat dan non 

parpol dalam Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, 

bukan pada norma yang dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, ayat, atau 

bagian dari suatu undang-undang.55

Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

 Dalam amar putusannya Mahkamah 

Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat 

domisili di Provinsi yang akan diwakili; (cetak tebal oleh penulis) 

                                                           

55 Lihat Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008. 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4836) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang 

dimaknai memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili……..”56

Dalam perkara tersebut yang menjadi pemohon adalah Yusril Ihza 

Mahendra. Pemohon mendalilkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka 

oleh Jaksa Agung dan perintah penyidikannya didasarkan atas Surat Perintah 

Penyidikan Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus yang diangkat oleh Presiden atas usul seorang Jaksa Agung yang 

didalilkan oleh pemohon memiliki ketidakjelasan legalitas penerapan Pasal 22 

ayat (1) huruf d Undang-Undang kejaksaan mengenai masa berakhirnya jabatan 

Jaksa Agung yang multi-tafsir. Tidak hanya itu, pemohon juga mendalilkan 

bahwa keputusan untuk mencegah pemohon berpergian meninggalkan wilayah 

Negara Republik Indonesia yang menurut ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa 

Agung, sementara Jaksa Agung yang bersangkutan adalah seorang Jaksa Agung 

 

(cetak tebal oleh penulis) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, putusan tersebut tergolong pada jenis 

putusan yang bersifat konstitusional bersyarat, dimana Mahkamah Konstitusi 

menentukan syarat sehingga pasal yang dimaksud menjadi konstitusional. 

b. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap 
UUD NRI Tahun 1945. 
 

                                                           

56 Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Zainal Abidin



50 

 

 

yang tidak memiliki kejelasan legalitas, akibat penerapan yang multi tafsir 

terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan. 

Selanjutnya dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah 

berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung berpendapat bahwa untuk menentukan 

masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai 

diangkat dan kapan saat berakhirnya masa jabatannya agar ada jaminan kepastian 

hukum sesuai dengan kehendak konstitusi, lebih jauh Mahkamah berpendapat 

bahwa setidaknya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat 

dan kapan mulai berakhir seorang pejabat negara menduduki jabatannya in casu 

Jaksa Agung, yaitu : pertama, berdasar pada periodisasi Kabinet dan/atau periode 

masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasarkan pada periode 

yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik dikabinet; ketiga, berdasarkan 

usia atau batas umur pensiun, dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat 

yang mengangkatnya, menurut Mahkamah tidak ada satu pun dari alternatif 

tersebut yang secara tegas dianut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 

maka ketentuan ”karena berakhir masa jabatannya” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menimbulkan 

ketidakpastian hukum, karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan 

konstitusi maka seharusnya pembentuk undang-undang segera melakukan 

legislative review untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari 

alternatif-alternatif tersebut, akan tetapi menurut Mahkamah, legislative review 

memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu 

langkah tersebut Mahkamah memberikan penafsiran sebagai syarat 
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konstitusional (conditionally constitutional) untuk berlakunya Pasal 22 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut. (cetak tebal oleh 

penulis) 

Dalam amar putusannya Mahkamah Kontitusi Menyatakan Pasal 22 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 

bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai 

“masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan 

Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan 

anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden 

dalam periode yang bersangkutan”; (cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 

4401) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa 

jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa 

jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 

Presiden dalam periode yang bersangkutan”57

                                                           

57 Lihat Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 (cetak tebal oleh penulis) 
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c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
 
Perkara ini diajukan oleh beberapa orang perseorangan warga negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di Bali, pemohon mendalilkan bahwa hak 

konstitusionalnya telah diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 telah dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, permohonan tersebut terkait dengan keinginan masyarakat 

Jembarana, Bali untuk menerapkan “e-voting” dalam pemilihan Bupati-Wakil 

Bupati Jembrana, Bali tahun 2010, yang merupakan hak politik warga negara 

yang membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil, tetapi menurut dalil pemohon hal itu terhalangi oleh adanya ketentuan Pasal 

88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemohon meminta agar “e-voting” 

dinyatakan sebagai varian dalam kegiatan pemilu/pemilukada selain sistem 

“mencoblos” dan “mencontreng”, jika ketentuan Pasal tersebut dipertahankan 

maka hal tersebut melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang telah dijamin 

oleh UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, “pemberian suara untuk 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos 

salah satu pasangan calon dalam surat suara” apabila isi pasal isi pasal tersebut 

mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah 

satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lain, 

termasuk “e-voting”, maka pasal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 
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C ayat (1) san ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena pemohon terhalang haknya 

untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian 

Mahkamah berpendapat bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara 

mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas 

pemilu yang luber dan jurdil tidak mengurangi keabsahan pemilu karena masih 

dalam batas-batas yang wajar, demikian juga dengan cara “e-voting”, adalah 

konstitusional sepanjang tidak melanggar asa pemilu yang luber dan jurdil. 

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 

28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode 

e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut : 

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, 

pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 
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masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang 

diperlukan;58

d. Putusan nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
 

 

Perkara ini diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari perseorangan 

warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan prkatisi/kandidat 

Advokat, para pemohon mendalilkan bahwa akibat terbitnya KMA 052 tanggal 1 

Mei 2009, hanya berdasarkan penafsiran hukum Ketua Mahkamah Agung yang 

mendalilkan bahwa KMA 052 adalah berdasarkan dari substansi Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pengambilan 

sumpah Advokat yang tidak sesuai dengan KMA tersebut tidak diizinkan untuk 

beracara di Pengadilan, lebih jauh lagi para pemohon menjelaskan bahwa Advokat 

baru yang sudah diambil sumpahnya dan dilantik pada tanggal 27 April 2009 oleh 

organisasi Advokat sebelum berlakunya KMA tersebut tetap tidak diakui 

eksistensinya dan tidak dapat menjalankan profesinya. Selanjutnya para pemohon 

menjelaskan mengenai pengertian Advokat wajib diambil sumpahnya di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 Undag-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat adalah hal yang bertentangan dengan hak 

konstitusional dari para calon Advokat yang telah memenuhi syarat-syarat formal 

sesuai dengan undang-undang a quo, hal itu karena organisasi Advokat adalah 

lembaga dan profesi yang bersifat bebas dan mandiri, sehingga menurut para 

                                                           

58 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD NRI TAHUN 
1945. 
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pemohon pengambilan sumpah Advokat tidak perlu lagi dihadapan siadang 

terbuka Pengadilan Tinggi. 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa keharusan bagi 

Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya adalah sebuah 

kelaziman dalam pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan 

konstitusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang sedang dimohonkan 

pengujiannya, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, 

selanjutnya ketentuan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari 

ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat yang memang 

pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri 

Hukum dan HAM, namun begitu ketentuan yang mewajibkan para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya harus diambil sumpahnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, tidak boleh menimbulkan 

hambatan bagi para Advokat untuk mejalankan profesinya sebagaimana dijamin 

oleh UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa ”di 

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai 

sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan 

oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi 

Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi 

yang sah menurut Undang-Undang Advokat. 
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Dalam amar pututsannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara 

republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 

sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi di Wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan 

Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para 

Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan 

keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, 

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. 

(cetak tebal oleh penulis) 

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak 

dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di 

Wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas 

perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka 
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waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”.59

                                                           

59 Lihat Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 
 

 (cetak tebal oleh 

penulis) 

Putusan tersebut tergolong dalam putusan yang bersifat tidak konstitusional 

bersyarat (conditionally constitutional) 

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Putusan tersebut berdasarkan Perkara Nomor 110/PUU-VII/2009 yang 

diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang dalam putusan disebut 

sebagai pemohon I, Perkara Nomor 111/PUU-VII/2009 yang dajukan oleh orang 

perseorangan warga negara Indonesia sebagai pemohon II, Perkara Nomor 

112/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

sebagai pemohon III, Perkara Nomor 113/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemohon IV.  

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 205 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah Konstitusional bersyarat 

(Conditionally Constitutional). Artinya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa 

penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol 

peserta pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka 

BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah 

pemilihan Anggota DPR; 

2. Membagikan sisa suara pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR 

kepada partai politik peserta pemilu Anggota DPR,dengan ketentuan : 

a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta pemilu 

anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 

perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut 

memperoleh satu kursi. 

b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta pemilu 

anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 

perseratus) dari angka BPP dan masih ada sisa kursi, maka ; 

1) suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan 

sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam 

penghitungan kursi tahap ketiga; dan 

2) sisa suara partai politik yang bersangkutan 

diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.60

Dari deskripsi amar putusan tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan 

norma dari norma sebelumnya, pasal tersebut dianggap konstitusional jika 

 

                                                           

60 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 
bertanggal 07 Agustus 2009 tentang konstitusional bersyarat penghitungan perolehan kursi DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahap kedua bagi partai politik peserta pemilu 
tahun 2004. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Zainal Abidin



59 

 

 

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan 

oleh Mahkamah Konstitusi. 

f. Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  
Perkara 072/PUU-II/2004 ini diajukan oleh lembaga non pemerintah, antara 

lain Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) sebagai pemohon I, Yayasan 

Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi) sebagai pemohon II, 

Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai pemohon III, 

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia 

(Yappika) sebagai pemohon IV, Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai 

pemohon V sedangkan Perkara Nomor 073/PUU-II/2004 diajukan oleh orang 

perseorangan warga negara Indonesia. 

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan : 

Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada 

DPRD” 

Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

KPUD” 

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “…oleh DPRD” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Menyatakan : 
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Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada 

DPRD” 

Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

KPUD” 

Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “…oleh DPRD” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.61

Perkara ini diajukan oleh Didik Suprijadi, orang perseorangan yang 

bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas 

Pembaca Meteran Listrik Indonesia (AP2ML), dalam pokok permohonannya 

pemohon meminta pengujian materiil atas Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 

66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

dianggap bertentangan dengan hak pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 

1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

 (cetak tebal oleh penulis) 

Dari deskripsi putusan tersebut dapat dikatakan bahwa putusan tersebut 

tergolong dalam putusan yang menimbulkan norma baru, karena ketika norma 

hukum yang lama sebagian frasanya telah dihapus, menimbulkan sebuah norma 

baru yang benar-benar berbeda dengan norma sebelumnya. 

g. Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

  

                                                           

61 Lihat Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
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kemanusiaan, Pasal 28D ayat (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak atas kesejahteraan 

dan kemakmuran yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa pemohon 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. 

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 

”...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa ”...perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam 

perjanjian kerja tersebut tidak diisyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-

hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada , walaupun terjadi 

pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari 

perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

Serta menyatakan frasa ”...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat 

(7) dan frasa ”...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) 

huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut 

tidak diisyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh 

yang objek kerjanya tetap ada , walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 
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melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh.62

                                                           

62 Lihat Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

 

Dengan adanya perubahan dalam sebuah frasa sebuah pasal dalam undang-

undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi diatas, memberikan gambaran 

bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat sebuah rumusan norma baru yang 

berbeda dengan norma sebelumnya. Baik putusan yang konstitusional bersyarat 

maupun tidak konstitusional bersyarat telah menimbulkan sebuah norma baru 

yang berbeda dengan sebelumnya. 

 

3.2.  Hubungan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga 
Pembuat Undang-Undang Dalam Konteks Putusan Yang Bersifat 
Merumuskan Norma 

 
Sebuah lembaga legislatif dalam hal ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

dalam membuat rancangan undang-undang hingga disahkan menjadi sebuah 

undang-undang membutuhkan proses yang panjang, dimana harus dilakukan 

sebuah kajian berlandaskan landasan sosiologis, historis maupun yuridis untuk 

dapat menghasilkan undang-undang yang dipandang dapat memberikan keadilan 

dan jaminan hak-hak warga negara. Namun dengan adanya terobosan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma baru dalam undang-

undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI Tahun 1945 

akan menjadi sebuah pertentangan dengan kekuasaan lembaga negara lainnya, 

dalam hal ini DPR. 
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Dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 

Tahun 1945, seorang hakim konstitusi dapat melakukan interpretasi untuk 

menyatakan apakah undang-undang yang sedang diuji bertentangan atau tidak, 

kemudian tidak jarang seorang hakim konstitusi memberikan putusan 

konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang dianggap sebagian 

kalangan menjadi jalan masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat atau 

menambahkan norma baru dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji. 

Sebuah kekuasaan kehakiman memiliki lembaga otoritas sendiri untuk 

menegakkan apa yang telah diputuskan, Mahkamah Agung dan peradilan yang 

berada dilingkupnya memiliki juru sita sebagai badan eksekutorial yang bertugas 

menegakkan apa yang telah diputuskan pengadilan, sementara itu berkaitan 

dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi 

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, lebih khusus lagi menyangkut 

masalah putusan yang melahirkan norma baru pada suatu undang-undang, dalam 

struktur Mahkamah Konstitusi tidak ada badan yang bertugas untuk menegakkan 

norma baru tersebut, putusan hanya dimasukkan dalam lembaran negara sehingga 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat hierarkhi 

peraturan perundang-undangan, yang bermakna bahwa peraturan yang lebih tinggi 

menjadi pedoman bagi peraturan dibawahnya, begitu seterusnya seperti yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya. Sistem ini tentu membawa konsekuensi jika 

menyangkut undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang 

dalam putusannya memberikan norma baru, hal ini berimplikasi pada peraturan 
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dibawah undang-undang yang telah diberi norma baru tersebut, apakah masih 

relevan atau bertentangan dengan norma baru yang dibuat oleh Mahkamah 

Konstitusi agar menjadi konstitusional, sehingga dibutuhkan sebuah langkah 

sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 

lembaga negara yang memiliki kewenangan legislatif. 

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan 

(separation of power) yang terpisah dalam tiga lembaga kekuasaan, yaitu 

eksekutif, legislatif dan yudisiil berdasarkan prinsip check and balances, dimana 

ketiga cabang kekuasaan tersebut saling kontrol dan mengawasi. Di dalam UUD 

NRI Tahun 1945 lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan adalah : DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat) yang memegang kekuasaan membuat undang-undang 

(kekuasaan legislatif) diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 

kemudian pasal 4 mengatur mengenai kekuasaan Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan dan dalam pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam pasal 24 ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

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

Konstitusi.” Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa kekuasaan kehakiman ada 

ditangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 
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Berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri, Mahkamah 

Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang sejajar dengan 

Mahkamah Agung, dan sejajar pula dengan lembaga negara lain yang memegang 

kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam kaitannya dengan kewenangan 

Mahkmah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi 

dapat membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat, hal ini menimbulkan kesan bahwa kedudukan 

Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari lembaga legislatif dalam hal ini DPR, 

karena undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat dapat dibatalkan oleh 

sebuah lembaga yang secara struktural sejajar dengannya, walaupun pada 

prakteknya sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga cerminan dari ketiga lembaga 

tinggi negara, hal ini berkaitan dengan penunjukan Hakim Konstitusi, berdasarkan 

ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa : 

“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh 

Presiden”. 

Dalam sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR RI 

tahun 2000/2001),63

                                                           

63 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Edisi Revisi Buku ke VI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 
2010, h. 443.  

 perdebatan dan perubahan rumusan banyak terjadi pada 

kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berwenang untuk 

mengawal konstitusi . Dalam perdebatan tersebut ada tiga pemikiran yang 
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mengemuka terkait dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, yang pertama 

Mahkamah Konstitusi berada pada lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), kedua Mahkamah Konstitusi melekat pada Mahkamah Agung, dan yang 

ketiga Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri sebagai lembaga negara yang mandiri. 

Usulan Mahkamah Konstitusi berada dalam ruang lingkup MPR didasarkan pada 

pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi membawa tugas yang besar sebagai 

pengawal konstitusi dan dianggap tidak hanya berkaitan dengan hukum, 

melainkan mengandung muatan politik juga, jika melihat sistem ketatanegaraan 

Indonesia maka tepat jika dimasukkan dalam bagian lembaga tertinggi negara 

pada saat itu yaitu MPR. Kemudian alasan kenapa Mahkamah Konstitusi berada 

diluar lingkup Mahakamah Agung adalah adanya kekhawatiran tugas Mahkamah 

Agung akan semakin berat, sementara beban tugas Mahkamah Konstitusi sangat 

besar, yaitu sebagai pengawal konstitusi. Menurut Mohammad Fajrul Falaakh,64 

staff pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 

pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah untuk membebaskan hukum dan 

keadilan dari kemungkinan terjadinya tirani mayoritas wakil rakyat di lembaga 

legislatif dan hukum tertinggi disuatu negara harus dihindarkan dari kesewenang-

wenangan wakil rakyat di legislatif yaitu dengan cara melakukan constitutional 

review pada produk legislatif dengan menetapkan sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh guru besar hukum tata negara Universitas 

Airlangga (Unair) Surabaya, menururt Suwoto Mulyosudarmo,65

                                                           

64 Ibid. h. 492. 

 bahwa 

65 Ibid. h. 493. 
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pentingnya sebuah Mahkamah Konstitusi karena menurutnya terlalu banyak 

peraturan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi 

termasuk konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga harus bisa menafsirkan UUD NRI 

Tahun 1945 sehingga dapat membantu mengakhiri sengketa apabila terjadi 

perbedaan pendapat mengenai isi konstitusi. Setelah itu tim ahli menyepakati 

bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diluar Mahkamah Agung, 

selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pataniari 

Siahaan66 dari Fraksi PDIP menyampaikan pendapat bahwa kewenangan 

Mahkamah Konstitusi harus jelas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, kalau 

memang kewenangannya ditetapkan tiga ya tiga kalau pun empat ya harus dengan 

tegas ditentukan empat. Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, 

dalam UUD NRI Tahun 1945 diadakan sebuah pembatasan dalam arti 

kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan secara limitatif untuk menghindari 

perluasan kewenangan dalam perkembangannya nanti serta dengan diaturnya 

kewenangan tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi sebuah landasan 

hukum agar tidak ada lembaga negara lainnya yang akan membatalkan putusan 

Mahkamah Konstitusi nantinya. Dengan diaturnya kedudukan dan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945, hal ini membuat Mahkamah 

Konstitusi mempunyai landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia untuk menjalankan kewenangannya.67

                                                           

66 Ibid. 

 

67http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-
ketatanegaraan-ri/ dikunjungi pada tanggal 21 mei 2012. 
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Mengutip dari Makalah Hamdan Zoelva68

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-

undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tentu berhubungan dengan lembaga 

 yang mengatakan bahwa 

pembentukan Mahkamah Konstitusi terkait pula dengan permasalahan re-

strukturisasi atau penataan kembali lembaga-lembaga negara yang sebelum 

perubahan UUD NRI Tahun 1945 berpatokan pada supremasi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu sebagai lembaga tertinggi negara. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan 

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, hal ini 

berimplikasi sangat luas dan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Hal ini berarti, sebelum perubahan, kedaulatan rakyat berpuncak pada MPR, dan 

lemabaga itu lah yang menjadi penyelesaian final atas setiap masalah 

ketatanegaraan yang muncul baik atas konstitusionalitas dari suatu undang-

undang maupun penyelesaian akhir sengketa antar lembaga negara. Dengan dasar 

ketentuan itulah ketetapan MPR RI No. III Tahun 2000 menentukan bahwa 

pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR. 

Berdasarkan perubahan tersebut maka lembaga tinggi negara adalah sejajar 

dengan kedaulatan di tangan rakyat dan masing-masing lembaga negara yang 

berada di tiga cabang kekuasaan adalah sebagai pelaksana kedaulatan tersebut 

dengan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

                                                           

68 Ibid. 
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tinggi negara lainnya, yaitu DPR sebagai pembuat undang-undang tersebut. 

Dalam prakteknya DPR dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan 

keterangan perihal undang-undang yang sedang diuji. Selama ini Mahkamah 

Konstitusi terlihat kedudukannya lebih tinggi dari lembaga negara lainnya 

berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang, meski 

demikian berdasarkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam UUD 

NRI Tahun 1945 kedudukan 

Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya 

dengan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam hal pengujian undang-undang, tentu saja tidak terlepas dari sebuah 

interprestasi atau penafsiran, jika pengujian undang-undang dilakukan terhadap 

Undang-Undang Dasar maka penafsirannya adalah penafsiran konstitusi yang 

memang penafsirannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar, sebuah undang-

undang terkadang tidak jelas pemaknaannya (mungkin terlalu umum 

pengaturannya) atau memang tidak dapat diterapkan pada suatu peristiwa nyata 

yang sedang dihadapi, maka dari itu dibutuhkan sebuah penafsiran untuk dapat 

mengetahui maksud dari undang-undang tersebut. Jika dikaitkan dengan rumusan 

norma baru pada suatu undang-undang yang telah diputuskan 

konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi tentunya 

sangat penting bagi hakim untuk memahami suatu undang-undang bertentangan 

terhadap UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. Mahkamah Konstitusi dibentuk 

sebagai lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai 

pengawal konstitusi yang bebas dan merdeka untuk menegakkan konstitusi, 
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kewenangan Mahkamah Konstitusi pun telah diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, 

dalam hal menyangkut pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tentu 

saja berdasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dalam beracara serta Peraturan 

Mahkamah Konstitusi (PMK) sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945 yang menjadi pedoman utama, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 

bagi seorang hakim untuk dapat memahami ketentuan dalam sebuah undang-

undang perlu adanya sebuah interprestasi atau penafsiran, hal ini berimplikasi 

pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat 

maupun tidak konstitusional bersyarat, dan bahkan merumuskan norma baru pada 

ketentuan dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya, 

menurut pendapat penulis perumusan norma baru dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi adalah tidak dapat dibenarkan karena melebihi kewenangannya yang 

telah ditentukan UUD NRI Tahun 1945 dan langkah rechtsvinding atau penemuan 

hukum sebagai konsekuensi dari adanya penafsiran terhadap undang-undang yang 

dianggap multi tafsir sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional warga 

negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 tidaklah harus dengan melakukan 

terobosan perumusan norma baru dalam putusannya. Dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang didasarkan pada pemikiran 

bahwa tidak boleh ada satu kekuasaan tertinggi yang nantinya dikhawatirkan akan 

cenderung menjadi kekuasaan yang korup, dengan adanya pemisahan tersebut 

maka konsekuensi yang timbul adalah adanya check and balances antar cabang 

kekuasaan satu sama lain. 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif 

memiliki kewenangan untuk membuat sebuah undang-undang dan tentu saja 

kewenangan untuk merevisi undang-undang yang bersangkutan jika dinilai tidak 

sesuai, akan tetapi proses pembuatan dan revisi sebuah undang-undang oleh DPR 

membutuhkan waktu yang relatif tidak sedikit, sementara warga negara atau 

badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam 

UUD NRI Tahun 1945 oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dibuat 

oleh DPR membutuhkan keadilan, dan disinilah peran Mahkamah Konstitusi 

sebagai pengawal konstitusi diharapkan dapat memberikan keadilan. Tentunya 

jika pencari keadilan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas 

berlakunya suatu undang-undang menunggu perubahan atas undang-undang yang 

bersangkutan akan semakin besar kerugian yang diderita dan tentu saja menyalahi 

konstitusi yang menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia, maka Mahkamah 

Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang 

terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat memberikan keadilan yang diharapkan 

dengan jalan membatalkan undang-undang yang diuji konstitusionalnya, dengan 

membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dan merugikan hak 

konstitusional warga negara maka kerugian yang diderita akan berakhir karena 

undang-undang tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat tanpa harus merumuskan norma baru dalam putusannya, karena sistem 

ketatanegaraan Indonesia adalah berdasarkan prinsip check and balances, 

Mahkamah Konsitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi 

negara yang memiliki kekuasaan berbeda dan kedudukannya sejajar, tidak ada 
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yang lebih tinggi atau pun lebih rendah satu sama lainnya, perumusan norma 

dalam sebuah undang-undang yang sedang diuji akan mudah menjadi pintu masuk 

bagi perluasaan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi itu berarti merupakan 

sebuah langkah untuk melangkahi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

pelaku utama pembuat undang-undang, sedangkan pemeritahan dijalankan dengan 

prinsip check and balances guna menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 

dan menegakkan konstitusi seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 

kepada lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. 
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