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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahirabbil Aalamin, segala puji hanya bagi Allah SWT.  

Uji konstitusionalitas undang-undang, atau persisnya oleh UUD NRI 

Tahun 1945 disebut menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

merupakan suatu studi baru bilang dibandingkan dengan demokrasi, terlebih bila 

dikaitkan dengan lahirnya konstitusi-konstitusi modern. Dalam konteks Indonesia 

dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan lainnya, studi mengenai uji 

konstitusionalitas undang-undang oleh badan peradilan terbilang baru, khususnya 

setelah amandemen UUD 1945 yang melahirkan kelembagaan Mahkamah 

Konstitusi. Namun meskipun terbilang baru dibandingkan kelembagaan serupa 

diberbagai negara, studi mengenai kelembagaan dan fungsi MK di Indonesia telah 

berkembang luas, termasuk menjadi berbagai studi untuk keperluan penelitian 

disertasi. Meskipun studi ini berkembang luas, namun dalam khasanah akademik, 

studi mengenai kelembagaan, fungsi dan putusan-putusan MK  seolah tidak 

pernah kering.  

 Penelitian disertasi ini berangkat dari kegelisahan mengenai putusan-

putusan MK yang makin berkambang luas melampaui apa yang sudah ditetapkan 

dalam UU Mahkamah Konstutisi. Inspirasi untuk menulis topik mengenai 

“pengujian undang-undang dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi”, 

dimulai ketika penulis harus belajar US Constitutional Law sebagai salah satu 

mata kuliah pada Program Comparative Public Law and Good Governance di 

Utrecht School of Law, dengan topik-topik seputar doktrin justiciability, mootness 

dan interpretasi konstitusi  yang dikaji dalam putusan-putusan US Supreme Court. 

Ketika itu, buku referensi yang digunakan – yang menjadi inspirasi dan 

ketertarikan pada studi hubungan antara badan peradilan dan institusi politik -  

adalah buku ber-cover kuning yang ditulis Tim Koopmans : “Courts and Political 

Institutions: A Comparative View”   

Dengan mengambil topik “Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah 

Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi”, penelitian 

dalam rangka penyusunan disertasi ini ini mengkaji dan menganalisa pengujian 

undang-undang dari prinsip mendasar dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan, 

yakni konstitusionalisme dan demokrasi. Dengan menekankan pada pendekatan 

stuktural atau institusional, prinsip konstitusionalisme mengandung gagasan 

pembatasan kekuasaan, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemisahan 

kekuasaan. Dengan pemisahan kekuasaan, baik absolut maupun fungsional, 

melarang satu organ masuk dan mengambil kewenangan organ lainnya. Dengan 
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prinsip demokrasi, badan pembentuk undang-undang yang dipilih secara 

demokratis sebagai badan perwakilan didesain menjadi lembaga yang 

menyuarakan kehendak rakyat. MK yang hadir dengan wewenang mahkota 

berupa pengujian undang-undang, menempati posisi sebagai institusi untuk 

melakukan checks and balances. Dalam kerangka ini, MK diletakkan sebagai 

negative legislator.  

Pengujian undang-undang sebagai ajudikasi konstitusional, pasti tidak bisa 

menjamin bahwa MK hanya sebagai negative legislator karena aktivitas utamanya 

adalah interpretasi, terlebih abstract judicial review. Maka putusan-putusan MK 

RI, berkembang dan beragam dari desaian awalnya. Hal ini jamak terjadi pada 

berbagai institusi serupa pada berbagai negara atau pada pranat pengujian undang-

undang oleh badan peradilan. Dengan aktivitas utama berupa intepreasi, maka 

corak wajah MK dalam pengujian undang-undang dapat berupa aktivisme yudisiil 

atau pembatasan badan peradilan. Corak wajah ini ditopang oleh pandangan 

mengenai posisi badan peradilan, yakni sebagai institusi supreme atau memilih 

cara pandang departementalisme. Dengan menapaki dan menganalisa konsep 

konstitusionalisme dan demokrasi serta mengkaji putusan-putusan MK, penelitian 

disertasi ini akhirnya mencoba mengkonstruksi fungsi proporsional dalam putusan 

MK pada pengujian undang-undang. 

Hasil studi yang dituangkan dalam penulisan disertasi ini hanya sedikit 

bagian dari diskursus akademik mengenai pengujian undang-undang. Hasil 

disertasi ini diharapkan memperkaya khasanah akademik dalam memotret MK 

dalam aktivitas pengujian undang-undang. Pada akhirnya atas hasil akhir dari 

penelitian disertasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membimbing, memberikan arahan, menjadi kawan diskusi dan meberikan 

bantuan.  

Surabaya, 24 Februari 2017 

Penulis, 

 

Radian Salman 
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RINGKASAN 

Produk dari kewenangan pengujian oleh MK RI adalah putusan, yang dapat 

berupa; tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) atau dikabulkan atau 

ditolak Dengan jenis putusan demikian, MK diposisikan sebagai ‘negative 

legislator’. Namun dalam perkembangan dan faktanya putusan MK tidak 

sederhana sebagaiman tiga jenis tersebut, tetapi secara subtantif dan bentuk 

menjadi putusan yang ultra petita, menggantungkan konstitusionalitas berdasarkan 

tafsir MK, membuat argumentasi kebijakan dan merumuskan norma baru. Dengan 

fakta demikian, maka dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi hal ini 

menjadi persoalan. Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 

dipandang sebagai cerminan prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme. 

Dalam perspektif konstitusionalisme, terkandung esensi pembatasan kekuasaan, 

yakni ketiadaaan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk undang-

undang dalam berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuka 

kemungkinan membuat undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma 

konstitusi sekaligus konsep pemisahan kekuasaan, dimana MK juga tidak boleh 

memasuki wilayah kekuasaan pembentuk undang-undang. Dalam perspektif 

demokrasi dalam hubunganya dengan pemisahan kekuasaan, pembentuk undang-

undang adalah institusi paling legitimate dalam membentuk kehendak publik. 

Atas fakta dan konsep demikian, disertasi ini mengajukan tiga rumusan masalah 

dalam bentuk pernyataan : a. Prinsip Konstitusionalisme dan Demokrasi dan 

Implikasinya Terhadap Pranata Kontrol Aturan Hukum; Pengujian Undang-

Undang oleh MK sebagai Ajudikasi Konstitusional Menurut Prinsip 

Konstitusionalisme dan Demokrasi. Proporsionalitas Fungsi MK Melalui Putusan 

Pengujian Undang-Undang. 

Pengujian undang-undang oleh badan peradilan merupakan salah satu 

bentuk dari mekanisme kontrol norma atau aturan hukum sehingga disebut 

sebagai legal control, judicial control atau judicial review. Kontrol norma secara 

mudah dapat dilakukan dengan basis hierakhi peraturan perundang-undangan, 

sehingga peraturan yang lebih rendah harus selalu diuji dengan peraturan yang 

lebih tinggi. Meskipun pengujian undang-undang menggunakan basis hierarkhi 

sebagai alat uji (hukum tertinggi), namun hal ini tidak serta merta hanya tentang 

badan peradilan menerapkan norma menurut sistem hierarkhi, namun 

mengandung kompleksitas berkaitan dengan konstitusi sebagai alat uji dan 

prinsip-prinsip yang mendasari pengujian undang-undang. Pengaturan mengenai 

pengujian undang-undang selalu berkaitan dengan siapa yang melakukan 

pengujian, apa yang diuji dan apa yang digunakan sebagai alat uji.  Oleh karena 

sistem perundang-undangan selalu berkaitan dengan kewenangan lembaga 
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pembentuknya, maka pengujian undang-undang akan berhubungan dengan 

pembentuk undang-undang yang dalam sistem demokrasi memiliki legitimasi 

untuk membentuk kehendak publik. Pada sisi lain, secara subtansi, perlunya 

pengujian undang-undang juga selalu berhubungan dengan jaminan hak-hak 

konstitusional yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang. Maka dengan dua 

sisi tersebut, pengujian undang-undang berhubungan dengan prinsip yang dianut 

dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pembatasan kekuasaan 

(konstitusionalisme) dan demokrasi.  

Kelembagaan MK RI sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 

merupakan kebutuhan untuk memperkuat check and balances dalam skema 

kekuasaan pemerintahan negara, dengan wewenang utama berupa pengujian 

undang-undang.  Pendirian MK RI merupakan bagian dari reformasi konstitusi, 

utamanya reformulasi kedaulatan, memperkuat pemisahan kekuasaan dan check 

and balances, khususnya dalam hal wewenang pengujian undang-undang. 

Pengujian undang-undang oleh MK RI merupakan pengujian terpusat dan bersifat 

posterior. Kelembagaan MK Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh desain 

kelembagaan yang serupa, yang telah berdiri dan berkembang sebelumnya di 

berbagai sistem ketatanegaraan, seperti Austria, Jerman, Hungaria, Korea Selatan, 

dan Afrika Selatan.  Dalam pendekatan perbandingan konteks ketatanegaraan 

pembentukan MK;  kedudukan, wewenang umum dan pengujian undang-undang 

dan  komposisi mempunyai kecenderungan prinsip yang sama, diantaranya berdiri 

pada prinsip konstitusionalisme, kelembagaanya lahir dari tuntutan demokrasi dan  

pengujian undang-undang sebagai mahkota kewenangan MK.  

Kerangka hukum fungsi MK dalam pengujian undang-undang adalah  

sebagai negatif legislator, sehingga putusan MK dalam pengujian undang hanya 

berupa : tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaardd) ; dikabulkan 1945 atau 

ditolak.Namun dalam fakta putusan MK berkembang putusan-putusan dalam 

bentuk lain. Putusan dalam bentuk lain berupa putusan yang berisi argumentasi 

kebijakan dan putusan yang merumuskan aturan hukum baru merupakan putusan 

yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seharusnya yang melakukan 

kedua hal tersebut adalah pembentuk undang-undang sebagai institusi demokratik. 

Meskipun berdiri pada prinsip konstitusionalisme dan demokrasi, pengujian 

undang-undang oleh MK RI tidak sepenuhnya berada pada jalur landasan tersebut. 

Hal ini karena aktivitas utama dari pengujian undang-undang adalah intepretasi, 

yang dapat menempatkan kecenderungan MK untuk melakukan aktivisme yudisiil 

atau pembatasan peradilan. Kecenderungan pembatasan peradilan menghasilkan 

model departementalisme dan sebaliknya kecenderungan aktivisme yudisiil 

menghasilkan cara pandang yang menempatkan MK sebagai peradilan yang 

supreme untuk ajudikasi konstitusional.Meskipun selalu terdapat argumentasi 
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untuk menghasilkan putusan yang berisi argumentasi kebijakan dan putusan yang 

merumuskan aturan hukum baru, harus terdapat kesadaran bahwa bangunan 

kelembagaan MK sejak awal berdiri pada prinsip konstitusionalisme dan 

demokrasi, sehingga diperlukan proporsionalitas fungsi MK dalam pengujian 

undang-undang.  
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ABSTRACT 

 

 

Constitutionalism and democracy are the principles that underlying judicial 

review by the Constitutional Court. The principle of constitutionalism, especially 

in institutional or structural approach imposes limits that the decisions of the 

Constitutional Court should not replace the function of the legislature, and 

therefore, the function of the Court is as a negative legislator. The principle of 

democracy put the legislator as an institution that has legitimacy in articulating 

popular will. In such a context, judicial review is a tension between the legislature 

and the Constitutional Court as the sole interpreter. This dissertation research 

focused on three issues; Principles of Constitutionalism and Democracy and its 

Implication to rule control mechanism;  Judicial review by the Constitutional 

Court as constitutional adjudication according to the principle of constitutionalism 

and democracy; and proportionality of decisions of the Constitutional Court in 

judicial review. Using  conceptual, statute, historical, case and comparative 

approaches, this research concluded that: first,  the nature of  constitutionality 

review by judiciary is a legislative matter, and is  limited by the principles of 

constitutionalism, especially separation of powers, and principle of democracy. 

Second,  as the main task in judicial review is  interpretation activity, it brings the 

Constitutional Court into model of judicial activism or judicial self-restraint.  

Judicial activism represented by the use of policy argument in the decision, rule-

making and the tendency to expand the jurisdiction of  Constitutional Court. 

Third, based on the principles of constitutionalism and democracy, decisions of 

the Constitutional Court in judicial review should create mode of self-limitation 

within the framework of the principle of separation of powers. 

 

Keywords : Judicial Review, Constitutional Court, Constitutionalism, Democracy.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945) menetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA, dengan kewenangan untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar1, yang dilakukan pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.  Produk dari kewenangan 

pengujian oleh MK adalah putusan, yang dapat berupa; tidak diterima 

(niet ontvankelijke verklaard/NO) atau dikabulkan atau ditolak (Vide Pasal 56 dan 

Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah 

dengan UU No. 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK). Dalam hal putusan 

dikabulkan, MK menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan karenanya 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 24C ayat 

                                                           
1Pengujian undang-undang oleh badan peradilan atau judicial review merupakan kewenangan mahkota dari MK. 

Model sebuah badan peradilan khusus yang melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang memiliki karakter 
pengujian abstract-centralized, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Austria 1920, yang kemudian berkembang di berbagai 
negara, seperti Jerman, Italia, Hungaria, Thailand, Indonesia, Koreal Selatan, Afrika Selatan dan sebagainya. Lihat Hans 
Kelsen, Judicial Review of Legislation:  A Comparative Study of The Austrian and the American Constitution, The 
Journal of Politic, Vol. 4 No. 2 (May, 1942), h. 183 – 200.  Dalam perbandingan yang lebih luas, lihat, Mauro Cappeletti, 
Judicial Review in Comparative Perspective, California Law Review, Vol 58, No. 5 (October 1970), h. 1017-1053, John E. 
Ferejohn, 2002-2003, Constitutional Review in the Global Context, dalam 6th New York University Journals, Legis. & Pub. 
Policy 49. Dalam konteks Asia,  lihat, Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies; Constitutional Courts in Asian 
Cases, Cambridge University Press, 2003. Bandingkan pula pranata ini pada bekas negara-negara komunis di wilayah Eropa 
Tengah dan Eropa Timur, lihat, Wojciech Sadurski, Rigths before Court, A Study of Constitutional Courts in Postcommunist 
States of Central and Eastern Europe, Springer, Dodrecht, The Netherlands, 2008.  
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(1) UUD NRI Tahun 1945 dan jenis putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 56 

dan Pasal 57 UU MK jelas memposisikan badan peradilan ini  sebagai ‘negative 

legislator’. 

Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD dipandang 

sebagai cerminan prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme2. Dari sudut 

pandang supremasi konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi 

tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga harus terdapat mekanisme untuk 

menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang (constitutionality of legislation)3. 

Dalam perspektif konstitusionalisme, terkandung esensi pembatasan kekuasaan, 

yakni ketiadaaan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang 

dalam berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuka kemungkinan 

membuat undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma konstitusi4. 

Konstitusionalisme juga mengandung esensi adanya pengakuan dan jaminan hak-hak 

dasar warga negara yang membawa konsekuensi penegakan atas hak-hak tersebut 

oleh suatu badan peradilan yang merdeka, termasuk perlindungan dari adanya suatu 

undang-undang yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Meskipun pengujian 

                                                           
2Jutta Limbach, The Concept of Supremacy of the Constitution, The Modern Law Review, Volume 64 No. 1, 

January 2001, h.2. 
3Pernyataan tentang supremasi konstitusi memang tidak secara eksplisit terdapat dalam rumusan norma dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berbeda dengan Konstitusi Amerika Serikat pada article VI, Konstitusi Federal Malaysia pada 
article 4.1, Konstitusi Jepang pada article 98 yang menyatakan konstitusinya sebagai hukum tertinggi (supreme law). Dengan 
merujuk pada rumusan “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka telah 
cukup untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin suatu kekuasaan tertinggi (kedaulatan) diatur oleh suatu peraturan 
perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah daripada UUD. Selain itu UUD NRI Tahun 1945 menciptakan jenis 
dan hierarkhi peraturan perundang-undangan. 

4Perihal esensi konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan, M. Laica Marzuki,  menyatakan “Walaupun 
paham konstitusionalisme diturunkan (derived) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan 
constitutional state namun esensi konstitusionalisme mengagas pembatasan kekuasaan dalam negara. Lihat, M. Laica 
Marzuki, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 4 Agustus 2010, h. 4. 
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undang-undang berdiri pada prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme, 

pada negara-negara demokrasi konstitusional, pengujian undang-undang oleh badan 

peradilan selalu menimbulkan pertanyaan normatif mengenai dua hal; yakni 

legitimasi kelembagaan dan bagaimana pranata ini seharusnya dijalankan5.  Lebih 

lanjut masih dalam konteks demokrasi konstitusional, terdapat pandangan yang 

menilai bahwa pengujian undang-undang telah  menempatkan MK  sebagai institusi 

yang superior dalam relasi kontrol atas cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif 

sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya negara hakim (rechterstaat)6. 

Pandangan dan kekhawatiran demikian timbul sebagai respon atas beberapa putusan 

MK dalam pengujian undang-undang yang ultra petita, memperluas kewenangan 

dalam hal objek pengujian, mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya, 

menggantungkan makna dalam konsep konstitusional bersyarat dan merumuskan 

norma atau aturan baru.  

                                                           
5Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory, Hart Publishing, 2005, h. 142. 
6Ramlan Surbakti, ahli di bidang Pemilihan Umum dan perancang desain  pemilihan umum memberikan kritik yang 

tajam terhadap putusan MK  yang dianggapnya jutsru tidak menempatkan MK sebagai  negative legislator, sebaliknya 
membuat rumusan baru atas suatu ketentuan ayat atau pasal dan hal ini dianggap mengambil peran pembuat undang-
undang. Lihat, Ramlan Surbakti, Mahkamah Konstitusi Pembuat UU?, Kompas, 9 Agustus 2010. Tentang anggapan adanya 
negara hakim, HR Sunaryo Adhiwardoyo,  juru bicara Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai Peserta Pemilu 2009 
menyatakan bahwa “ terjadi praktek-praktek banal negara hakim yang dilakukan oleh MK selama ini sehingga 
penyelenggaraan ketatanegaraan semakin jauh dari hakikat negara hukum," 
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/08/20/80018/MK-Kacaukan-Sistem-Ketatanegaraan. diakses pada 24 September 
2012. Berkaitan dengan penetapan calon terpilih anggota legislative, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan, dan Partai Golongan Karya mengingatkan KPU tidak memakai pertimbangan MK yang dinilai malah 
mengacaukan proses penghitungan suara. MK diminta menghormati prinsip-prinsip negara hukum (Rechstaat) dan bukan 
negara hakim (Rechterstaat). MK dinilai telah menyalahgunakan kewenangan yudisialnya. 
http://news.liputan6.com/read/242284/posting_komentar. diakses pada 24 September 2014. Dalam kajian atas putusan MK, 
Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa putusan MK yang berisi pengaturan sama dengan menempatkan diri MK sebagai 
positive legislator, yang sejatinya adalah  kekuasaan pembentuk undang-undang. Taufiqqurahman Syahuri, Tafsir Konstitusi 
Berbagai Aspek Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 121. 

http://news.liputan6.com/read/242284/posting_komentar
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/08/20/80018/MK-Kacaukan-Sistem-Ketatanegaraan
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Putusan-putusan tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai peran 

badan peradilan yang proporsional (proper role of judiciary) dalam konteks kerangka 

hubungan institusional dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip 

pemisahan kekuasaan khususnya kewenangan MK secara proporsional dalam 

pengujian undang-undang. Perubahan UUD 1945 yang meneguhkan prinsip 

konstitusionalisme, yang ditandai dengan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia 

dan pemisahan kekuasaan sebagai cara membatasi kekuasaan berimplikasi pada 

penguatan badan peradilan melalui kewenangan atributif yang diberikan konstitusi7. 

Meminjam analisa Hirschl mengenai penguatan peran badan peradilan, dalam 

perspektif Indonesia, penulis menilai bahwa penguatan peran badan peradilan dalam 

UUD NRI Tahun 1945 adalah akibat konstitusionaliasasi hak-hak asasi dan 

penguatan badan peradilan sebagai produk dari transisi demokrasi, seperti 

pengalaman Afrika Selatan dan beberapa negara Amerika Latin pada tahun 80-an8. 

Penguatan badan peradilan membawa konsekuensi berkembangnya peran kekuasaan 

                                                           
7Prinsip konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah 

negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Selanjutnya mengenai  jaminan dan pengakuan  Hak Asasi Manusia,  Bab 
XA mengatur secar detil dibanding dengan UUD 1945, sedangkan mengenai pemisahan kekuasaan pemisahan kekuasaan 
dapat ditunjukkan dari penegasan kekuasaan legislasi  ditangan DPR (Pasal 20 ayat (1) dari sebelumnya dipegang oleh 
Presiden.  

8Konstitusionalisasi hak dalam UUD NRI Tahun 1945 ditandai dengan pengaturan pengakuan dan jaminan hak-hak 
asasi manusia dengan jumlah ketentuan Pasal yang mengalami pertambahan secara signifikan, khususnya sebagaiman 
diatur dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945.  Ran Hirschl berpendapat bahwa terdapat tiga kategori tentang faktor 
konstitusionalisasi hak-hak warga negara dan penguatan badan peradilan. Kategori pertama, konstitusioanalisasi terjadi 
sebagai bagian dari transisi demokrasi dan ekonomi pasar, seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa Timur. Kedua, 
konstitusionaliasi sebagai produk dari transisi demokrasi dan ketiga, konstitusionalisasi sebagai hasil dari perubahan 
mendasar dari rezim politik atau ekonomi seperti yang ditunjukkan dari pengalaman Kanada pada tahun 1986, Belgia tahun 
1985 dan New Zealand tahun 1990. Lihat Ran Hirschl, The Political Origins of Judicial Empowerment Through 
Constitutionalization: Lessons from Four Constitutional Revolution, Law and Social Inquiry, Vol 25, No. 1 (Winter, 200), 
h. 93. Konstitusionalisasi hak adalah bagian dari  perkembangan yang disebut sebagai  ‘zaman hak’ (the age of  rights), Lihat 
Norberto Bobbio, The Age of Rights, sebagaimana dikutip oleh Martin Loughlin, The Idea of Public Law, Oxford University 
Press, New York, 2003, h. 24. Bandingkan, Kim Lane Schepelle, Democracy By Judiciary (Or Why Courts Can Sometimes Be 
More Democratic Than Parliaments), Paper Prepared For The Conference On Constitutional Courts, Washington University, 1-
3 November 2001. 
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kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dengan lebih jauh masuk dalam ranah 

kekuasaan (kewenangan) yang selama ini menjadi domain politik dari cabang 

kekuasaan eksekutif dan legislatif9. Dalam konteks pengujian undang-undang, 

hubungan antara MK dan pembentuk undang-undang merupakan representasi dua 

ketegangan yang bersifat dikotomis, yaitu konstitusionalisme dan demokrasi dengan 

pertanyaan tunggal tentang siapa yang paling ‘supreme’ dalam menegakkan 

konstitusi10.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian undang-undang oleh MK, 

intepretasi dan putusan-putusan MK dalam pengujian undang-undang akan 

mempunyai kompleksitas konseptual dalam ilmu hukum tata negara, khususnya 

dianalisa dengan pendekatan institusional/struktural  menurut prinsip 

konstitusionalisme dan prinsip demokrasi. Dua prinsip sebagai landasaan filosofis 

dan teoritik tersebut perlu diuji terhadap konteks praksis yang dicerminkan dari 

putusan-putusan MK dalam pengujian undang-undang. Dalam analisa ini maka akan 

dapat diidentifikasi kecenderungan aktivisme yudisiil (judicial activism) atau 

pembatasan badan peradilan (judicial self restraint). Konstitusionalisme dan 

demokrasi adalah prinsip yang melandasi pranata pengujian undang-undang, yang 

praksisnya kemudian didekati dengan aspek institusional mengenai judicial 

supremacy dan deparmentalisme dan aspek operasional menngenai bagaimana 

                                                           
9Kecenderungan yang demikian dapat disebut sebagai “judizialization of politic”, yang sangat banyak mewarnai 

pengalaman ketatanegaraan di berbagai negara. Dalam konteks Inggris, Jerman, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat, 
lihat Tim Koopmans, Court and Political Institutions: A Comparative  View, Cambridge University Press, 2003. 

10Mark van Hoecke, Judicial Review and Deliberative Democracy, dalam Ratio Juris, Vol. 14 No. 4 December 
2001, h. 423-451.  
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ajudikasi dalam pengujian undang-undang. Berbagai studi mengenai uji 

konstitusionalitas undang-undang berkembang mulai dari apakah apakah badan 

peradilan berwenang menguji produk badan perwakilan, bergeser kepada gagasan 

supremasi konstitusi seiring melemahnya supremasi parlemen, lalu berkembang 

tentang pilihan model kelembagaan badan peradilan dalam pengujian undang-

undang11. Meskipun pranata pengujian undang-undang telah diterima dan 

berkembang di berbagai negara, khususnya sebagai pengaruh model Eropa setelah 

perang dunia kedua,  isu mengenai bagaimana peran proporsional badan peradilan 

dalam pengujian undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan dan demokrasi 

tetap relevan dan terus menjadi perdebatan, termasuk pula bagaimana supremasi 

konstitusi tetap tegak dan tidak digantikan dengan supremasi badan peradilan12. 

Dalam konteks disertasi ini, meskipun studi tentang MK Indonesia telah berkembang, 

                                                           
11Mark Tushnet, Judicial Review of Legislation, Loc. cit., h. 2, Oxford Handbook Online, Sept. 2012. 
12Studi tentang judicial review selain berakar dari pendekatan hak, sejak awal selalu berkaitan dengan dengan 

hubungan institusional dalam kaitan pemisahan kekuasaan dan demokrasi.  Studi umum yang digambarkan oleh Koopmans 
tentang relasi institusi politik dan pengadilan selalu hendak membedakan dan menarik batas “boundaries between judicial and 
political activities”, lihat, Tim Koopmans, Court and Political Institutions: A Comparative  View, Cambridge University Press, 
2003, Loc.cit, h. 1.  Dalam konteks pengalaman Eropa, Lihat, Alec Stone Sweet, 2000, Governing with Judges: Constitutional 
Politics in Europe.Oxford and New York: Oxford University Press. Perihal relasi dengan demokrasi, Mark Tushnet menyatakan 
bahwa pertanyaan mendasar yang menjadi perdebatan hingga tahun 1970 an adalah “…whether judicial review of legislation 
could be reconciled with democratic self-governance. Mark Tushnet, Ibid., h. 1. Bandingkan dengan Scott M. Noveck, Is 
Judicial Review Compatible with Democracy? Cardozo Public Law, Policy & Ethics Journal , Vol. 6:2, 
http://ssrn.com/abstract=1019202, diakses pada 22 Nopember 2012. Dalam konteks prinsip pemisahan kekuasaan,  lihat  
Werner Heun, Supremacy of the Constitution, Separation of Powers, and Judicial Review in Ninetennth-Century 
German Constitutionalism, Ratio Juris, Vol. 16 No. 2 June 2003 dan  lihat pula Christoph Grabenwarter, Loc. Cit,  
sedangkan keberatan terhadap supremasi badan peradilan, lihat, James E. Fleming, Judicial Review Without Judicial 
Supremacy: Taking the Constitution Seriously Outside the Courts, Fordham Law Review, Volume 73 Issue 4, 2005, 
bandingkan Frederick Schauer, Judicial Supremacy and Modest Constitution, California Law Review, Vol. 92, Issue 4, 
2004. Adapun studi mengenai judicial review oleh MK di Indonesia dapat dilihat pada bagian orisinalitas penelitian disertasi ini 
yang merujuk bahasan kelembagaan MK. Dalam diskursus akademik, MK RI memfasilitasi diskusi akademik melalui jurnal 
konstitusi baik yang dikelola MK maupun oleh perguruan-perguruan tinggi hasil kerjasama dengan MK RI.  

http://ssrn.com/abstract=1019202
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saya berpendapat isu mengenai peran proporsional MK dalam pengujian undang-

undang senantiasa relevan13.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

terdapat satu isu sentral, yaitu : pengujian undang-undang oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam perspektif  konstitusionalisme dan demokrasi. Untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah pada isu sentral tersebut, maka dalam 

penelitian ini dirinci lebih lanjut ke dalam tiga sub isu hukum yang dirumuskan 

dalam bentuk kalimat pernyataan sebagai berikut :  

a. Prinsip Konstitusionalisme dan Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Pranata 

Kontrol Aturan Hukum.  

b. Pengujian Undang-Undang oleh MK sebagai Ajudikasi Konstitusional Menurut 

Prinsip Konstitusionalisme dan Demokrasi. 

c. Proporsionalitas Fungsi MK Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang. 

 

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

a. Untuk menelaah dan menganalisis konsep tentang konstitusionalisme dan 

demokrasi dalam kaitannya dengan pranata pengujian undang-undang.  

                                                           
13Lihat beberapa studi mengenai MK RI dalam beberapa disertasi, dalam bagian originalitas penelitian disertasi ini.  
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b. Untuk menganalisis putusan-putusan MK dalam pengujian undang-undang 

menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.  

c. Atas analisa terhadap putusan-putusan MK, penelitian pada tujuan akhirnya 

mengajukan kontruksi peran dan fungsi  yang proporsional dari MK dalam 

pengujian undang-undang khususnya dikaji dari pendekatan struktural atau 

kelembagaan dalam kerangka berpikir berbasis pada konstitusionalisme dan 

demokrasi.  

 

Dalam penelitian ini, kegunaan yang dapat diperoleh adalah kegunaan teoritis dan 

praktis.  

4. Metode Penelitian 

4.1. Tipe dan Pendekatan Masalah 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum 

menurut Cohen adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan/tindakan 

dalam kehidupan masyarakat14, sedangkan Mahmud Mz. menyatakan bahwa 

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin dengan hasil berupa argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab masalah yang dihadapi15. Penegasan 

                                                           
14Morris L Cohen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Mz., Op.cit., h.2 
15Ibid., h. 35 
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mengenai penelitian ini sebagai penelitian hukum diperlukan mengingat pendekatan 

dalam studi ketatanegaraan setidaknya dapat dilakukan dalam dua cara, yakni 

pendekatan hukum dan pendekatan politik. Seperti pengertian tentang konstitusi yang 

dapat ditinjau dengan pendekatan hukum dan pendekatan politik. Namun studi 

tentang Hukum Tata Negara (constitutional law) adalah bagian dari studi ilmu hukum 

(jurisprudence), dengan fokus pada aspek legal dan dasar-dasar teori (hukum) atas 

tatanan politik (political order)16. Oleh sebab itu studi tentang putusan MK dalam 

pengujian undang-undang bukan studi mengenai proses politik atas perubahan 

konstitusi dan proses dalam legislasi dan bukan pula tentang perilaku hakim dalam 

putusan-putusannya (voting behavior of individual judges)17. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).18.  

 

4.2. Bahan Hukum, Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

primer penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-

                                                           
16Keith E. Whittington, R . Daniel Kelemen dan Gregory A. Caldeira, The Study of Law and Politic., dalam The 

Oxford Handbook on Law and Politic, Keith E. Whittington, R . Daniel Kelemen dan Gregory A. Caldeira (Ed), Oxford 
University Press, USA, 2009, h. 8 – 9. 

17Ibid.  Mengenai hal ini, Arthur Dyevre menyatakan bahwa studi tentang perilaku hakim tumbuh dan berkembang 
di Amerika Serikat oleh gerakan legal realist. Ini merupakan studi empirik yang hendak mengkaji adjudikasi melampaui aspek 
justifikasi atas ratio decidendi putusan. Lihat Arthur Dyevre, Unifying The Field Of Comparative Judicial Politics: Towards 
A General Theory Of Judicial Behaviour, European Political Science Review & European Consortium for Political Research 
(2010), 2:2, 297–327. 

18Ibid. 
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undangan yang relevan dengan kekuasaan kehakiman dalam kewenangan pengujian 

undang-undang, khususnya UU MK dan  putusan-putusan MK dan kelembagaan 

serupa dalam konteks perbandingan. Putusan MK yang menjadi bahan hukum primer 

sebagaimana dijelaskan pada bagian pendekatan masalah, adalah putusan MK dalam 

kurun waktu 2003 – 2015. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai 

macam bentuk kepustakaan dibidang hukum yang diketemukan seperti disertasi, 

tesis, artikel ilmiah, buku-buku teks atau dimana di dalamnya termasuk pendapat atau 

pandangan para ahli hukum. Atas bahan-bahan hukum yang diperlukan tersebut, 

pengumpulan dilakukan dengan dua cara sesuai dengan jenis bahan hukumnya. 

Bahan hukum primer dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan 

dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, 

sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melalui penelusuran literatur.  

5.  Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan 

 Kerangka pikir dalam penulisan disertasi ini disampaikan untuk memberikan 

panduan mengenai bagaimana alur pikir yang digunakan dalam penelitian. Alur pikir 

menggambarkan tahapan berpikir, penggunaan teori dan analisanya. Oleh karena itu 

kerangka teori telah melekat (embedded) dalam bahasan masing-masing masalah,  

sehingga tidak ditempatkan secara khusus pada bab I dalam disertasi ini. sistematika 

dari penulisan disertasi ini  terdiri dari 5 bagian utama yang disusun dalam bab.  

6.   Orisinalitas Penelitian 
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Beberapa penelitian doktoral dengan topik mengenai MK Indonesia telah 

dilakukan. Untuk itu sebagai pertanggungjawaban akademik, perlu dipaparkan 

secara singkat penelitian yang telah ada guna memberikan penjelasan perbedaan 

dengan penelitian pada disertasi ini, sehingga suatu penelitian memenuhi unsur 

keaslian. Menurut Terry Hucthinson, originality berhubungan dengan kreativitas, 

dimana didalamnya terdapat pandangan kritis. Keaslian esensinya adalah berbeda 

dengan yang sebelumnya, baik itu pemikiran ulang atau setidaknya ketelitian 

yang dapat memperbaiki suatu penelitian sebelumnya19, sehingga bukan sesuatu 

yang mutlak sama sekali baru.  

Penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan dengan kajian terhadap MK 

dan putusan-putusan MK antara lain sebagai berikut  :  

a. Penelitian doktoral Abdul Rasyid, dipromosikan di Program Doktor 

Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 29 Desember 2004 tentang 

“Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan”.  

b. Penelitian doktoral Simon Andrew Butt yang diuji pada tahun 2006 dengan 

judul “Judicial Review In Indonesia: Between Civil Law And Accountability? 

A Study Of Constitutional Court Decisions 2003-2005”, mengkaji dan 

                                                           
19Selengkapnya;” Originality is linked to creativity. It includes an element if critical insight. It often involved a 

rethinking of what has been done previously. It is something nebulous, but different to what has come before. It is also 
aligned with quality and througness in progressing the research, so that if these aspects are attended to diligently then 
there will be little difficulty achieving a requsite standard of originality and a significant contribution to knowledge in the 
area under investigation. Terry Hucthinson, Researching and Writing in Law, Lawbook Co., Pyrmont NSW Australia, 
2009, h. 9. 
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menganalisa kedudukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.   

c. Penelitian doktoral Nunuk Nuswandari yang dipromosikan di Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, pada tanggal 30 April 2007 tentang 

‘Wewenang MK sebagai Judex Factie Dalam Memutus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum”.  

d. Penelitian doktoral Maruarar Siahaan, mantan Hakim MK RI, tentang 

“Implementasi Putusan MK Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang 

Mekanisme Check and Balances di Indonesia).  

e. Penelitian doktoral Titik Triwulan Titik yang dipromosikan di Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, pada tanggal 19 Agustus 2009  tentang 

“Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UU No. 24 Tahun 

2003 Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD RI 1945”.  

f. Penelitian doktoral Ni Ketut Sri Utari yang dipromosikan di Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga, pada tanggal Januari 2012 tentang 

Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

(Perspektif HAM).  

g. Penelitian Doktoral Titon Slamet Kurnia di Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga, dengan topik “ Intrepretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Pengujian Undang-

Undang”. 
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BAB II 

PRINSIP KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI SEBAGAI 

LANDASAN DALAM KONTROL ATURAN HUKUM 

Pengujian undang-undang oleh badan peradilan merupakan salah satu bentuk 

dari mekanisme kontrol aturan hukum sehingga disebut sebagai legal control, judicial 

control atau judicial review20. Dengan pendekatan sistem perundang-undangan, 

kontrol aturan hukum secara mudah dapat dilakukan dengan basis hierakhi peraturan 

perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah harus selalu diuji dengan 

peraturan yang lebih tinggi21. Di dalam penelitian disertasi ini memandang bahwa 

meskipun pengujian undang-undang menggunakan basis hierarkhi sebagai alat uji 

(hukum tertinggi), namun hal ini tidak serta merta hanya tentang badan peradilan 

menerapkan norma menurut sistem hierarkhi, namun mengandung kompleksitas 

berkaitan dengan konstitusi sebagai alat uji dan prinsip-prinsip yang mendasari 

pengujian undang-undang22. Dalam pendekatan dogmatik, ide mengenai pengujian 

undang-undang harus diletakkan dalam kerangka hukum yang mempunyai 

kedudukan fundamental, yakni konstitusi. Untuk itu, pengujian undang-undang harus 

                                                           
20Jimly Ashhidiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.6-7. Schyff berpendapat bahwa fungsi dari 

judicial review selalu berhubungan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yakni  “ … measuring the congruency or 
compatibility of what may be termed common or ordinary legal norms with higher legal norms”.  Lihat, Gerhard van der Schyff, 
Judicial Review Of Legislation A Comparative Study Of The United Kingdom, The Netherlands And South Africa, Springer, 
Dordrecht, 2010, h. 5-6. 

21Asas preferensi yang berlaku dalam hal ini adalah “lex superior derogat legi inferiori”. 
22Kompleksitas ini juga berkaitan dengan kualitas dari undang-undang.  Schyff menyatakan bahwa “ when it comes to 

judicial review, the focus is not simply on the judiciary applying ordinary norms once they have been posited, but also on 
testing their quality”. Lihat, Gerhard van der Schyff, Ibid.  
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mendapatkan tempat pengaturan dalam konstitusi23. Pengaturan tersebut selalu 

berkaitan dengan siapa yang melakukan pengujian, apa yang diuji dan apa yang 

digunakan sebagai alat uji.  Oleh karena sistem perundang-undangan selalu berkaitan 

dengan kewenangan lembaga pembentuknya, maka pengujian undang-undang akan 

berhubungan dengan pembentuk undang-undang yang dalam sistem demokrasi 

memiliki legitimasi untuk membentuk kehendak publik. Pada sisi lain, secara 

subtansi, perlunya pengujian undang-undang juga selalu berhubungan dengan 

jaminan hak-hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang. 

Maka dengan dua sisi tersebut, pengujian undang-undang berhubungan dengan 

prinsip yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pembatasan kekuasaan 

(konstitusionalisme) dan demokrasi. Untuk itu pada bab ini pembahasan dan analisa 

dikonsentrasikan pada prinsip yang melandasi pengujian undang-undang, yakni 

konstitusionalisme dan demokrasi.  

2.1. Konstitusi dan  Konstitusionalisme   

Uji konstitusionalitas undang-undang memiliki relevansi dengan aspek 

kedudukan konstitusi tertulis dan gagasan mengenai konstitusionalisme.  

Konstitusionalisme seringkali identik dengan konstitusi sehingga menimbulkan 

pertanyaan hubungan konstitusi dan konstitusionalisme; apakah negara yang 

mempunyai konstitusi menganut prinsip konstitusionalisme atau sebaliknya; apakah 

                                                           
23Philipus M, Hadjon, Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Percetakan & Stensil DJUMALI, 

Surabaya, 1981, h. 6. Dari sisi pengakuan dan pengaturan konstitusional, judicial review di Amerika Serikat tidak diatur secara 
expressis verbis dalam konstitusi. Putusan Marbury v. Madison yanh kemudian meneguhkan kekuasaan MA untuk 
melakukan judicial review merupakan hasil dari intepretasi hakim atas ketentuan dalam Konstitusi Amerika Serikat.  



15 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI                  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG…               RADIAN SALMAN 

negara tanpa konstitusi (dalam bentuk tidak tertulis/ terkodifikasi) dapat dinilai 

menganut prinsip konstitusionalisme dalam ketatanegaraannya. Berdasarkan 

pertanyaan hipotetik tersebut, maka diperlukan bahasan dan analisa mengenai 

konstitusi dan konstitusionalisme24.  

Constitution dalam bahasa Inggris merupakan istilah yang pertama kali 

digunakan pada abad pertengahan di Inggris yang berakar dari  bahasa latin constitut, 

yang bermakna “established, appointed” yang berasal dari kata kerja constituere, con 

berarti “together” dan statuere bermakna “set up”25, sehingga dapat berarti sesuatu 

yang ditata dan ditetapkan secara bersama-sama. Dengan arti konstitusi sebagai 

pendirian (set up) atau penetapan (enactment), maka hal yang harus di ’constitute’ 

(ditetapkan) bersifat lasting, inclusive, principled, and fundamental26.  Aspek 

fundamental tersebut, menurut Marzuki dalam pendekatan institusional, isinya 

adalah permakluman tertinggi yang menetapkan hal-hal mengenai pemegang 

kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan 

legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak – hak rakyat27. 

Djokosoetono menyebut materi muatan konstitusi adalah hal yang fundamental. 

Sebagai pemakluman tertinggi, menurut Sartori konstitusi berarti “a collection of 

                                                           
24Alur penjelasan konseptual ditujukan untuk mengelobarasi konsep konstitusi terlebih dahulu daripada konsep 

konstitusionalisme. Menurut  M. Laica Marzuki, paham konsitusionalisme diturunkan (derived) dari konstitusi, meskipun hal 
demikian masih dapat diperdebatkan.  Lihat, M. Laica Marzuki, loc.cit 

25Oxford Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/english/constitution, diakses pada tanggal 2 
Nopember 2012. Dari sisi waktu, konsep konstitusi jauh lebih  tertinggal dari gagasan mengenai demokrasi. Meskipun 
gagasan demokrasi identik dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, namun bingkai hukum atas gagasan demokrasi ini 
baru bertemu dengan konsep konstitusi pada abad pertengahan. Jika dibandingkan dengan konsep konstitusi yang berwatak 
preskriptif, maka konsep demokrasi baru bertemu dengan prinsip konstitusionalisme setelah konstitusi pasca revolusi Perancis 
dan Amerika Serikat.  

26Hanna Fenichel Pitkin, The Idea of a Constitution, Journal of Legal Education , 37 , 1987 h. 169. 
27M. Laica Marzuki, Op.Cit., h. 2 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/constitution
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laws enacted by the Sovereign” (kumpulan aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh 

pemegang kedaulatan)28. Prodjodikoro menyatakan konstitusi berasal dari 

kata ‘costituer’ (bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”, yaitu membentuk suatu 

negara. Dengan pengertian ini konstitusi mengandung permulaan dari segala 

peraturan mengenai suatu negara, dan memuat suatu peraturan pokok 

(fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bengunan bernama 

negara. Heringa dan Kiiver menyatakan bahwa konstitusi memiliki arti yang sempit 

atau formal dan arti yang luas atau substantif. Dalam arti sempit atau formal, 

konstitusi adalah dokumen tertulis yang terkodifikasi yang berisi aturan-aturan dasar 

yang mengatur Pemerintahan sebagai entitas sosio-politik pada negara-negara 

tertentu, sedangkan sebagai dokumen yang berisi aturan dasar, selain disebut 

konstitusi, dapat pula disebut yang identik, yakni ‘hukum dasar' atau 'piagam'29.  

Adapun konstitusi dalam arti yang luas atau substantif, adalah seluruh aturan-aturan 

dasar yang mengatur entitas sosial-politik dimana bentuknya dapat terkodifikasi  

dalam satu dokumen atau tersebar dalam beberapa dokumen, baik tertulis maupun 

dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan.  Secara substantif, konstitusi berisi aturan-aturan 

dasar tentang: kekuasaan lembaga-lembaga negara; mengatur hubungan antar 

lembaga negara, dan mengatur  hubungan  antara kekuasaan negara dan individu. 

Dalam sudut pandang politik, Duchacek menyebut konstitusi sebagai “..a political 

                                                           
28Giovani Sartori, Constitutionalism : A Preliminary Discussion, The American Political Science Review, Vol. 56, 

No. 4 (Dec., 1962), h. 853. 
29Aalt Willem Heringa and Philipp Kiiver, Constitutions Compared – An Introduction to Comparative  Constitutional 

Law, 2nd ed., Intersentia, 2009, h. 4-5. 
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manifesto and organizational chat or power map’. (manifesto politik dan struktur 

organisasi atau peta kekuasaan) 30. Seperti halnya Dhucacek dalam pendekatan 

hukum, Kelsen31, juga memposisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam tata 

hukum nasional. Kelsen mengatakan “considering only a national legal order, the 

constitution reperesent the highest level of positive law” (dengan hanya 

mempertimbangkan tata hukum nasional, konstitusi menduduki tempat tertinggi 

dalam hukum positif). Kelsen berpendapat bahwa konstitusi hanya berisi aturan-

aturan hukum dan dibedakan dalam dua bentuk yaitu secara formal dan material. 

Konstitusi dalam arti formal, yakni dengan huruf awal kapital “K” adalah dokumen 

tunggal yang berisi institusi-institusi negara dan kekuasaan serta hubungan antar 

institusi tersebut32. Sebaliknya, “constitution material” sebagai norma hukum positif 

yang menjadi dasar bagi pembentukan norma-norma umum lainnya sehingga sebagai 

hukum tertinggi, konstitusi merupakan sumber dan dasar semua keberlakuan norma-

norma dalam jenjang hierakhi peraturan33. Konstitusi dalam perspektif relasi norma 

juga dikemukakan oleh Sweet yang menyebut bahwa konstitusi merupakan “body of 

meta-norms, those higher order legal rules and principles that specify how all other 

legal norms are to be produced, applied, enforced, and interpreted”34 (seperangkat 

meta norma, yang mana tata hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip mengatur 

                                                           
30Ibid. 
31Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Terjemahan Max Knight), The Law Book Exchange, Ltd., Clark, New Jersey, 

2008, h. 222. 
32Hans Kelsen, General Theroy of Law and State, (Terjemahan A. Wedberg), Newyork Russel & Russel, 1961, 

h.38-39. 
33Ibid. 
34Alec Stone Sweet, Constitutionalism, Legal Pluralism, and International Regimes, Indiana Journal of Global 

Legal Studies, Vol. 16, Issue 2, 2009, h. 626.  
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bagaimana norma-norma hukum lainnya dibuat, diaplikasikan, ditegakkan dan 

diinterpretasi). Pendapat Sweet yang berisi pengakuan atas kedudukan yang bersifat 

hierarkhis menempatkan karakter tertentu dari norma yang menempati posisi 

tertinggi. Dalam konteks ini, Djokosoetono, menyebut bahwa konstitusi sebagai 

undang-undang yang tertinggi yang harus memenuhi syarat: bentuk tertulis; berisi 

materi muatan yang fundamental. 

Berdasarkan berbagai pengertian konstitusi sebagaimana tersebut di atas, 

secara teoritik aspek-aspek konstitusi meliputi : pertama, konstitusi dipandang secara 

formal sebagai dokumen yang dinamakan demikian karena terdapat kualifikasi 

tertentu berkaitan dengan  kedudukan dan karakter isinya. Dalam kategori formal ini, 

dokumen yang tidak disebut sebagai konstitusi/ constitution/ UUD/ Grodwet/ 

Grundgesetz sebagai nomenklatur resmi, tetapi mempunyai kedudukan dan karakter 

seperti konstitusi, adalah termasuk konstitusi. Kedua, isi konstitusi pada dasarnya 

adalah tentang institusi, yaitu alokasi kekuasaan, proses dan hubungan antar 

kekuasaan, dimana dalam pendekatan politik menghasilkan ‘peta kekuasaaan’ (power 

map) atau tata organisasi (organizational chat), yang dalam pendekatan hukum dapat 

disebut organisasi kewenangan. Selain tentang kekuasaan, isi konstitusi sebagai 

manifesto politik merupakan refleksi pengalaman politik negara dan atas pengalaman 

politik yang demikian ditetapkan pula tujuan-tujuan negara. Hal ini secara eksplisit 

umumnya dinyatakan dalam pembukaan (preamble) konstitusi35. Dalam konteks ini 

                                                           
35Liav Orgad mengidentifikasi 5 karakter isi pembukaan atau pasal-pasal awal dalam konstitusi dalam lima 

kategori, yakni berisi perihal:  Prinsip Kedaulatan, Sejarah Negara/Bangsa, Tujuan Utama, Identitas Nasional, dan Ketuhanan 
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perlu ditekankan bahwa suatu konstitusi dapat mempunyai signifikansi menandai 

pemutusan hubungan dengan masa lalu, menyelesaikan konflik masa lalu, atau 

memperkuat identitas nasional. Ketiga, konstitusi dipandang dari segi kedudukannya 

dalam tata hukum yang bersifat hierarkhis dalam sistem hukum nasional adalah 

sebagai hukum tertinggi. Pandangan ini menunjukkan pendekatan hukum yang 

menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi sumber dan dasar bagi 

aturan hukum lain dan konstitusi menciptakan sistem hierakhi peraturan perundang-

undangan. Konsekuensi dari kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka dalam aspek 

pembentukan konstitusi, tidak dapat dipersamakan dengan pembentukan aturan 

hukum lainnya dan badan peradilan tidak dapat membuat atau mengubah hukum36. 

Namun diatas ketiga hal pokok tersebut, semua bersepakat bahwa konstitusi yang 

diletakkan sebagai cara dan fungsi untuk membatasi kekuasaan, yang berarti 

mengandung gagasan konstitusionalisme.  Bertitik tolak dari fungsi konstitusi untuk 

membatasi kekuasaan, maka  inilah yang menjadi fungsi utama yang melahirkan 

konsep tentang konstitusionalisme.   

Dalam hubungannya dengan konstitusi, maka konstitusionalisme adalah 

penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh hukum dasar. Artinya, suatu negara dapat 

dikatakan menganut paham konstitusionalisme apabila kekuasaan negara dan proses 

politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Adapun dalam 

                                                                                                                                                                      
atau Agama. Indonesia dalam konteks pengertian konstitusi sebagai manifesto politik, jelas berisi sejarah negara yang 
memutus masa kolonial ke masa kemerdekaan dan berisi pula tujuan negara. Lihat, Liav Orgad, Preamble in Constitutional 
Interpretation, Oxford University Press and New York University School of Law, 2010, h. 716-717. 

36Thomas Paine menyatakan, “... the court does not make laws, neither can it alter them; it only acts in conformity 
to the laws made: and the government is  in like manner governed by the constitution”.  Thomas Paine, Op.cit, h. 122-123.  
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essensinya yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari 

aspirasi politik warga negara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk 

melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun 

eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan.  

2.1.1. Pemisahan Kekuasaan  

Merujuk pada bahasan teori mengenai konstitusionalisme, terutama dalam hal 

elemen-elemen  konstitusionalisme, maka perlu mengkaji apa yang seharusnya 

terdapat dalam konstitusi suatu negara sehingga konstitusionalisme eksis di 

dalamnya. Salah satu aspek fundamental dalam konstitusi adalah pengaturan 

kelembagaan (institutional arrangement) dalam konstitusi.  Pengaturan kelembagaan 

dalam konstitusi tidak hanya dimaksud sebagai bentuk saling membatasi kekuasaan 

(power limits power), tetapi hal yang dianggap lebih penting adalah dalam rangka 

melindungi dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut dalam konstitusi. Dalam 

rangka saling membatasi kekuasaan dan perlindungan dan promosi atas nilai dalam 

konstitusi, pemisahan kekuasaan menjadi gagasan signifikan dan mempunyai 

pengaruh baik secara intelektual maupun struktur institusional, dimana gagasan ini 

dapat dipersamakan dengan gagasan besar dalam ruang lingkup konstitusi, seperti ide 

representative government dan demokrasi37.  Konsep mengenai  pembatasan 

kekuasaan (limitation of power) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan 

(separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division of power atau 

distribution of power). Selain itu juga ditemukan berbagai istilah seperti pembagian 

                                                           
37Martin Louglin, Loc.cit.; dan Louis Henkin, Loc.cit. 
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kekuasaan (division power), pemisahan kekuasaan (separation of power), pemilahan 

kekuasaan (distribution of power). Doktrin pemisahan kekuasaan mengalami 

perkembangan, mulai dari pemisahan secara murni (pure doctrine/ formalist 

approach), pemisahan secara parsial (partial doctrine/ functional approach) teori 

mixed government dan pemisahan kekuasaan dengan check and balance tetapi 

gagasan dasarnya dalam pendekatan fungsi dan desain institutional ketatanegaraan 

jelas menjadikan gagasan pemisahan kekuasaan tetap vital dan bahkan merupakan 

prinsip utama konstitusionalisme. Bahkan revolusi Perancis yang menandai konstitusi 

modern, secara tegas dalam French Declaration of the Rights of Man of 1789 

menyatakan bahwa tiadanya pemisahan kekuasaan adalah sama dengan tidak 

mempunyai konstitusi38 Khusus mengenai pengujian undang-undang dan 

hubungannya dengan pemisahan kekuasaan, Kelsen, dalam konteks konstitusi 

Amerika Serikat,  secara jelas menyatakan bahwa “judicial review of legislation is an 

obvious encroachment upon the principle of separation of power” (pengujian 

undang-undang secara jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan 

kekuasaan)39. Hakikat uji konstitusionalitas undang-undang oleh badan peradilan bagi 

Kelsen adalah pelaksanaan kekuasaan legislasi, karena pembatalan undang-undang 

mempunyai karakter yang sama dengan pencabutan undang-undang oleh undang-

                                                           
38Article 16: Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation of powers, has 

no Constitution. Dalam studi mengenai perkembangan konstitusi dan gagasan konstitusionalisme, Revolusi Amerika dan 
Perancis adalah dua momentum yang menandai lahirnya konstitusi-konstitusi modern. Lihat, Dieter Grimm, The Achievement 
of Constitutionalism dan its Prospect in  Changed World, Op.cit., h. 3. Dalam konteks UUD 1945, proses amandemen sejak 
awal mengevaluasi model pembagian kekuasaan  dan menyepakati perlunya peneguhan pemisahan kekuasaan. Salah satu 
hasilnya adalah UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menyebut Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang  

39Hans Kelsen, Op.cit.  
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undang40. Sebagai konsekuensinya, dalam konteks sistem ketatanegaraan Austria, 

karena alasan kewenangannya seperti kewenangan parlemen dalam law-making, 

maka  hakim MK harus dipilih oleh Parlemen. Pendapat Kelsen tersebut 

mengindikasikan dianutnya pandangan pemisahan kekuasaan secara relatif. Meskipun 

badan peradilan dapat membatalkan undang-undang karena bertentangan dengan 

konstitusi, badan peradilan tetap saja tidak bisa menggantikan kekuasaan legislatif 

yang membuat undang-undang. Kelsen menegaskan bahwa pengujian undang-

undang adalah “..it was a negative act of legislation”.  

 

2.1.2. Hak-Hak Konstitusional 

Pembatasan kekuasaan melalui judicial review dimaksudkan juga sebagai 

perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga disebut pula sebagai protector of 

human rights.41 Sejak perang dunia kedua, diskursus tentang hak telah menjadi isu 

bersama yang dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan dan keadilan, 

namun esensinya tetap bersentuhan dengan isu-isu tentang kedaulatan dan  demokrasi 

serta selalu berhubungan dengan soal-soal hubungan antara negara dan warga negara. 

Kebebasan, persamaan dan keadilan sebagai subtansi hak dari sisi pembentukan tertib 

masyarakat (politik) dibangun berbasis fondasi “the right-bearing individual”. Oleh 

                                                           
40Hans Kelsen, General Theory of Law and State, h. 272. Lihat juga, Hans Kelsen, Judicial Review of Legsilation, A 

Comparative Study of the Austrian and the American Constitution,  Op. cit., h. 187. 
41Penelitian untuk disertasi ini fokus pada pendekatan institusional atau struktural dari konstitusionalisme, yakni 

pada aspek pemisahan kekuasaan. Namun demikian bahasan mengenai hak konstitusional tentu saja diperlukan karena 
judicial review berkaitan dengan aspek isi konstitusi yakni hak-hak konstitusional dan aspek legal standing dalam pengujian 
undang-undang oleh MK yang menempatkan individu sebagai salah satu pemohon. Pemohon individu selalu berkaitan 
dengan aspek hak asasi manusia yang diakui, dijamin dan diatur dalam konstitusi. Namun penelitian disertasi ini tidak 
mengkaji aspek hak asasi manusia dalam putusan-putusan MK yang menjadi bahasan dalam bab-bab berikutnya.  
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karena itu dalam filosofi liberal bentuk dari organisasi sosial adalah yang 

memberikan prioritas kepada kebebasan individu. Secara institusional dan praksisnya, 

prioritas dimaksud dilakukan melalui dan oleh kehidupan bernegara (modern). 

Negara kemudian tidak saja dianggap terbaik tetapi juga satu-satunya institusi yang 

mampu memberikan jaminan terhadap kebebasan dengan cara “ laying down clear, 

consistent and enforceable rules for the conduct of social life’.  (menetapkan aturan 

secara jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan dalam rangka kehidupan sosial). Dengan 

dasar berpikir demikian, maka konstitusi berisi aturan mengenai hubungan antara 

negara dan warga negara, dimana di dalamnya terdapat hak-hak konstitusional42. 

Selain itu, dengan konstitusi, juga diatur pembatasan kekuasaan negara antara lain 

dengan mengatur tiadanya kekuasaan yang menumpuk pada satu organ43. Secara 

teoritik, Alexy berpendapat bahwa konstitusi demokrasi berisi dua kategori norma, 

yaitu pertama mengenai institusi legislasi, adjudikasi dan administrasi dengan 

karakter norma pemberdayaan (kewenangan), sedangkan yang kedua adalah norma 

pembatasan kekuasaan44. Pada jenis norma kedua ini hak konstitusional adalah aspek 

utama. Dengan menganalisa hubungan hak dengan konstitusi sebagaimana dijelaskan 

diatas, maka pengujian undang-undang dengan alat uji konstitusi mempunyai tujuan 

untuk melindungi hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Jaminan hak-hak 

                                                           
42Gavin W. Anderson,  Constitutional Rights  After Globalization, Oxford And Portland, Oregon, 2005, h.6. Secara 

faktual dapat diliat isi dari konstitusi, misalnya Basic Rights pada Konstitusi Jerman, Fundamental Rights pada konstitusi 
Belanda dan Bill of Rights sebagai bagian dari Konstitusi Amerika Serikat dan  Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 
1945. 

43Peter M. Shane, Analyzing Constitution, dalam Sarah A. Binder, R. A. W. Rhodes, and Bert A. Rockman (eds), 
The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford Handbooks Online: Sep-09. 

44Robert Alexy, Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, Ratio Juris. Vol. 16 No. 2 June 2003 
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konstitusional menjadi alasan bahwa jika terdapat hak konstitusional yang dirugikan 

maka judicial review merupakan cara untuk menegakkan hak-hak konstitusional. 

2.2. Demokrasi 

Demokrasi dalam keseluruhan penelitian disertasi ini tidak dimaksudkan 

untuk dibahas secara luas dan komprehensif45. Ihwal demokrasi dalam tulisan ini  

dikaitkan dengan pranata pengujian undang-undang yang berhubungan dengan  

pertanyaan mendasar dalam pengujian undang-undang oleh badan peradilan, yakni 

isu countermajoritarian46; apakah hakim yang duduk pada lembaga yang tidak dipilih 

oleh rakyat berwenang membatalkan undang-undang yang merupakan hasil dari 

badan perwakilan?.  Inilah pertanyaan klasik yang hingga kini menjadi pegangan dan 

pandangan dari kalangan yang menentang judicial review. Pertanyaan mendasar ini 

kemudian bergeser pada apa batasan-batasan yang melingkupi judicial review dalam 

perspektif demokrasi.  

Seperti halnya konsep negara hukum, definisi demokrasi mendapatkan 

berbagai pengertian sehingga tidaklah dapat diambil satu definisi tunggal yang 

disepakati bersama. Burn mengatakan bahwa: “democracy like liberty, equality, and 

justice is hard to define precisely”47, sedangkan Laski menyatakan bahwa tidak ada 

                                                           
45Dalam hal ini tidak membahas bagaimana sejarah, perkembangan dan karakteristik dari demokrasi, tetapi yang 

langsung dianggap relevan dengan  topik dalam penelitian ini.  
46Besselink menyebut judicial review selalu berhubungandengan isu  “ ..of the powers of the courts and the powers 

of the people’, Lihat Leonard F.M. Besselink,  The Proliferation of Law and Constitutional Adjudication, How American 
Judicial Review Came to Europe After All, Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 2 (March) 2013, 
http://www.utrechtlawreview.org.  

47James Mac Gregor Burn and Jack Walter Peltason (1964) Government by The People. Prentice-Hall Inc, 
Englewwod Cliff, New Jersey, h. 19. 

http://www.utrechtlawreview.org/
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definisi yang lengkap dan tepat seluruhnya tentang demokrasi48.  Oleh karena itu 

pendekatan harfiah bisa memberikan pentunjuk mengenai makna demokrasi.  

Demokrasi dalam arti harfiah adalah pemerintahan oleh rakyat, berakar kata demos 

dan kratos yang berarti kekuasaan oleh rakyat49. Rakyat (people) sejak awal 

merupakan centrum dalam gagasan mengenai demokrasi sejak permulaanya baik 

dalam tradisi Yunani Kuno maupun Latin. Rakyat sebagai centrum dari kekuasaan 

menjadikan partisipasi sebagai kata kunci sehingga menurut Asshiddiqie demokrasi 

adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, 

kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah 

yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, sehingga kedaulatan rakyat merupakan 

konsep utama dalam demokrasi yang berarti yang mana pada pada model demokrasi 

perwakilan berarti penyelenggaraan negara membuka diri terhadap partisipasi rakyat 

yang seluas-luasnya 50.  Selanjutnnya, Weale menitikberatkan konsep demokrasi 

dalam dua aspek yakni pengambilan keputusan dan kesetaraan kedudukan sehingga 

menurutnya “the core meaning democracy is the popular control of collective 

decision making by equal citizen”.51  

                                                           
48Harold J.  Laski (1957), Encyclopedia of Social Science. Vol V, In the art Democracy, New York, h. 76. 
49Demokrasi merupakan istilah kuno, definisinya sangat  beragam dan kompleks. Demokrasi dalam bahasa Inggris 

dikenal pada abad 16, dalam bahasa Perancis démocratie dan Latin democratia, merupakan kata yang diambil dari bahasa 
Yunani demokratia, yang berasal dari akar kata demos yang berarti “people” dan  kratos  yang berarti “rule”.  

50Zainal A.M. Husein (edt.) (Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan 
HAM Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Press, Jakarta,2005,  h. 241-242. 

51Albert Weale,  Democrac (Issues in Political Theory).  Palgrave Macmillan; 2nd Ed., 2007 
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Konsep perwakilan pada dasarnya sebagai metode dalam  demokrasi 

mensyaratkan akan partisipasi dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Secara 

fungsional konsep perwakilan tidaklah terpisah dengan badan perwakilan (rakyat) 

sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi 

merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu aspek lembaga (institusi) dan 

proses pemerintahan sehingga kemudian diperlukan pembentukan badan perwakilan. 

Ide pembentukan badan perwakilan rakyat pada dasarnya bermula dari keperluan 

masyarakat akan hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama di 

samping kebutuhannya akan badan yang membuat dan memberlakukannya. Sejalan 

dengan ide tersebut, penguasa suatu negara secara keseluruhan membuat hukum atas 

nama rakyatnya dan memberlakukannya untuk menyelenggarakan kehidupan 

bersama.  

Apapun perkembangan demokrasi, gagasan dasarnya adalah tetap bahwa 

rakyat adalah kekuatan pengarah dalam hal apapun yang terjadi dalam domain publik 

dan hal ini menjadi dasar bagi konsep yang disebut ‘responsive rule’ atau ‘popular 

rule’, ‘popular government’ atau ‘populer sovereignty’ (kedaulatan rakyat), sehingga 

mempunyai konsekuensi“the current majority of citizens participating in elections 

should hold fundamental power over the policy decisions of representative 

government” 52 Bickel  menyebut alasan utama dari keberatan atas pranata ini adalah 

karena alasan ‘counter majoritarian difficulty’ yakni hakim bukanlah institusi yang 

                                                           
52Christopher F. Zurn, Deliberative Democracy and Institutions of Judicial Review, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2007, h. 32. 
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dipilih oleh rakyat sehingga tidak dapat menilai hal-hal yang telah dibuat oleh rakyat 

melalui perwakilannya53.  Keberatan mengenai hal ini bukan saja soal prosedur yang 

berbeda antara badan perwakilan dan peradilan dalam metode kerjanya, tetapi 

menurut Waldron yang paling mendasar adalah tentang constitutency.  

 

2.3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia 

 Kajian mengenai konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia bukan 

merupakan bahasan baru dalam pendekatan sejarah konstitusi.  Berbagai buku teks, 

disertasi dan publikasi artikel pada jurnal-jurnal sesungguhnya telah dengan jelas 

memberikan analisa mengenai gagasan konstitusionalisme di Indonesia. Untuk itu 

disertasi ini membatasi bahasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dalam 

kaitan dengan pranata pengujian undang-undang, dengan parameter tentang 

pemisahan kekuasaan, hak-hak konstitusional dan pranata pengujian undang-undang. 

Tiga parameter tersebut, dalam konteks topik penelitian disertasi ini akan didekati 

dengan analisa berbasis pada sejarah dan materi muatan dari konstitusi yang 

mengatur tiga hal tersebut. Bahasan mengenai ketiga hal tersebut berangkat dari cara 

pandang mengenai konstitusi dalam bingkai normatif (normativisme). Pendekatan 

semacam ini tidak meletakkan konstitusi hanya sebagai realitas, sehingga mampu 

mengidentifikasi nilai (value) dari konstitusi yang dicerminkan dengan adanya cita 

hukum (idea of law).  

                                                           
53Alexander M. Bickel, Op.cit., h.16-23. 
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2.3.1. Konstitusionalisme Dalam Lintasan Konstitusi di Indonesia 

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan 

disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI,  Konstitusi 

Indonesia telah mengalami perubahan formal beberapa kali.  

Pertama, masa UUD 1945 18 Agustus 1945. Secara ringkas, konsep mengenai 

konstitusi yang ditelusuri melalui proses pembuatan UUD 1945 dapat dibedakan 

dalam subtansi perdebatan mengenai dasar negara dan rancangan isi undang-undang 

dasar. Adapun mengenai materi muatan dalam UUD 1945, pada akhirnya UUD 1945 

berisi hanya 37 Pasal. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Undang-undang 

Dasar bersifat singkat dan supel.  Bersifat singkat dan supel karena Undang-undang 

dasar hanya memuat 37 pasal54 selain ketentuan mengenai peralihan dan tambahan. 

Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis 

besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara 

untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial55. Konteks UUD 

                                                           
54Mengenai singkatnya isi UUD, Soepomo menjelaskan "… Rancangan UUD pada dasarnya hanya memuat 35 

pasal. Pasal-pasal lainnya hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rancangan ini sangat singkat jika dibanding dengan 
UUD Filipina, akan tetapi sebagai UUD singkat, sama sifatnya dengan misalnya UUD Dai Nippon, malahan lebih singkat...” 
Lihat R.M. A.B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h. 354 

55Penjelasan UUD 1945 menambahkan “ ....Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar tidak sempurna, akan 
tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi 
jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. 
Berhubung dengan itu, hanya aturanaturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal 
yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.” Soepomo juga 
menggarisbawahi bahwa “soepel” itu tidak akan ketinggalan zaman. Ia mengatakan “..Saya insaf sedalam-dalamnya, bahwa 
rancangan panitia itu jauh dari sempurna, memang kita hanya manusia belaka dan bukan ahli. Oleh karena itu kami 
mengakui betul-betul, bahwa pekerjaan kami tidak sempurna. Kami mencoba merancang undang-undang dasar yang 
bersifat ‘soepel’. Apa yang sekarang termuat dalam rancangan kami, barangkali tidak akan ketinggalan jaman …”. Ibid. h. 
361. 
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yang singkat secara historis dapat dipahami sebagai penegasan yang disampaikan 

Soekarno karena momentum dan suasana kebangsaan saat itu.  

Penjelasan mengenai gagasan konstitusionalisme pada akhirnya lebih nampak 

dalam penjelasan UUD, yang sebelumnya bukan merupakan bagian dari UUD 1945 

yang disahkah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusionalisme yang 

tercermin dalam:  

a. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat). Negara 

Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 

belaka (Machtsstaat). 

b. Sistim Konstitusionil. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

c. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(die gezamte Staatsgewalt liegt allein beider Majelis) Kedaulatan Rakyat 

dipegang oleh suatu badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai 

penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens der 

Staatsvolkes).  

d. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak 

bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", 

artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan, bahwa ia 



30 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI                  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG…               RADIAN SALMAN 

bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia 

harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

e. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat 

adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan 

sistim parlementair).  

Dengan merujuk pada penjelasan UUD 1945, konstitusionalisme menjadi 

prinsip yang mendasari penyelenggaraan Negara56. Namun oleh karena hal ini 

ditemukan dalam penjelasan, yang dibuat setelah UUD 1945 berlaku, hal demikian 

cukup menjadi gambaran mengenai suasana kebatinan mengenai komitmen bahwa 

kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum. meskipun pada kenyataanya 

kemudian pasal-pasal dalam UUD 1945 justru menjadi sumber permasalahan dalam 

mengelola kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia57. Aspek lain dari 

konstitusionalisme adalah perlindungan hak asasi. UUD 1945 yang lahir sebelum 

Universal Declaration of Human Rights, merupakan kemajuan yang boleh dikatakan 

sebagai bagian dari pemikiran Hatta.   

                                                           
56Jimly Ashiddiqie menguraikan, bahwa konsensus yang menjaga tegaknya konstitusionalisme Indonesia adalah 

lima prinsip dasar Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis-ideologis dalam mencapai dan mewujudkan empat 
tujuan negara. Kelima prinsip dasar tersebut adalah: (1) ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 
Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme 
Indonesia, op. cit. h. 26-27 

57Ekspresi evaluatif atas kelemahan UUD 1945 disampaikan Asnawi Latif dari Fraksi Daulat Ummat (F-PDU)  
dalam siding MPR dalam rangka amandemen UUD 1945 : “Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada founding 
fathers dan founding mothers harus kita akui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung begitu banyak ketidakjelasan, 
ketidaktegasan, kerancuan, kelemahan serta kekosongan pengaturan untuk membagun sebuh negara hukum yang 
demokratis yang mengatur mekanisme checks and balances antara kekuasaan legislative dan eksekutif, pembagian dan 
pemisahan kekuasaan antara fungsi-fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif..” Tim Penyusun  Naskah Komprehensif Proses 
dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahuan 1945, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, h. 620. 
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Kedua, masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Prinsip dasar dalam 

Konstitusi RIS tersebut menarik untuk dibandingkan dengan UUD 1945, yakni 

penegasan mengenai negara hukum yang secara eksplisit dirumuskan dalam 

mukaddimah dan  pasal, sementara UUD 1945 menegaskan prinsip tersebut dalam 

Penjelasan.  Mengenai aspek kekuasaan, Pasal 34 menguraikan lebih lanjut bahwa  

“Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam 

pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin 

bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia 

ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Adapun 

sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem pemerintahan Kabinet 

Parlementer. Dalam sistem ini, Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat diterima oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Kabinet, 

atau Menteri yang bersangkutan yang kebijaksanaannya tidak dapat diterima oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya, apabila Pemerintah tidak dapat menerima 

kebijaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menganggap Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak representative, Pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan 

Rakyat; dan pembubaran ini diikuti dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat 

yang baru.  Konstitusionalisme dalam aspek jaminan hak asasi manusia, diatur lebih 

terinci dalam Konstitusi RIS daripada UUD 1945. Pada Bagian Lima, dengan judul 

Hak dan Kebebasan Dasar Manusia, hak-hak dasar dengan diatur mulai Pasal 7 

sampai dengan Pasal 33. Pengaturan mengenai HAM sebagai jaminan konstitusional 
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dalam Konstitusi RIS mengalami perkembangan yang ditandai dengan pengaturan  

lebih detil dan lengkap, dibandingkan dengan UUD 1945.  Tidak terlalu banyak hal 

yang bisa dinarasikan dari analisa mengenai materi muatan UUDS 1950, karena 

subtansi pokoknya merupakan materi muatan Konstitusi RIS.   

 Berdasarkan uraian mengenai konstitusionalisme dalam lintasan konstitusi 

Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950, dapat disimpulkan 

beberapa hal :  pertama, prinsip negara hukum sejak awal merupakan prinsip yang 

dianut guna menegaskan pembatasan kekuasaan. Hanya saja dalam UUD 1945 hal ini 

tidak diekspresikan secara jelas dan lugas sebagai ketentuan dalam pembukaan dan  

batang tubuh. UUD 1945 juga memandang bahwa pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan perlu dipercayakan kepada penyelenggaranya guna mendinamisasi 

UUD sebagai konsekuensi sifat singkat dan supel. Pada satu titik ini terdapat paradox, 

pada satu sisi menyadari bangunan Republik disusun bukan atas dasar kekuasaan 

belaka, tetapi dengan prinsi negara hukum, tetapi pada sisi lain UUD 1945 sendiri 

gagal memberikan pembatasan yang memadai. Terlalu memberikan kepercayaan 

kepada penyelenggara negara dengan basis konstitusi yang supel dikemudian hari 

terbukti menjadikan kekuasaan Presiden sulit untuk diawasi dan dikontrol. Kedua, 

dianutnya demokrasi sebagai prinsip yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, 

hanya berbeda dalam konsepsi mengenai bagaimana hal tersebut dilaksanakan. 

Semua konstitusi yang berlaku menganut prinsip kedaulatan di tangan rakyat.  

Ketiga, jaminan hak-hak dasar dalam konstitusi merupakan suatu pengaturan yang 
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banyak memperoleh perhatian dalam penyusunan hukum dasar. Konstitusi RIS 

mengatur aspek HAM lebih detil dan lengkap daripada UUD 1945, namun 

pengaturan dalam UUD 1945 merupakan kemajuan luar biasa dibandingkan lahirnya 

UDHR 3 tahun setelah UUD 1945. Keempat, sebagai negara republik dengan 

menempatkan kedaulatan rakyat, kelembagaan penyelenggaraan negara sebenarnya 

telah diatur menurut konstitusi modern, yakni dengan menganut pemisahan atau 

pembagian kekuasaan. Artinya terdapat pengaturan mengenai lembaga-lembaga 

negara dengan masing-masing kekuasaan. Hanya saja gagasan untuk menganut 

pemisahan kekuasaan secara sempurna tidak terjadi dalam UUD 1945 karena 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara menjadi pemegang 

kekuasaan membentuk undang-undang.  

 

2.3.4. Konstitusionalisme Dalam UUD NRI Tahun 1945 

Penting untuk memisahkan bahasan ini ke dalam  sub bab tersendiri karena 

setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan yang 

signifikan. Setelah efektif berlaku kembali setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 

1945 dijalankan dengan dinamika sesuai dengan tafsir dari penyelenggara negara.  

Permasalahan ketatanegaraan yang bersumber dari dijalankannya UUD 1945 pada 

akhirya berimplikasi terjadinya perubahan UUD.  
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Dalam kaitan dengan topik penelitian disertasi ini, hal penting dari perubahan 

UUD 1945 yang menandai konstitusionalisme dan demokrasi  adalah :  

1. Perubahan konsepsi kedaulatan menyangkut tentang bagaimana 

pelaksanaan kedaulatan, dari semula dilakukan sepenuhnya oleh MPR 

menjadi dilaksanakan menurut UUD.  

2. Pengisian jabatan publik secara demokratis melalui pemilu, sehingga tidak 

ada organ konstitusi, khususnya badan perwakilan yang diisi melalui 

pengangkatan.  

3. Pembatasan masa jabatan secara jelas dan tegas, khususnya masa jabatan 

presiden.  

4. Penguatan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui 

pengaturan aspek-aspek HAM yang lebih detil dalam konstitusi.  

5. Memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, antara lain ditandai dengan 

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan Presiden tidak 

bertanggungjawab kepada Majelis.  

6. Penataan kedudukan lembaga negara dengan meletakkan lembaga-

lembaga negara dalam kedudukan yang sederajat dan memperkuat 

pemisahan kekuasaan dengan pula menerapkan check and balances.   

7. Penataan kelembagaan negara sesuai dengan kebutuhan negara demokrasi 

konstitusional dengan menambah dan mengurangi kelembagaan negara 

dalam konstitusi.  
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8. Menegaskan kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk 

undang-undang dari sebelumnya dipegang oleh Presiden. 

9. Menegaskan kemandirian dan menata kelembagaan badan kehakiman, 

termasuk lembaga yang berkaitan dengan pengawasan atas badan 

kehakiman. Dalam hal ini termasuk menciptakan MK sebagai peradilan 

tata negara dengan wewenang tertentu.  

 

Berdasarkan uraian pokok-pokok perubahan konstitusi tersebut, maka jelas 

dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme dan demokrasi makin diperkuat dalam 

UUD NRI 1945. Konstitusionalisme dalam konteks pemisahan kekuasaan sebagai 

cara membatasi kekuasaan dipertegas dengan memberikan kewenangan kepada 

masing-masing organ konstitusi, yang dalam beberapa hal dilengkapi dengan check 

and balances. Dalam konteks demokrasi, perubahan UUD 1945 makin memperkuat 

demokrasi dengan karakter elektoral dengan mengatur pengisian jabatan badan 

perwakilan dan kepala pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.  

 

2.4. Demokrasi Indonesia 

Istilah demokrasi tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945, namun lebih 

dari itu terdapat konsep kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Mengenai kekuasaan tertinggi,  maka hal ini menyangkut siapa atau apa yang 

memegang kekuasaan tertinggi itu dalam suatu negara, dan siapa atau apa yang 
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menjadi objek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat 

tertinggi itu.58 Sebagai salah satu aspek fundamental dalam organisasi negara , 

kedaulatan menjadi pemikiran pendiri bangsa semasa sebelum kemerdekaan dan 

dalam masa persiapan kemerdekaan. Soekarno, Hatta, Soepomo dan Yamin 

merupakan pendiri bangsa yang banyak mengemukakan gagasan kedaulatan rakyat 

sebelum Indonesia merdeka. Gagasan kedaulatan rakyat pada dasarnya merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat di desa dalam 

penyelenggaraan urusan desa, seperti menetapkan dan memilih kepala desa dan 

forum rembug desa sebagai mekanisme pengambilan  keputusan59 .  

Kedaulatan sebagai konsep dasar mengenai kekuasaan, harus dioperasikan 

dalam penyelenggaraan negara secara aktual, khususnya menerjemahkan hubungan 

rakyat dan kekuasaan. Secara teoritik hubungan tersebut lazimnya berkembang atas 

dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (direct democracy) di mana 

kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang 

melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, serta teori demokrasi tidak 

                                                           
58Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran 

Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama 
Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h.9.  

59Parsudi Suparlan, “Demokrasi Dalam Transisi Masyarakat Pedesaan Jawa”, dalam Demokrasi Dan Proses 
Politik, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 20. Soetardjo Kartohadikoesoemo mendeskripsikan bahwa desa adalah sebuah badan 
hukum (rechtsperson) antara pengertian yang abstracht, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (volkssourvereiniteit) 
dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus 
pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dari sumber keuangan sendiri termasuk 
hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya (satibane, sajurangperenge). Yang memegang kekuasaan tertinggi 
di desa ialah Rapat Desa. Sebenarnya kekuasaan atas pemerintahan dan hal-hal yang mengenai kepentingan masyarakat 
desa berada di tangan warga desa seluruhnya yaitu yang berhimpun dalam badan hukum yang dinamakan ”Rapat Desa”. 
Lihat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Bandung: Sumur Bandung, cetakan kedua, 1965), h. 153.  
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langsung (representative democracy). Dengan perkembangan populasi, wilayah luas 

dan kompleksitas tugas dan fungsi negara, maka ajaran demokrasi tidak langsung, 

atau sering disebut demokrasi perwakilan, menjadi pilihan yang lebih realistis 

sehingga muncul konsep perwakilan/ representasi dan institusi badan perwakilan. 

Menurut Ashiddiqie, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum 

terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip 

dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu 

mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara 

hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam bentuk 

konstitusional disebut constitutional democracy. Disebut sebagai “negara hukum 

yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara 

hukum dan prinsip-prinsip demokrasi60.  Kata kunci dalam hubunganya dengan 

pengujian undang-undang adalah dianutnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi 

membawa konsekuensi adanya partisipasi rakyat. Asumsi yang mendasari demokrasi 

(dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya 

adalah orang itu sendiri. Karena kebijakan atau keputusan politik yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh pemerintahan negara menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

warga maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena 

itu, yang dimaksud dengan partisipasi dalam demokrasi merupakan keikutsertaan 

                                                           
60Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, 2008, h.532 
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warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya.61 

Partisipasi sebagai kunci dari demokrasi tidak akan pernah tergantikan oleh 

adanya badan perwakilan sebagai wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam 

dimensi ini, meskipun badan perwakilan mempunyai fungsi pembuatan undang-

undang sebagai kebijaksanaan umum dan mengikat umum, hal ini tidak menghapus 

partisipasi. Badan perwakilan hadir tidak menyebabkan kedaulatan diserahkan kepada 

para wakil rakyat. Pengujian undang-undang dengan memberikan kedudukan hukum 

kepada warga negara untuk menjadi pihak pemohon, menunjukkan adanya kontrol 

rakyat atas badan pembentuk undang-undang. Praktik ini sebenarnya telah 

berlangsung sebelum kemerdekaan dan sangat jauh sebelum adanya pranata 

pengujian undang-undang, meskipun tidak dalam pelembagaan hak rakyat. 

Demokrasi deliberatif berkehendak membuka ruang yang lebih lebar bagi 

masyarakat, sehingga usaha deliberasi seperti ini merupakan suatu jalan untuk 

merealisasikan demokrasi yang sebenarnya. Forst mengatakan bahwa demokrasi 

deliberatif berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan 

kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan 

keputusan politis yang selalu terbuka untuk didiskusikan dan direvisi. Implikasi yang 

terpenting adalah cara memperoleh keputusan. Demokrasi deliberatif memberi 

                                                           
61Peter L. Berger, Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change. New York: Anchor Books., 1976,  h. xii 

dan h. 60. 
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penekanan pada prosedur sehingga legitimitasi tidak terletak pada banyaknya suara 

tetapi cara pengambilan keputusan tersebut. 

Dalam konteks uji konstitusionalitas undang-undang oleh badan peradilan, 

maka tuntutan terhadap badan peradilan adalah apakah proses dari peradilan dapat 

menjadi forum deliberatif. Sager sebagaimana dikutip oleh Jaegere et.al  

berpendapat bahwa uji konstitusionalitas oleh badan peradilan merupakan forum yang 

dapat mencipatakan proses deliberatif62. Dalam pandanganya, “while legislators are 

best suited to fill in the electoral modality, (constitutional) courts might be more apt 

to function as deliberative institutions”.63  

2.5. Undang-Undang dan Sistem Perundang-Undangan  

Perlunya pengujian terhadap undang-undang melalui mekanisme judicial 

review harus dimulai dengan penyelidikan mengenai hakikat dari undang-undang. 

Analisa mengenai hakikat undang-undang berguna untuk menyediakan alasan 

penolakan atau pembenar terhadap pranata pengujian undang-undang. Hakikat 

undang-undang dikaji melalui tiga aspek, yakni kedudukan undang-undang; 

pembentukan undang-undang ; dan subtansi undang-undang. Materi muatan undang-

undang  tidak hanya sekedar hak, kewajiban, larangan atau wewenang dan 

tidak sekedar mengakui hak, mewajibkan keharusan dan melakukan pembatasan, 

                                                           
62Josephine De Jaegere, Jan Beyers dan Patricia Popelier,  Exploring the deliberative performance of a 

constitutional court in a consociational political system A theoretical and empirical analysis of the Belgian Constitutional Court, 
Paper, tt., h.4. 

63Ibid. 
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tetapi juga merupakan pengaturan mengenai tatanan. Penggunaannya mempunyai 

kecenderungan makin banyak dan mengatur secara luas mengenai banuyak hal, 

terlebih dalam sistem hukum yang dibangun dengan mengandalkan pembentuk 

undang-undang.  Peranan penting undang-undang untuk mengatur segala hal 

sebagaimana karakteristik yang dijelaskan Cruz, kenyataanya tidak hanya tercermin 

dari tradisi hukum civil law, namun juga terjadi pada tradisi hukum Common Law. 

Inggris yang dikenal sebagai asal dari tradisi hukum common law, dengan karakteritik 

judge made-law, mengakui kecenderungan peranan hukum tertulis, utamanya act of 

parliament sebagai primary law yang makin penting dan meningkat jumlahnya64.  

Undang-undang sebagai bagian dari sistem norma dan perundang-undangan tidak 

terlepas dari aspek hierarkhi dan asas preferensi65. Hierakhi merujuk pada tata urutan 

yang menetapkan jenjang peraturan perundang-undangan sedangkan preferensi 

berkaitan dengan asas-asas dalam penggunaanya diantara sistem perundang-

undangan. Sistem perundang-undangan dalam hierarkhi menciptakan dua hal yakni 

jenis dan jenjangnya. Berdasarkan bahasan mengenai kedudukan undang-undang dan 

sistem perundang-undangan, maka pengujian undang-undang merupakan 

konsekuensi dianutnya sistem hierarkhi perundang-undangan. Hierarkhi membawa 

konsekuensi imperatif larangan peraturan yang lebih rendah dari UUD bertentangan 

dengan UUD atau sebaliknya keharusan undang-undang harus sesuai dengan UUD.  

2.6. Pembentuk undang-undang  

                                                           
64Pada 2012 menghasilkan 23, 2013 sejumlah 33,  2014 sejumlah 30, dan 2015 sejumlah 37 dan saat ini pada 

2016 telah dihasilkan 22 Act of Parliament. Lihat  http://www.legislation.gov.uk/ukpga,  
65Peter Machmud Mz, Op.cit., h. 306  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga
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Dalam negara demokrasi, badan pembentuk undang-undang itu lazimnya 

dilekatkan pada lembaga legislatif. Waldron menyebut hal yang menjadi ciri 

pembeda lembaga ini dengan lembaga lain adalah “..an institution publicly dedicated 

to making and changing law.”66 Nama kelembagaannya tentu bisa bermacam-macam 

menurut berbagai sistem ketatanegaraan, seperti parlemen yang lazim pada berbagai 

negara dalam sistem parlementer, Congress di Amerika Serikat dan DPR serta DPD 

di Indonesia. Sebagai lembaga  publicly dedicated to making and changing law, hal 

ini adalah konsekuensi dari lembaga yang diberikan mandat elektoral yang sejak awal 

dimaksudkan dan didesain sebagai pembentuk undang-undang67.  Pembahasan 

tentang kelembagaan pembentuk undang-undang dalam disertasi ini dibicarakan tidak 

dalam rangka analisa aspek hukum dalam UUD NRI 1945 dan praktik 

ketatanegaraanya, melainkan hendak mencari kaitan antara pembentuk undang-

undang dengan perlunya pengujian undang-undang. Dalam kaitan dengan perlunya 

pengujian undang-undang, salah satu sebabnya adalah perihal badan pembentuk 

undang-undang, antara lain, Pertama, alasan politik dalam kaitan dengan asal dari 

bawan perwakilan. Bahwa badan perwakilan merupakan kelembagaan hasil electoral 

mandat yang partisipanya adalah partai politik. Maka prinsip, nilai kebijakan dan 

kepentingan partai akan menjadi salah satu faktor menentukan mengenai isu tertentu 

dalam materi muatan rancangan undang-undang. Kedua, proses politik. Siahaan 

                                                           
66Jeremy Waldron, Representative Lawmaking, Boston University Law Review Vol. 89, 2008 h. 336. 
67 Mandat elektoral tidak selalu didesain bagi badan perwakilan. Dalam sistem presidensill, Presiden dipilih secara 

langsung oleh rakyat sehingga jelas legitimasinya berasal dari rakyat. Namun badan perwakilan selalu didesain sebagai 
pembuat undang-undang.  
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menyebut bahwa kewenangan pembentuk undang-undang yang didasarkan pada 

proses politik dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, memang boleh 

jadi timbul kemungkinan bahwa keputusan yang diambil tidak menggambarkan 

amanat UUD 194568.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,  Jurnal Hukum 

Universitas Islam Indonesia No. 3 Vol. 16 Juli 2009, h. 356. 



43 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI                  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG…               RADIAN SALMAN 

BAB III 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 

MENURUT PRINSIP KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI 

Bab II hasil penelitian untuk disertasi ini menyediakan kerangka konseptual 

mengenai prinsip konstitusionalisme dan demokrasi baik dalam konteks umum 

maupun ke-Indonesian. Pada bab II juga belum melakukan analisa aspek 

instutusional dalam pengujian undang-undang dalam kacamata konstitusionalisme 

dan demokrasi, sehingga dengan demikian bab II menyediakan alas bagi analisa 

mengenai gagasan pengujian undang-undang dan aspek institusional dalam pengujian 

undang-undang. Pada bagian ini fokus pada gagasan mengenai pengujian undang-

undang dan aspek kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi.  

3.1. Gagasan Pengujian Undang-Undang dan Perkembangannya Secara Umum 

Pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai rentang pengertian 

yang luas dan spesifik. Terdapat beberapa istilah dalam studi mengenai pengujian 

konstitusionalitas undang-undang, seperti “toetsingsrecht”, “judicial review” 

“constitutional review” dan “constitutional judicial review’. Soemantri 

menggunakan istilah hak menguji (toetsingsrecht) dan membagi konsep ini dalam 

dua jenis, yakni: pertama hak menguji formil (formele toetsingsrecht) dan  hak 
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menguji materiil (materiele toetsingsrecht). Adapun istilah judicial review69, menurut 

Tate sebagaimana dikutip oleh Finck adalah “the means by which a court determines 

the acceptability of a given law or other official action on grounds of compatibility 

with constitutional form  (suatu cara dimana pengadilan menentukan diterimanya 

aturan-aturan hukum atau tindakan badan-badan pemerintah atas dasar kesesuaian 

dengan konstitusi) 70. Adapun Tom Ginsburg dan mendefinisikan judicial review 

sebagai  “the power of judges to rule an act of a legislature or executive 

unconstitutional” (kekuasaan hakim untuk menentukan suatu undang-undang atau 

peraturan-peraturan pemerintah tidak konstitusional)71. Curry et.al dan Alder 

masing-masing dalam konteks anglo-american dan common law Inggris  menyatakan 

bahwa ‘judicial review’ adalah kekuasaan setiap pengadilan untuk menentukan tidak 

berlakunya aturan-aturan hukum, dan keputusan serta tindakan badan publik melalui 

suatu pengujian 72 .   Dari beberapa pengertian tentang judicial review sebagaimana 

tersebut di atas, dapat dianalisa beberapa aspek berikut; Pertama, secara 

kelembagaan, badan peradilan adalah satu satunya institusi yang melakukan 

pengujian. Kedua, ruang lingkup dalam judicial review tidak hanya undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan tetapi meliputi pula keputusan-keputusan badan 

administrasi atau dalam sistem hukum Indonesia disebut Keputusan Tata Usaha 

                                                           
69Istilah ini dalam perbincangan publik sangat popular, bahkan dalam perubahan UUD 1945 dalam pembahasan 

mengenai pengujian undang-undang, anggota MPR seringkali menggunakan istilah judicial review. Lihat  Tim Penyusun  
Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan  UUD 1945,  Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahuan 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Op.Cit.  

70Danielle E. Finck, Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional 
Court, 20 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 123 (1997), h. 1 

71Tom Ginsburg, Op.Cit., h. ii 
72James A. Curry, et. all, Constitutional Government, The American Experience, 5th Ed., Kendall/Hunt Publishing 

Company, Iowa, 2003, h. 117. Lihat pula John Alder, Constitutional and Administrative Law, Palgrave Macmillan, 2005, h. 370. 
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Negara73. Ketiga, pengujian atas peraturan perundang-undangan atau keputusan 

badan administrasi menggunakan alat uji berupa konstitusi, sehingga putusan badan 

peradilan atas hal ini adalah tentang pernyataan konstitusional atau tidak 

konstitusional. Namun, sebagai konsekuensi dari adanya jenis dan hierakhi 

perundang-undangan, maka pengujian peraturan perundang-undangan atau keputusan 

badan-badan administratif tidak hanya berupa pengujian konstitusionalitas tetapi juga 

pengujian legalitas. Menurut Kelsen, peraturan yang dibuat badan-badan 

pemerintahan (bukan badan legislatif) adalah pengujian yang menyatakan legalitas 

atas dasar kesesuaian dengan undang-undang dan hal ini berarti uji konstitusionalitas 

secara tidak langung (indirect unconstitutionality)74Istilah lain berkaitan dengan 

pengujian undang-undang adalah constitutional review (staatsgerichtsbarkeit). 

Vanberg mendefinisikan constitutional review sebagai “the power of judicial bodies 

to set aside ordinary legislative or administrative acts if judges conclude that they 

conflict with the constitution”75. Comella  berpendapat bahwa ‘constitutional review’ 

                                                           
73Dalam hal ruang lingkup objek pengujian, literatur dalam sistem hukum common law atau anglo-american selalu 

memberikan klarifikasi judicial review dalam hal objek pengujian, yakni apakah judicial review terhadap legislation (undang-
undang) atau keputusan badan-badan administrasi (KTUN) Jeremy Waldron, dalam artikelnya, The Core of the Case Against 
Judicial Review, membatasi konsep judicial review sebagai pengujian terhadap legislation. Jeremy Waldon, Loc.cit., h. 1353. 
Lihat,  Gerhard van der Schyff's , Judicial Review Of Legislation: A Comparative Study Of The United Kingdom, The 
Netherlands And South Africa, Springer, Dordrecht, 2010. Lihat pula, Simon Andrew Butt, Judicial Review In Indonesia: 
Between Civil Law And Accountability? A Study Of Constitutional Court Decisions 2003-2005, Dissertation, Department of 
Law, Melbourne University, December 2006. 

74Hans Kelsen, Op. cit., h. 183. 
75Georg Vanberg, The Politics of Constitutional Review in Germany, Cambridge University Press, Cambridge, 

2005, h. 1. 
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adalah kekuasaan pengadilan untuk menyatakan ketidakberlakuan undang-undang 

atas alasan bertentangan dengan konstitusi76.   

Mengenai ide/ raison d’etre dan perkembangan pengujian konstitusionalitas 

undang-undang. Para ahli hukum tata negara umumnya merujuk penjelasan mengenai 

pengujian undang-undang beranjak dari putusan MA Amerika Serikat dalam kasus 

Marbury V. Madison (5 U.S. 137 (1803)), yang diputuskan oleh Hakim John 

Marshall. Marbury V. Madison sebagai putusan fenomenal dan kontroversial 

bukanlah murni sebagai penemuan John Marshall, walaupun dalam perkembangan 

selanjutnya, judicial review menjadi contoh dan model bagi banyak negara-negara 

demokrasi yang dipengaruhi oleh sistem konstitusi Amerika Serikat, seperti Kanada, 

India, Jepang, Malaysia dan sebagainya77. Putusan dalam perkara tersebut yang 

menyatakan bahwa  ‘constitution is either a superior, paramount law, unchangeable 

by ordinary means’ pada dasarnya adalah gagasan mengenai kedudukan norma 

hukum. Yunani kuno membedakan nomos dan psphisma.78. Doktrin mengenai jenis 

norma tersebut meletakkan kerangka mengenai metode institusional untuk 

menentukan bertentangan tidaknya satu norma dengan norma lainya dalam sistem 

jenjang norma. Konstitusi Perancis 1799, 1852, 1946 dan Tahun 1958 mengatur 

mengenai kontrol terhadap norma dalam legislasi, meskipun hal ini selalu dilakukan 

                                                           
76Victor Ferreres Comella, The Consequnces of Centralizing Constitutional Review in a Special Court : Some 

Thought on Judicial Activism, (2004). SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) Papers., 
http://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/39/,  h. 1.  Diakses pada 26 September 2012. 

77Lihat, Donald P. Kommers, Judicial Review: Its Influence Abroad, Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, Vol. 428,  The American Revolution Abroad, (Nov, 1976), h. 52-64. Bandingkan, Mauro Cappelletti, 
Judicial Review in Comparative Perspective, California Law Review, Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), h. 1017-1053, dan  Tim 
Koopmans, khususnya pada sub bab tentang “The Impact of the American model’, Loc. cit. h. 40-44. 

78Mauro Capelleti, Op.cit., h. 1020-1021. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/39/
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lewat mekanisme politik yang bersifat non-yudisiil.  Di Inggris, pendapat Sir 

Edward Coke's dalam putusan perkara Dr. Bonham Tahun 1610,  tegas menyatakan 

bahwa Act of Parliament "against common right and reason is void”.  Meskipun 

tradisi hukum Eropa Kontinental telah mengenal doktrin jenjang norma, namun 

pranata pengujian undang-undang oleh badan peradilan tidak berkembang sampai 

dengan adanya “constitutional review” dalam Konstitusi Austria 1920, sebagai suatu 

gagasan yang dikemukakan oleh Kelsen. Tidak berkembangannya pranata judicial 

review di negara-negara Eropa Kontinental dengan sebagai besar sistem pemerintahan 

parlementer sekaligus sejarah monarkinya, dipengaruhi doktrin pemisahan kekuasaan 

dan sistem pemerintahan parlementer Perancis, khususnya prinsip bahwa parlemen 

adalah satu-satunya organ yang paling legitimate dalam menjalankan kehendak 

rakyat79.  Sejalan dengan menguatnya tuntutan hak asasi manusia, konstitusionalisasi 

hak-hak asasi manusia, demokrasi dan surutnya kekuasaan parlemen serta 

menguatnya supremasi konstitusi, maka pranata pengujian undang-undang makin 

berkembang sehingga kemudian dikatakan sebagai salah satu elemen 

konstitusionalisme80.   

3.2.  Pengujian Undang-Undang Oleh Badan Peradilan  

                                                           
79Pasquale Pasquino, Op.cit.  Lihat pula analisa perbandingan alasan Perancis tidak menerapkan constitutional 

judicial review, khususnya saat dimulainya Pemerintahan Republik Ketiga, Tim Koopmans, Op. Cit. h. 21.  
80Lihat Donald P. Kommers, Op. Cit. h. 62, Mauro Capelleti, Op. Cit h. 1040,  Alec Stone Sweet, Constitutional 

Courts, dalam Michel Rosenfeld  dan Andras Sajo, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 
University Press, 2012. h. 816-817. Bandingkan pula, Eko Prasojo, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik 
Indonesia, Jentera, Edisi 11 Tahun III, Januari Maret 2006, h. 26-37. 
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Dengan dasar doktrin pemisahan kekuasaan, hakikat pengujian undang-

undang tetap dipandang sebagai bentuk dari campur tangan kekuasaan kehakiman 

terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang, sehingga pengujian undang-undang 

dianggap mengandung aspek politik. Dalam cara pandang kelsenian dengan ide MK,  

hakim-hakim pada pengadilan biasa, seperti di judicial review di Amerika Serikat, 

seharusnya tidak bisa melakukan pengujian karena hakim-hakim tersebut harus 

menerima dan menerapkan hukum yang dibuat oleh badan perwakilan. Doktrin 

pemisahan kekuasaan – meskipun parlemen tidak lagi ‘sovereign’ dan ‘supreme’, 

tetapi tetap sebagai pembentuk undang-undang – menimbulkan pemikiran tentang 

pengujian konstitusionalitas undang-undang dengan tidak memberikan kewenangan 

kepada setiap pengadilan (any court) karena hal ini dapat dianggap sebagai bentuk 

subordinasi terhadap kekuasaan parlemen sebagai pembentuk undang-undang. 

Namun, Limbach berpendapat bahwa adanya pemisahan kekuasaan harus dikawal 

melalui judicial review, yang dianggapnya sebagai “chief legal instrument in the 

system of checks and balances”81. Besselink menjelaskan bahwa kehadiran MK 

ditempatkan sebagai model di luar trias politica, karena menurutnya MK “ has to 

supervise the constitutional boundaries between constitutional institutions, including 

those of the judiciary”.  Hal ini direfleksikan dari hampir seluruh model MK di Eropa 

                                                           
81Jutta Limbach., Op.cit. h. 6.  Pandangan Limbach ini menjadikan judicial review sebagai anak kandung dari  

pemisahan kekuasaan. Namun pada beberap negara demokratis juga tidak dikenal pranata pengujian undang-undang seperti 
Belanda dan juga  Inggris. 
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yang ditandai dari model  pengisian jabatan yang melibatkan tiga cabang kekuasaan 

utama dalam skema trias politica82.  

Secara teoretik, ide atau raison d’etre badan peradilan khusus dan tunggal 

dengan kewenangan eksklusif konstitusional dalam menguji undang-undang, yang 

membedakan dengan model Amerika Serikat adalah: pertama, konsekuensi dari 

ajaran pemisahan kekuasaan dan supremasi peraturan perundang-undangan (statutory 

law) dalam tradisi hukum Eropa Kontinental83.  Sebagai konsekuensi atas aspek 

politik dari pengujian konstitusionalitas undang-undang, maka pengangkatan hakim 

pada mahkamah konstitusi selalu mencerminkan keterlibatan institusi politik84. 

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Austria, karena alasan kewenangannya seperti 

kewenangan parlemen dalam law-making, maka hakim MK proses rekrutmen hakum 

harus melibatkan unsur Parlemen85. Kedua, tiadanya doktrin “stare decisis”. 

Ketiadaaan doktrin hakim harus mengikuti putusan hakim yang telah diputuskan 

sebelumnya dalam perkara yang serupa, sebagaimana dalam tradisi hukum “common 

law”- menjadikan pengujian konstitusionalitas undang-undang membutuhkan 

kelembagaan yang khusus dan tunggal untuk memastikan konsistensi putusan dan 

kepastian hukum. Ketiga, ketidaktepatan badan peradian (umum/biasa) sebagai 

institusi pengujian konstitusionalitas. Uji konstitusionalitas hakikatnya adalah 

pertanyaan konstitusional yang tidak hanya berdimensi penerapan hukum (applying 

                                                           
82Ibid 
83Mauro Capelleti, Op. cit., h. 1041. 
84Mauro Capelleti, Ibid.., h. 1041. 
85Hakim MK Austria baik hakim utama maupun pengganti ditunjuk oleh Presiden Federal Austria, tetapi terdapat 

proses nominasi yakni, Pemerintah menominasikan 6 Hakim utama dan 3 hakim pengganti. Sisanya dinominasikan oleh   
National Council dan  Federal Council dalam Majelis di Parlemen Austria. 
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law), tetapi termasuk tentang nilai dan pandangan terhadap konstitusi sebagai norma 

yang abstrak namun berkedudukan fundamental. Konsekuensinya, menurut 

Besselink, makna specialized and centralized adalah termasuk hakim dengan 

kualifikasi dan keahlian (expertise) tertentu dalam rangka “constitutional 

professionalism” yang fungsinya untuk menghindarkan dari  “the suspicion of being 

‘political’86. Romeu menyebut lima raison d’etre pendirian Mahkamah Konstitusi, 

yaitu : Distrust of Previously Appointed Ordinary Judges (ketidakpercayaan terhadap 

hakim-hakim yang dipilih sebelumnnya) ; Uncertainty as to the Relation of Political 

Forces (Ketidakpastian dalam relasi kekuatan-kekuatan politik), Legal Uncertainty 

Resulting from Adjudicatory Institutions (ketidakpastian hukum atas institusi 

adjudikasi/peradilan),  The Need of Federal Arrangements (Kebutuhan dalam 

kerangka pengaturan negara federal); dan  Imitation of Similar Democratic 

Experiences (Peniruan atas pengalaman demokrasi yang serupa)87.  

Dengan melacak hakikat dan sejarah dari dua model institusi pengujian 

undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, isu konstitusionalisme dan 

demokrasi adalah dua hal yang selalu melekat; yaitu perihal kedudukan konstitusi 

tertulis, badan peradilan yang independen, pemisahan kekuasaan dan pemerintahan 

oleh rakyat (demokrasi).   

  

                                                           
86Leonard F.M. Besselink, Op.cit., h. 33 
87Francisco Ramos Romeu, The Establishment of Constitutional Courts: A Study of 128 Democratic Constitutions, 

tt. Bandingkan juga Andrew Harding dan Peter Leyland, Op.Cit. h.13 
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3.3. Gagasan Pengujian Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia  

Istilah menguji (kata benda : pengujian) undang-undang merupakan konsep 

konstitusional sejak hal ini secara eksplisit ditetapkan dalam perubahan UUD 1945, 

Pasal 24C ayat (1). Selanjutnya menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, kata kerja dalam 

pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memperoleh bentuk kata benda dalam 

Pasal 1 angka 3 huruf a disebutkan ”pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Konsep pengujian undang-

undang mengalami perkembangan dalam khasanah hukum tata negara positif 

Indonesia, setidaknya dalam hal pilihan pengujian atas bentuk hukum ‘peraturan 

perundang-undangan’88.  Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 mengatur pengujian peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang yang diberikan kekuasaanya kepada MA. Berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 26 UU No. 14 

Tahun 1970 tersebut, maka konsep tentang pengujian undang-undang meliputi tiga 

aspek, yaitu : pertama, jenis peraturan perundang-undang yang diuji. kedua, badan 

yang melaksanakan pengujian dan ketiga; alat uji dalam pengujian  terhadap 

peraturan perundangan. Sama halnya dengan pengujian undang-undang, MK 

merupakan konsep konstitusional sejak institusi ini merupakan organ konstitusional 

                                                           
88Sistem Hukum Indonesia, membedakan peraturan perundang-undangan dan keputusan. Pengujian atas 

keputusan dalam sistem hukum Indonesia secara sempit disebut gugatan terhadap keputusan tata usaha negara.  
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sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 24C, maka kerangka konseptual mengenai MK berdasarkan UUD NRI Tahun 

1945 dibatasi pada aspek : kelembagaan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan 

aspek kewenangan khususnya mengenai pengujian undang-undang. Kelembagaan 

MK juga harus dipandang secara lebih luas akibat perubahan yang mendasar dalam 

sistem ketatanegaraan, yakni konsep kedaulatan rakyat dan implikasinya terhadap 

demokrasi, peneguhan sistem presidensialisme dan pemisahan kekuasaan dengan 

meletakkan kedudukan dan hubungan kelembagaan negara secara heterarkhis serta 

pengakuan dan jaminan hak-hak asasi. Jadi raisons d’etre dari pendirian MK adalah  

sebagai akibat kesepakatan pembentuk UUD mengenai prinsip-prinsip kedaulatan 

rakyat  (demokrasi), pemisahan kekuasaan, peneguhan sistem presidensialisme dan 

jaminan hak-hak asasi manusia. Alasan-alasan tersebut diatas lahir dari momen 

konstitusional (constitutional moment), yaitu suatu masa authoritarian beralih ke 

sistem demokrasi yang secara fundamental ditandai dengan reformasi konstitusi. 

Momentum konstitusional ini ditandai dengan adanya MK sebagai kelambagaan baru 

yang menandai demokrasi. Harding dan Leyland menyatakan kehadiran MK dalam 

beberapa negara demokrasi baru menandai suatu sistem hukum baru atau setidaknya 

konstitusi baru dalam dalam negara yang menganut sistem demokrasi89.   

3.4. Gagasan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi RI 

                                                           
89Andrew Harding dan Peter Leyland (Ed)., Loc.Cit.  h.11-12.  Lihat pula Wojciech Sadurski, Op.Cit., h.1-4. 
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Kelahiran MK melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 merupakan 

hal baru dalam sejarah kelembagaan ketatanegaraan. Pada akhirnya pilihan peradilan 

khusus bernama MK merupakan konsensus yang disepakati oleh MPR sebagai badan 

pembuat UUD. Namun ide mengenai pranata pengujian undang-undang, jauh lebih 

lama dari umur republik Indonesia. Gagasan mengenai kelembagaan MK saat ini 

tidak bisa dilepaskan dari konteks gagasan pengujian undang-undang.  

Dengan politik hukum perubahan UUD yang hendak  memperkuat pemisahan 

kekuasaan dan menciptakan check and balances, isu pengujian undang-undang dalam 

sistem peradilan menjadi agenda penting  dalam forum Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR yang bertugas merumuskan amandemen konstitusi.  

Pada akhirnya berdasarkan  rumusan mengenai kelembagaan dan wewenang 

MK pada Pasal 24C UUD 1945 mengatur: 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
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(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 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. 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 

hakim konstitusi. 

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 

undang-undang. 

 

Di atas semua perdebatan mengenai desain kelembagaan dan wewenang 

MK, Asshiddiqie membuat satu kesimpulan dalam narasi besar reformasi konstitusi. 

Menurutnya pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena bangsa kita 

melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Dalam rangka Perubahan Pertama 

sampai Perubahan Keempat UUD 1945, Indonesia mengadopsikan prinsip-prinsip 

baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan 
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‘checks and balances’ sebagai penggganti sistem supremasi parlemen yang berlaku 

sebelumnya90. 

 

 Mengenai komposisi hakim MK, UUD dasar hanya mengaturnya dalam dua 

ayat pada Pasal 24C, yakni Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 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; dan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Model rekutmen hakim MK 

Indonesia ini menunjukkan perimbangan kekuasaan. Hamdan Zoelva dari F-PBB 

menyatakan bahwa anggota MK diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan 

kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap kekuasaan terwakili dalam 

keanggotaan MK dengan jumlah yang sama, yaitu tiga orang. Keanggotaan MK 

diangkat dan diberhentikan oleh MPR berdasarkan usulan setiap cabang kekuasaan91. 

Komposisi tersebut di atas didasarkan pula pada persyaratan kualitatif sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24 ayat (5)  bahwa “Hakim konstitusi harus memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.”  

                                                           
90Jimly Asshiddiqie, Op.cit.  

 
 91Soedijarto dari F-UG  menyatakan bahwa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kalau di negara lain bukan 
monopoli dari MPR atau DPR, tapi sama-sama punya jatah. Di Jerman memang jatahnya Bundesrat Dewan Perwakilan 
Daerah, jatahnya parlemen dan jatahnya eksekutif. Tiga-tiganya punya jatah, prosentasenya itu ada, mengapa? Karena 
bagaimanapun juga keterkaitan dengan yang mengusulkan itu nampaknya ada” 
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3.5. Independensi Badan Peradilan dan Imparsialitas Hakim.  

Independensi badan peradilan dan imparsialitas dibahas dan dianalisa dalam 

pada bagian ini untuk menegaskan hubungannya dengan konsep pemisahan 

kekuasaan dan persepsi bahwa independensi peradilan identik dengan supremasi 

badan peradilan. Terlebih dalam kaitan dengan MK sebagai salah satu dari dua 

puncak piramida kekuasaan kehakiman di Indonesia.   Independensi badan peradilan 

adalah prasyarat utama bagi pelaksanaan fungsi memeriksa dan mengadili perkara, 

sedangan supremasi tidak selalu timbul dari akibat prinsip independensi badan 

peradilan. Supremasi badan peradilan ditentukan oleh bagaimana ajudikasi dilakukan 

oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara92.   Independensi badan peradilan 

merupakan komponen penting atas dua doktrin, yakni prinsip pemisahan kekuasaan 

dan prinisp Negara hukum.93 Dua prinsip tersebut mengharuskan kekuasaan 

kehakiman independen karena berhubungan dengan fungsinya, yakni mengadili. 

Independensi badan peradilan menitikberatkan aspek institusional, yakni peradilan 

harus independen dari cabang kekuasaan lainnya dan independen pula dalam dalam 

hubungan dengan kelompok-kelompok politik, ekonomi atau kelompok penekan 

sosial. Dalam konteks konstitusi, hal yang paling penting mengenai independensi 

badan peradilan adalah tentang jaminan konstitusional independensi, rekrutmen dan 

tenure dari hakim.   

                                                           
92 Mengenai ajudikasi dalam uji konstitusionalitas undang-undang akan dibahas dalam bab IV.  
93Eli M. Salzberg, ‘The Independence of the Judiciary; An Economic Analysis’, dalam Andras Sajo (ed.), 

Judicial Integrity, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, The Netherlands, 2004, h. 69. Joseph Raz, ‘The Rule of Law and Its 
Virtue’, Law Quarterly Review Vol. 93 (1977), h.195-211 
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3.6.  Perbandingan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi  

Kelembagaan MK Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh desain 

kelembagaan yang serupa, yang telah berdiri dan berkembang sebelumnya di 

berbagai sistem ketatanegaraan. Melalui pendekatan perbandingan, tak dapat 

ditampik bahwa desain kelembagaan MK merupakan hasil “constitutional 

borrowing” dari berbagai model MK diberbagai negara. Oleh karena itu, 

perbandingan yang digunakan sebagai salah satu metode dalam penelitian disertasi ini 

membahas MK pada negara yang sebelumnya telah memiliki kelembagaan serupa, 

yakni Austria, Jerman, Hungaria, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Pilihan terhadap 

lima MK tersebut didasarkan pada pertimbangan ; a. Dari sisi wilayah, perkembangan 

mengenai MK tidak hanya merupakan gejala daratan Eropa sebagai efek dari 

kelembagaan MK di Austria; b. Austria merupakan model kelembagaan yang menjadi 

akar dan dicontoh oleh berbagai kelembagaan MK; dan c. Semua MK mempunyai 

konteks yang melatarbelakanginya meskipun pada MK yang lahir kemudian 

mempunyai kecenderungan “constitutional borrowing”. Perbandingan terhadap 5 

negara tersebut hanya difokuskan kepada aspek-aspek yang relevan dengan konteks 

pembahasan Mahkamah Konstitusi RI. Aspek-aspek yang relevan tersebut meliputi: 

konteks ketatanegaraan pembentukan MK;  kedudukan, wewenang umum dan 

pengujian undang-undang dan  komposisi.  Berdasarkan uraian perbandingan pada 

masing-masing sistem, dapat dianalisa : 

Pertama, konteks ketatanegaraan pembentukan MK. Pembentukan MK selalu 

dilatarbelakangi dengan konteks, kondisi atau keadaan yang sebenarnya kurang lebih 
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sama, yakni tuntutan mengganti rezim otoritarian, berkembangnya demokrasi dan 

perlunya kontrol terhadap kekuasaan serta menguatnya hak-hak asasi sebagai paket 

dalam reformasi konstitusi. Dalam konteks Afrika Selatan hal ini nampak sekali dari 

perlawanan terhadap parlemen dan tentu saja terhadap pemerintahan dengan politik 

apartheid-nya. Demikian pula perlawanan terhadap rezim otoritarian terjadi di Korea 

Selatan dan dalam konteks Austria hal ini menandai menurunya kekuasaan 

kekaisaran Austria sehingga tunduk pada konstitusi. Konteks yang demikian lalu 

hendak dijaga dengan menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi, pengawasan 

kekuasaan dan pelindung hak asasi manusia.  Kedua, kedudukan MK. Semua 

bersepakat bahwa MK merupakan kekuasaan kehakiman, yang terpisah dari cabang 

kekuasaan lain tetapi mempunyai kedudukan independen dan setara dengan cabang 

kekuasaan lainnya yakni eksekutif dan legislatif.  Dari sudut pandang institusi MK 

hadir sebagai kelembagaan baru yang menyeimbangkan kekuasaan tradisional yang 

selama ini ada dalam sistem ketatanegaraan yakni legislatif dan eksekutif.  Dari 

semua negara yang dibandingkan, MK dibentuk setelah adanya kekuasaan kehakiman 

yang telah ada, yakni Mahkamah Agung, sehingga MK bukan kekuasaan kehakiman 

tunggal. Ketiga, Wewenang Umum dan Pengujian Undang-Undang. Semua negara 

yang dibandingkan memberikan kewenangan MK tidak hanya pengujian undang-

undang. Pada negara federal seperti Jerman,  MK diberikan kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa antara pemerintah federal dan negara bagian. Wewennag 

lainya adalah impeachment, pengaduan konstitusional dan pembubaran partai politik. 

Wewenang tersebut berbeda antara satu model MK dengan MK lainnya. Tetapi satu 
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hal yang sama yakni konstitusi selalu memberikan wewenang kepada MK untuk 

melakujan engujian undang-undang atau peraturan perundang-undangan, sehingga 

tidak berlebihan bila pengujian undang-undang merupakan wewenang mahkota. 

Perbedaanya adalah tentang objek yang dapat diuji dan siapa yang dapat menjadi 

pemohon dalam pengujian. Terdapat negara yang menyatukan semua jenis pengujian 

pada MK seperti Austria tetapi terdapat pula yang hanya menguji undang-undang 

seperti halnya Afrika Selatan. Perbandingan mengenai aspek ini memberikan indikasi 

bahwa sesungguhnya MK hadir dalam rangka menguji produk pembuat undang-

undang. MK dibentuk sebagai penyeimbang terhadap pembentuk undang-undang, 

sehongga konteks kekuasaan memandang pembentuk undang-undang sangat 

berpotensi menghasilkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. 

Dengan demikian wewenang pengujian undang-undang memberi pula penanda 

adanya prinsip supremasi konstitusi, sebab konstitusi dipakai sebagai alat uji.  

Keempat, mengenai komposisi hakim dalam organisasi MK. Dalam bahasan 

mengenai gagasan kelembagaan MK telah dikatakan bahwa meskipun MK adalah 

badan peradilan dengan hakim sebagai “unelected judges”, namun kewenangan 

pengujian undang-undang telah menempatkan MK dalam domain politik. Untuk 

itulah perlu dipastikan bahwa independensi, imparsialitas dan keseimbangan perlu 

dijaga dengan mengatur komposisi hakim. Dari lima negara yang dibandingkan, tidak 

ada satu sistem pun yang memberikan kekuasaan pengangkatan hakim MK pada satu 

institusi. Apabila diberikan pada satu institusi sebagai “final say” tentang siapa hakim 

Konstitusi, prosesnya melibatkan kelembagaan lain. Afrika Selatan memang 
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memberikan kewenangan penunjukkan atau pengangkatan hakim di tangan Presiden, 

tetapi daftar calon disediakan oleh  Judicial Service Commision dan atas daftar calon 

tersebut, Presiden harus berkonsultasi kepada parlemen (National Assembly). Hal ini 

membuktikan bahwa apa yang ditengarai oleh Kelsen bahwa dimensi politik terdapat 

dalan pengujian undang-undang memperoleh pembenaran yang dicerminkan dari 

komposisi hakim MK.  
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BAB IV 

PUTUSAN-PUTUSAN DAN PROPORSIONALITAS FUNGSI MAHKAMAH 

KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MENURUT 

PRINSIP KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP DEMOKRASI 

4.1. Ajudikasi dan Intepretasi  Dalam Pengujian Undang-Undang 

 Pengujian undang-undang oleh MK dengan alat uji konstitusi merupakan 

aktivitas ajudikasi konstitusional. Ajudikasi konstitusional pada pokoknya adalah 

bagaimana pengadilan bekerja terhadap konstitusi. Dengan kata lain ajudikasi adalah 

tentang bagaimana hakim memutus atau seharusnya memutus perkara dalam 

ajudikasi konstitusional. Hal ini secara umum termasuk dalam bahasan tentang theory 

of judging.  

Mengingat interpretasi merupakan aktivitas yang inheren dalam pengujian 

undang-undang, maka pertanyaan penting paling mendasar dalam penafsiran 

konstitusi adalah bagaimana konstitusi harus ditafsirkan? Dengan kata lain, pengujian 

undang-undang tidak sekedar menilai  apakah bagian, pasal atau ayat dalam UU 

bertentangan dengan UUD atau tidak tetapi lebih dari itu pula ketika menerapkan 

kaidah-kaidah konstitusi atau undang-undang dasar, maka hakim harus pula 

memutuskan makna kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena itu pengujian undang-

undang berdimensi penafsiran atas undang-undang yang diuji (statutory 

interpretation) dan penafsiran atas konstitusi (constitutional interpretation) sebagai 
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alat uji.  Dalam dimensi kedua, karena uji konstitusionalitas undang-undang tidak 

hanya memberikan tafsir atas teks konstitusi, tetapi juga bagaimana tafsir konstitusi 

tersebut diterapkan dalam undang-undang yang diuji, maka uji konstitusionalitas 

undang-undang seringkali berada dalam dua aktivitas, yakni intepretasi dan 

konstruksi94. Pada aktivitas kedua, mengindikasikan bahwa konstitusi memang selalu 

harus ditafsirkan. Terdapat beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, karena 

konstitusi bersifat lasting, inclusive, principled, and fundamental95, maka materi 

muatan konstitusi adalah hal-hal yang pokok dan mendasar. Konsekuensi pengaturan 

yang pokok dan mendasar adalah perlunya mengatur hal-hal lain baik karena perintah 

konstitusi maupun karena kebutuhan pengaturan, kepada bentuk hukum lebih rendah 

dari konstitusi. Pada titik ini maka konstitusi selalu harus ditafsirkan untuk 

memastikan bahwa undang-undang sebagai delegasian tidak bertentangan dengan 

UUUD.  Kedua, penggunaan bahasa dalam konstitusi bersifat terbuka (open texture) 

sehingga maknanya seringkali tidak tunggal, baik dalam interpretasi maupun  

konstruksinya. Sebagai contoh dalam UUD NRI 1945 terdapat istilah “dipilih secara 

demokratis”96, “negarawanan”97,  “hal ihwal kegentingan memaksa“98, 

“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

                                                           
94Randy E. Barnett, Interpretation and Construction, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper 

No. 12-034, 34 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 65-72,  2011, h. 66 
95Hanna Fenichel  Pitkin, The Idea of a Constitution, Journal of  Legal Education , 37, 1987  h. 169. 
96Pasal 18 ayat (4) : Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.  
97Pasal 24 c ayat (5) : Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 
98Pasal 22 ayat (1) : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan 

pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 
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dengan beban keuangan negara”99,  dan “demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional”100. Intepretasi atas kata atau frasa atau  kalimat dalam konstitusi tersebut di 

atas tentu saja beragam tergantung subjek yang melakukan intepretasi dan pendekatan 

apa yang digunakannya. Dari segi teks, hal tersebut akan selalu diam tanpa dimaknai 

ketika hal itu dianggap tidak menimbulkan persoalan, sehingga dengan kata lain bisa 

jadi tidak mempunyai makna. Maka dalam ajudikasi konstitusional, Justice Hughes 

menyatakan bahwa ‘a constitution is without meaning until the judges pour meaning 

into its provisions’.101 Ketiga, konstitusi dibuat pada masa, momentum dan konteks 

ketika konstitusi dibuat. Konsekuensinya, makna dari konstitusi tidak selalu sama 

saat dibuat dengan perkembanganya kemudian. Bila maknanya tetap, maka 

setidaknya memerlukan konstruksi ketika diterapkan dalam menguji undang-undang. 

Alasan ketiga inilah yang kemudian secara dikhotomis membagi intepretasi konstitusi 

dalam dua pandangan  yakni orginalisme dan non-originalisme102.  Originalisme 

maupun non-originalisme masing-masing tentu saja mempunyai alasan untuuk 

                                                           
99Pasal 11 ayat (2) :  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas 

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

100Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

101Ziyad Montana & Cyril Ramaphosa, Constitutional Law: Analysis and Cases, Oxford University Press, Oxford, 
2002, h. 13. 

102Justice Antonin Scalia menyatakan: The Great Divide with regard to constitutional interpretation is not that between 

Framers’ intent and objective meaning, but rather than between original meaning (whether derived from Framers intent or not) 

and current meaning. 
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penggunannya. Argumentasi dari mereka yang sepakat menggunakan originalisme, 

menurut Chemerinsky adalah karena : pertama hakikat dari interpretasi teks atau 

dokumen harus dibatasi pada “specific text and its framer intentions”. Chemerinsky 

mengutip Ben Michaels menyatakan bahwa “any interpretation of the Constitution 

that really is an interpretation …. of constitution … is always and only an 

interpretation of what the Constitution originally meant.” Dalam isu mengenai 

supremasi konstitusi, maka ketika hakim mengangkat sumpah untuk menegakkan 

konstitusi, maka hakim berjanji “ …to carry out the intention of its framers”. Pada 

alasan pertama ini konstitusi dianggap sebagai “binding contract”, sehingga tidak 

boeh disimpangi kehendak penyusunnya.  Alasan kedua adalah originalisme 

membatasi kekuasaan hakim sebagai “unelected agency” dalam demokrasi. Pada 

alasan ini dalam konteks Amerika dan dalam konteks demokrasi, didasarkan pada 

prinsip bahwa pembentukan kebijakan publik harus dilakukan oleh mereka yang 

akuntabel terhadap pemilih.  Konsekuensi dari hal ini adalah seluruh persoalan publik 

harus secara serius dan terus-menerus diperdebatkan dalam kelembagaan yang 

mempunyai mandat elektoral termasuk bila melalukan perubahan konstitusi 

seharusnya melalui amandemen bukan oleh hakim yang tidak mempunyai basis 

elektoral sama sekali.  Sebaliknya para pendukung non-originalism mengajukan 

alasan penggunaanya, yakni Pertama; perkembangan konstitusi dapat dilakukan 

melalui penafsiran dan tidak semata-mata melalui amandemen. Mekanisme 

perubahan konstitusi yang selalu mensyaratkan mekanisme yang ketat, cenderung 

berakibat konstitusi sulit diubah.  Kedua; maksud penyusun atau pembentuk 
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Konstitusi sangat beragam dan hal dalam praktik pembentukan konstitusi, orang atau  

kelompok tertentu yang dipilih sebagai pihak yang otoritatif dalam hal menentukan 

maksud pembentukan ketentuan undang-undang dasar, tidak hanya berarti terdapat 

ada satu maksud, melainkan banyak dan mungkin saja dengan alasan yang saling 

bertentangan (conflicting reason) saat menyetujui satu ketentuan tertentu sebagai 

materi muata konstitusi.  

 

4.2. Interpretasi Konstitusi: Supremasi Badan Peradilan, Departementalisme 

dan Popular Constitutionalism  

 

Menurut Manan, sejatinya hakim memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan konstitusi, sebagaimana dapat dilihat dari : Pertama; hubungan yang 

tidak hanya terkait dengan menilai (menguji), tetapi termasuk menafsirkan 

sebagai sarana aktualisasi atau up dating UUD. Penafsiran dapat berupa 

mempersempit atau memperluas kaidah-kaidah konstitusi, sehingga aktualisasi 

konstitusi merupakan bagian dari tugas hakim karena hakim mempunyai 

kewenangan ‘to say what the law is’ dalam kasus konkrit. Kedua; hakim dapat 

menciptakan kaidah-kaidah konstitusi baru. 103 Tetapi pertanyaan siapa yang 

paling supreme dalam menegakkan konstitusi harus dilihat dari cara pandang 

MK sebagai penjaga konstitusi dalam putusan-putusan ajudikasi uji 

                                                           
103Bagir Manan,Konstitusi Negara dan Hakim, Makalah disampaikan pada Ceramah calon-calon hakim, 

Megamendung, 20 Mei 2010, h. 8-11. 
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konstitusionalitas undang-undang.  Jawaban atas pertanyaan tersebut, secara 

teoritik dan praksis dapat diurai dalam dua perspektif, yakni Supremasi Badan 

Peradilan, Departementalisme dan Popular Constitutionalism.  

Supremasi Badan Peradilan (judicial supremacy, juricentric) 

sesungguhnya merupakan cara pandang dan persepsi mengenai badan peradilan 

pada posisi  di antara institusi-institusi lain dalam sistem ketatanegaraan dalam 

hal interpretasi konstitusi.  Pandangan dan persepsi supremasi badan peradilan 

berarti :  “Court is better suited to the task of principled constitutional 

interpretation than any other branch of government.”104 Dalam bahasa yang 

lebih moderat, Whitthington memaknainya sebagai kepemimpinan dalam 

interpretasi konstitusi (constitutional Ieadership)105.’ Dalam bahasa yang lebih 

tegas, konsep ini menempatkan badan peradilan sebagai institusi tunggal dan 

monopolistik dalam penafsiran konstitusi sehingga badan-badan lain dalam 

skema kekuasaan negara harus tunduk terhadap penafsiran badan peradilan. 

Judicial supremacy terjadi bila ada sikap “deference” (humble dan respect) dari 

cabang kekuasaan lainya. 

Kebalikan dari judicial supremacy adalah deparmentalism 

(departementalisme) yakni menempatkan cabang-cabang kekuasaan sebagai 

institusi yang sederajat sekaligus masing-masing mempunyai wewenang untuk 

melakukan interpretasi. Whitthington dalam analisa mengenai beberapa kasus 

                                                           
104Tabatha Abu El-Haj,  Linking the Questions: Judicial Supremacy As a Matter of Constitutional 

Interpretation,  Washington University Law Review Washington University Law Review, Vol. 1312.  
105Keith E. Whitthington, Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and 

Constitutional Leadership in U.S. History, Princeton University Press, New Jersey, 2007, h.5 
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dengan isu judicial supremacy menyebut bahwa terdapat dinamika dalam 

pandangan MA Amerika Serikat yang menyetujuai peran branch of government 

dalam interpretasi Konstitusi. Ia menyatakan “our national experience teaches 

that the Constitution is preserved best when each part of the government respects 

both the Constitution and the proper actions and determinations of the other 

branches,”.  Whitthington lalu mendefinisikan Deparmentalisme sebagai “each 

branch, or department, of government has an equal authority to interpret the 

Constitution in the context of conducting its duties” and “is supreme within its 

own interpretive sphere.”106 (setiap cabang atau departemen pemerintahan 

mempunyai kewenangan yang sama setara untuk melakukan interpretasi 

konstitusi pada teks yang mengatur kewajibannya dan – penafsiran tersebut – 

adalah mutlak sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya). 

Perdebatan antara judicial supremacy dan departmentalism merupakan 

perdebatan lama yang terus berlangsung pada berbagai sistem yang mengakui 

dan menganut uji konstitusionalitas undang-undang. Hal ini juga jelas terjadi 

dalam ajudikasi konstitusional oleh MK RI. Dari sisi legislasi, Pasal 57 ayat 2(a)  

UU Nomor 8 Tahun 2011 menunjukkan politik hukum yang hendak membatasi 

model putusan MK sehingga tidak ultra petita, tidak boleh membuat amar 

                                                           
106Keith E. Whittington, Extrajudicial Constitutional Interpretation: Three Objections and Responses, Op.cit h. 

782. Konsep departmentalisme disebut dalam berbagai pengertian, misalnya “coordinate review”, “policentric 
constitutionalism,”atau “constitutional dialogue”. 
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perintah pembentukan UU dan tidak merumuskan norma baru dalam putusan 

pengujian undang-undang107.  

Dalam khasanah perdebatan uji konstitusionalitas di Amerika Serikat, 

judicial supremacy mempunyai kecenderungan watak putusan judicial activism, 

sedangkan departementalisme berkorelasi dengan model judicial restraint atau 

self-limitation108. Asshiddiqie menawarkan jalan tengah atas dua kutub dalam 

interpretasi konstitusi, menurutnya penggunaan istilah “the sole interpreter” 

kuranglah tepat karena mengandaikan seakan-akan Mahkamah Agung AS itu 

merupakan satu-satunya penafsir. Menurutnya yang lebih tepat adalah istilah 

“the final interpreter of the constitution”, bukan “the sole…”. Supremasi badan 

peradilan memandang bahwa badan peradilan merupakan institusi yang  paling 

tepat untuk dilekatkan tugas melakukan interpretasi konstitusi sedangkan 

departementalisme memandang bahwa setiap cabang kekuasaan mempunyai 

kedudukan yang setara dan kewenangan untuk melakukan interpretasi konstitusi 

khususnya pada masing-masing sphere kekuasaanya.  Popular constitutionalism 

atau secara sederhana bisa disebut “ konstitusionalisme rakyat” merupakan 

gagasan yang meletakkan “people”sebagai sentral dalam hubunganya dengan 

konstitusi. Konsep ini merupakan konsep Amerika Serikat dengan titik anjak 

pada preamble  konstitusinya “We the people”, dengan promotor utama Larry D. 

                                                           
107UU No 8 Tahun 2011 telah diuji dan diputus oleh MK RI. Terdapat dua permohonan dalam pengujian UU 

tersebut, yakni  pemohon perkara No. 48/PUU-IX/2011 dan perkara No. 49/PUU-IX/2011. Dalam pengujian ini, sedikitnya 17 
ketentuan yang tersebar di 10 pasal UU No. 8 Tahun 2011 dilakukan pengujian, dan MK mengabulkan 16 ketentuan 
diantaranya, salah satunya adalah Pasal 57 ayat 2(a).   

108 Dua hal tersebut akan dibahas pada bab IV disertasi.  
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Kramer, utamanya dalam karyanya  “The  People Themselves : Popular 

Constitutionalism and Judicial Review.”  Posisi sentral dari rakyat dalam 

kaitannya dengan konstitusi, utamanya konteks AS sebagaimana dinyatakan oleh 

Kramer bahwa  “American constitutionalism assigned ordinary citizens a central 

and pivotal role in implementing their Constitution. Final interpretive authority 

rested with “the people themselves,” and courts no less than elected 

representatives were subordinate to their judgments”109. Pandangan Kramer ini 

beranjak dari konsepsi tentang konstitusionalisme yang berbeda maknanya dalam 

perkembanganya yang kemudian ia anggap bahwa penafsir final dari konstitusi 

adalah rakyat itu sendiri. Gagasan popular constitusionalism problematik secara 

operasional, yakni pertanyaan tentang apa bentuk pelembagaan dari gagasan ini, 

bagaimana bekerjanya rakyat dalam menentukan interpretasi konstitusi ketika 

terjadi sengketa, sampai dengan pertanyaan apakah “people” dapat dipercaya 

sebagai final interpreter konstitusi110.  Meskipun terdapat pertanyaan tentang 

bagaimana hal ini dilakukan, popular constititusionalism pada dasarnya menolak 

supremasi badan peradilan dengan mengakui departementalisme tetapi 

meletakkan final interpreter pada “people”.  Untuk mempermudah memahami 

                                                           
109Larry D. Kramer, The People Themselves : Popular Constitutionalism And Judicial Review, Oxford University 

Press, Inc. 2004, h.8. 
110Lihat judul retorik dari Todd E. Petty, Popular Constitutionalism and Relaxing the Dead Hand: Can the People 

Be Trusted?, Washington University Law Review 313, November, 2008.   
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perbedaan konsep supremasi badan peradilan, departementalisme dan Popular 

Constitusionalism, Pozen menjelaskannya dalam tabel berikut 111:  

 

Tabel 1 : Pola Institusi/ Aktor Terhadap Konstitusi 

 Juricentric Departmentalism Populism 

Robust Judicial sovereignty Legislative or 

executive supremacy 

Direct democracy 

(e.g.,assemblies), 

direct action 

(e.g., mobs) 

Medium Judicial Supremacy, 

routinely and 

confidently asserted 

Each branch acts on 

its own interpretations 

of the Constitution 

Social and political 

movements drive 

constitutional change 

Modest Judicial supremacy, 

rarely and cautiously 

asserted 

Each branch interprets 

the Constitution 

Civic engagement, 

norm contestation 

 

 

4.3. Aktivisme Yudisiil  v.  Pembatasan Badan Peradilan 

Dengan titik anjak originalisme dan non originalisme, dapat diketahui kecenderungan 

MK dalam menjalankan uji konstitusionalitas undang-undang, yakni apakah berwatak 

                                                           
111David Pozen, Judicial Elections as Popular Constitutionalism,Columbia Law Review, Vol. 110, pp. 2047-2134, 

November 2010. 
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aktivisme yudisiil atau sebaliknya.  Judicial activism, dalam bahasa Indonesia pada 

disertasi ini disebut aktivisme yudisiil  dan judicial restraint atau dibahasakan 

sebagai “pembatasan badan peradilan” merupakan satu konsep yang dipinjam dari 

perdebatan mengenai peran hakim dalam uji konstitusionalitas undang-undang yang 

dominan berkembang di Amerika Serikat dan kemudian negara-negara Eropa112.  

Sejak tahun 1990 an istilah "judicial activism" and "judicial activist" sudah dibahas 

pada 3,815 artikel dan review pada berbagai jurnal hukum113. Judicial activism dan 

judicial restraint, berkaitan  dengan “”how well they realize the judicial role of 

bridging the gap between law and society‘s changing reality and the role of 

protecting the constitution and its values.” Khasanah Indonesia mengenai hal ini 

terbilang baru, khususnya sejak diperkenalkannya MK dengan wewenang mahkota 

berupa pengujian undang-undang.  Artinya, sejak pranata pengujian undang-undang 

hadir, muncul pula perdebatan mengenai aktivisme yudisiil dan pembatasan badan 

peradilan oleh MK. Umumnya, aktivisme yudisiil selalu dilekatkan dalam konteks di 

mana hakim membuat aturan hukum (judges making law) dalam putusannya. 

Galligan mendefinisikan judicial activism sebagai kontrol atau pengaruh oleh badan 

peradilan terhadap institusi politik dan atau terhadap administrasi pemerintahan. 

Kritik atau pandangan negatif terhadap aktivisme yudisiil  adalah karena hakim 

                                                           
112Judicial activism atau judicial restraint merupakan “politik” hukum badan peradilan dalam uji konstitusionalitas 

undang-undang yang dapat terjadi dalam berbagai sistem hukum, baik Common Law maupun Civil Law.   Istilah, perdebatan 
dan perkembangannya memang banyak didominasi oleh praktik judicial review di Ameriak Serikat.  Lihat ,  Cesare Pinelli, The 
Concept and Practice of Judicial Activism in the Experience of Some Western Constitutional Democracies, JURIDICA 
INTERNATIONAL XIII/2007. Pengalaman beberapa negara Eropa, Lihat Maartje De Visser, A Cautionary Tale:  Some Insights 
Regarding Judicial Activism from the National Experience, Maastricht Working Paper, 2012. 

113Keenan D. Kmiec,  The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism",  California Law Review, Vol. 92, 
No. 5 (Oct., 2004), h. 1441-147. 
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dianggap menggunakan diskresi yudisialnya yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip umum, seperti prinsip bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk 

menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Sebaliknya hakim memposisikan 

dirinya  memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi 

bahkan menggantikan posisi legislator.  Hakim memutus perkara atau sengketa 

hukum sehingga tetapi tidak menjadi pembuat kebijakan, karena “Judges are well 

versed in the law but they are "manifestly not the best equipped" to translate 

"community values into constitutional policies …”. Aktivisme yudisiil tidak selalu 

negatif atau mendapat kritik negative. Sebaliknya beberapa alasan berikut adalah 

pandangan positif terhadap judicial activism, antara lain : pertama, bahwa judicial 

activism merupakan manifestasi dari check and balance.  Oleh karena itu badan 

peradilan tidak sekedar membatalkan tetapi juga memastikan bahwa produk badan 

pembentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi. Kedua,  aktivisme yudisiil 

penting dalam penegakan hak-hak asasi manusia.  

Kebalikan dari aktivisme yudisiil adalah judicial restraint  yang dapat disebut 

dalam bahasa Indonesia sebagai pembatasan badan peradilan.  Pembatasan badan 

peradilan didefinisikan sebagai “the judicial tendency — conscious or unconscious — 

to achieve the proper balance between conflicting social values by preserving 

existing law rather than creating new law114.” Menurut Posner, pembatasan badan 

                                                           
114Aharon Barak, Op.cit  
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peradilan bertumpu pada prinsip  deference, reticence, dan prudence115. “Deference” 

yang secara literal  berarti “lega” dan “menghormati” berarti  “avoiding contrasts 

with the decisions of other branches of government”, sedangkan reticence yang 

berarti diam didefinisikan sebagai “assumption that judges should not be making 

policy decisions”. Dua hal tersebut merupakan sikap atas dasar pertimbangan 

mengenai legitimasi putusan badan peradilan dalam sistem demokrasi. Adapun 

prudential berarti hakim “should avoid making decisions that may well impair their 

capacity to make other decisions”. Dalam konteks ajudikasi konstitusional, terdapat 

pembatasan konstitusional (constitutional restraint), dengan cara  : (1) is motivated by 

notions of comparative institutional competence, (2) by respect for the elected 

branches of government, although that respect is sometimes based on a belief that 

legislatures do policy better than courts do, which is a form of judicial modesty.116   

(1. dimotivasi oleh perbandingan mengenai wewenang institusi, 2. Dengan 

menghormati cabang-cabang kekuasaan pemerintahan, meskipun penghormatan 

dimaksud terkadang berdasarkan satu kepercayaan bahwa badan pembentuk undang-

undang membuat kebijakan lebih baik daripada badan peradilan, sebagai bentuk dari 

badan peradilan yang “modest).  Beranjak dari tiga prinsip  yang mendasari 

                                                           
115 Richard A. Posner,  The Federal Courts, Cambridge, MA: Harvard University Press 1996, h. 314. 

 
116Di luar konteks pembatasan konstitusional, secara umum bentuk-bentuk dari pembatasan peradilan, Posner 

menyebut tiga bentuk: (1) judges apply law, they don't make it (call this "legalism'"-though "formalism" is the commoner name--
or, better, "the law made me do it"); (2) judges defer to a very great extent to decisions by other officials-appellate judges defer 
to trial judges and administrative agencies, and all judges to legislative and executive decisions (call this "modesty," or 
"institutional competence," or "process jurisprudence"); (3) judges are highly reluctant to declare legislative or executive action 
unconstitutional-deference is at its zenith when action is challenged as unconstitutional (call this "constitutional restraint"). 
Lihat Richard A. Posner, The Rise and fall of Judicial Self-Restraint, California Law Review, Vol. 100, June No. 3, 2012, h. 
520-521. 
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pembatasan badan peradilan, maka  badan peradilan  dianggap tidak akan memiliki 

legitimasi jika hakim-hakim menggunakan judicial review untuk menggantikan ide-

ide tentang kebijakan dan kebajikan (moralitas) masyarakat yang telah ditetapkan 

oleh badan perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat.   

Dua kutub pendekatan dalam interpretasi konstitusi tersebut di atas 

memperoleh kritik secara relatif. Artinya tidak bisa secara dikhotomis ditarik 

pembatas yang ketat untuk menolak secara total salah satu diantaranya. Oleh karena 

itu yang paling penting dari judicial review adalah adanya “legal reasoning” yang 

memadai dari putusan dimaksud. Pada akhirnya“Countermajoritarian” barangkali 

tidak menjadi perdebatan ketika mandat konstitusional yang mengakui kedaulatan 

rakyat lantas memberikan fungsi pelaksanaan kedaulatan kepada badan perwakilan 

sebagai institusi representasi. Alasan ini juga akan memperoleh pembenar manakalah 

doktrin yang dianut adalah supremasi badan perwakilan atau supremasi parlemen. 

Namun dalam konteks UUD NRI 1945, konsep kedaulatan rakyat tidak lagi 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sehingga tidak dapat dikategorikan menganut 

supremasi majelis (assembly, parliament) tetapi dilaksanakan menurut UUD. Dengan 

konsep demikian, maka dalam pendekatan institusional, pelaksanaan kedaulatan 

dilakukan oleh semua organ konstitusional, termasuk organ kekuasaan kehakiman. 

Badan peradilan melaksanakan kedaulatan dalam hal menegakkan hukun dan 

keadilan. Maka dengan konsep demikian, tersedia alasan konstitusional bagi MK 

untuk berwatak aktivisme dalam pengujian undang-undang.  
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4.4. Kerangka Hukum Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang 

Pengadilan adalah putusan dan putusan adalah pengadilan. Dengan proses 

yang ditentukan dalam hukum acara, maka putusan merupakan inti badan peradilan. 

Kerangka hukum mengenai putusan MK dalam pengujian undang-undang secara 

khusus diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) . Berdasarkan 

ketentuan pasal-pasal tersebut, maka putusan MK dalam pengujian undang adalah:  

1).  Tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), yakni jika permohonan tidak 

mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, 

mengadili dan memutuskan permohonan. 

2.    Dikabulkan 

Jika permohonan pemohon beralasan.Dalam hal permohonan 

dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau 

bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Selain itu, dalam hal 

pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan (prosedur) 

pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga 

menyatakan permohonan dikabulkan. 

3.    Ditolak yakni dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan 

UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 

keseluruhan. 
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Dengan demikian putusan MK adalah putusan menyatakan bertentangan  atau 

tidak  materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tidak bertentangan maka keberlakuan dari 

undang-undang yang telah dibentuk dan diundangkan oleh pembuat undang-undang 

adalah tetap positif. Sebaliknya jika MK menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 

Tahun 1945, keberlakuan dan kekuatan mengikat secara hukum menjadi hilang dan 

karena itu posisi MK adalah ‘negative legislators’. 117   

 

4.5. Putusan-Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang 

Batasan mengenai putusan MK dalam bagian ini beranjak dari konsep 

aktivisme yudisiil badan peradilan. Pembatasan badan peradilan tidak digunakan 

karena asumsi bahwa pembatasan badan peradilan telah meletakkan MK  dalam 

fungsi sebagaimana mestinya dalam pengujian undang-undang, yakni sebagai 

negative legislator. Pembatasan badan peradilan juga dianggap sesuai dengan prinsip 

pemisahan kekuasaan. Dengan batasan konstitusionalisme, khususnya pemisahan 

kekuasaan dan demokrasi, maka kajian putusan dalam disertasi ini meliputi :  

4.5.1. Putusan Berisi Argumentasi Kebijakan (policy in judicial decision) 

                                                           
117Hans Kelsen,  Op.Cit  h. 187.  Dalam elaborasinya mengenai gagasan adanya pranata judicial review dalam 

badan peradilan khusus, Kelsen telah menegaskan bahwa Verfassungsgerichtshof (Mahkamah Konstitusi) adalah ‘negative 
legislator”, Lihat Hans Kelsen, La garantie juridictionnelle de la constitution (La Justice constitutionnelle),” sebagaimana 
dikutip oleh Allan R. Brewer-Carias,  Loc.Cit.,  h. 3-7. 
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Undang-undang sebagai produk badan pembentuk undang-undang, dalam hal 

ini DPR, DPD dan Presiden merupakan bentuk hukum yang hakikat isinya 

merupakan kehendak publik yang dilakukan melalui wakil rakyat.  Dalam skema 

pemisahan kekuasaan, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan tersebut 

kepada DPR, sehingga salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi.  UU Sebagai 

bentuk kebijakan publik adalah hasil dari fungsi agregasi aspirasi dan opini publik   

yang dilakukan oleh badan perwakilan118, sehingga karakter prosesnya adalah 

terbuka, dialogis-debat, dan akhirnya adalah konsensus (persetujuan bersama). 

Karakter tersebut sebagian dimiliki oleh MK dalam hukum acara pengujian undang-

undnag, misalnya karakter terbuka dan mendengar para pihak secara berimbang 

(prinsip audi et altera partem), namun fungsinya tidak untuk membuat kebijakan. 

Maka terhadap putusan yang mengandung pertimbangan kebijakan, hal ini dapat 

dikatakan memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan. Beberapa putusan yang 

didentifikasi sebagai putusan dengan penggunaan kebijakan sebagai pertimbangan 

hukumnya adalah : 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-V/2007 Pengujian Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-

                                                           
118Wilhelm menyatakan bahwa “constituency and public opinion have substantial influence upon legislative 

behavior and, therefore, policy outcomes”. Lihat,  Teena Wilhelm,  The Policymaking Role of State Supreme Courts in 
Education Policy, Legislative Studies Quarterly, XXXII, 2, May 2007, h.309  
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Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2007, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 dalam perkara 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Putusan dengan argumentasi kebijakan sebagai dasar dalam pertimbangan 

merupakan putusan yang hakikatnya menggantikan peran badan perwakilan sebagai 

lembaga yang memperoleh mandat dari rakyat untuk membuat kebijakan umum. 

Artinya pembuat undang-undang dalam hal ini DPR, DPD dan Presiden 

menghasilkan suatu undang-undang merupakan bentuk dari kebijakan. Ketentuan 

pasal-pasal dalam suatu undang-undang hakikatnya selalu mempunyai argumentasi 

baik hukum maupun kebijakan. Kebijakan sebagai argumentasi dalam putusan dapat 

dilihat dalam dua hal. Pertama, MK melakukan evaluasi atas pelaksanaan undang-

undang atau evaluasi atas dampak dari berlakunya suatu undang-undang. Kedua, MK 

memberikan argumentasi kebijakan sebagai ratio decidenci dalam putusannya.  

Dalam putusan mengenai  Pengadilan Tipikor  dalam UU KPK, nampak terdapat 

argumentasi mengenai program pemberantasan korupsi dan kebijakan untuk 

memberikan tenggat waktu keberlakuan dari Pengadilan Tipikor. Dalam putusan 
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perkara tentang formulasi APBN untuk anggaran pendidikan, MK masuk pada 

penilaian atau evaluasi mengenai formula perhitungan yang seharusnya menjadi 

doman pemerintah dalam menetapkannya. Meskipun dipandang formula bukan 

sebagai isu hukum dalam hubungannya dengan mandat konstitusi mengenai prioritas 

anggaran pendidikan 20 persen, MK memberikan interpretasi yang memasuki 

kebijakan dalam formulasi atau tata cara penghitungan anggaran pendidikan guna 

memenuhi kewajiban konstitusional 20 persen. Dalam perkara ini terdapat dissenting 

opinion dari Harjono dan Maruarar Siahaan yang meminta MK menggunakan 

kacamata Deparmentalisme dengan menyatakan seharusnya mengenai formula 

perangkaan anggaran pendidikan, MK tidak menerima dan memberikan ruang kepada 

pemerintah untuk menetapkan formula tersebut. Adapun dalam perkara yang dikenal 

sebagai pemilihan umum serentak via pengujian UU Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, MK memasuki ranah kebijakan yang seharusnya merupaka area dari 

pembentuk undang-undang karena hal ini temasuk open legal policy. MK 

menggunakan argumentasi mengenai jalannya presidensialisme di Indonesia yang 

dianggap tidak menampakkan hasil sesuai dengan UUD NRI 1945 yang memperkuat 

sistem presidensialisme. Pada bagian lain MK juga menggunakan argumentasi 

kesiapan penyelenggara pemilihan umum serta aspek pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum.  Terlepas dari argumentasi tersebut memberikan 

dukungan dalam legal reasoning putusan atau mampu memperjelas makna tertentu 

dalam UUD NRI 1945, argumentasi kebijakan seharusnya dihindari karena MK 

bukan institusi yang diberikan mandat untuk membuat kebijakan.  
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4.5.2. Putusan Merumuskan Norma Baru Dalam Undang-Undang 

Ruang lingkup dari putusan merumuskan norma baru dalam disertasi ini 

meliputi putusan tanpa pembatalan dengan interpretasi kondisional dan putusan yang 

nyata merumuskan norma baru. Di luar tiga bentuk putusan dalam pengujian undang-

undang menurut UU MK, hakim MK membuat putusan secara kondisional dengan 

meletakkan intepretasi hakim MK sebagai dasar bertentangan atau tidak 

bertentangan, yang dikenal sebagai Putusan konstitusional bersyarat dan putusan 

inkonstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat  merupakan jenis putusan 

yang menilai suatu permohonan beralasan, sehingga sehingga permohonan tersebut 

dikabulkan tetapi dengan tidak mengubah isi norma ayat atau pasal undang-undang 

yang diuji, namun hanya dengan memaknai norma dalam ayat atau pasal tersebut 

sesuai dengan interpretasi  hakim MK.  Menurut hakim Konstitusi Harjono  terdapat 

kesulitan tertentu untuk menguji sebuah undang-undang, karena sebuah undang-

undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal dalam 

rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan 

bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Pada sisi lain MK dituntut untuk 

memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan 

konstitusi. Dalam pandangan Harjono, jika sebuah ketentuan yang rumusannya 

bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A 

itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, jika bentuk 

pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dan 
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demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti 

diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk 

B, ia akan bertentangan dengan konstitusi119. Putusan inkonstitusional bersyarat 

merupakan putusan yang berisi peryataan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 

1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika 

interpretasi yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi.  Dalam jenis putusan ini, maka  

ayat atau pasal  yang  dimohonkan  diuji  tersebut  pada  saat  putusan dibacakan   

adalah   inkonstitusional   dan   akan   menjadi   konstitusional   apabila   syarat 

sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addresaat putusan MK. Putusan 

dengan interpretasi kondisional memang tidak menghapus atau menambah  bunyi 

ayat atau pasal, tetapi sebenarnya berubah karena maknanya digantungkan  terhadap 

interpretasi yang dilakukan oleh hakim MK. Penelitian yang dilakukan oleh MK 

menyimpulkan bahwa putusan dengan interpretasi kondisional ini adalah pintu masuk 

ke dalam putusan yang merumuskan norma baru. 

Selain putusan kondisional, sebagai negative legislator, MK tidak membuat 

dan memberlakukan norma dalam UU yang diuji. Kenyataanya MK membuat norma 

dan memberlakukannya. Dalam putusan model ini, MK mengubah atau membuat 

baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari 

undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Dalam penelitian disertasi 

ini, putusan yang menjadi kajian adalah sebagai berikut :  

                                                           
119Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa,  Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi. 2008, h. 178-179 
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a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 dalam perkara Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110-111-1112-113/PUU-VII/2009 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perkawilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Dari beberapa putusan tersebut diatas, dalam amar putusan, MK membuat 

rumusan atau formula ketentuan ayat atau pasal dalam UU yang diuji. Putusan 

konstitusional bersyarat merupakan pintu masuk untuk membuat formulasi atau 

rumusan ayat atau pasal meskipun tidak terjadi perubahan. Artinya bunyi teks 

ketentuan Pasal atau ayat tetap, namun maknanya (meaning) dari bunyi teks tersebut 

harus sesuai yang dimaknai oleh putusan MK seperti dalam putusan pengujian UU 

Perkawinan, yakni maka secara konstitutif menyatakan ayat atau pasal harus dibaca 

sebagaimana MK membacanya (menafsirkannya). Adapun dalam putusan tentang  
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tata cara penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPR dan 

DPRD, meskipun undang-undang tidak berubah, tetapi pelaksanaan dari undang-

undang tersebut  jelas mengalami perubahan karena konsep tentang sisa suara dan 

cara penghitunganya harus mengikuti yang dimaksud oleh putusan.  

 Adapun membuat rumusan aturan merupakan hal yang paling manifest dari 

peran MK sebagai positive legislator. Dalam perkara penggunaan KTP dan 

sejenisnya untuk menegakkan hak pilih dalam pemilihan umum, formulasi mengenai 

siapa dan bagaimana cara memberikan hak pilih terhadap pemilih yang tidak terdaftar 

jelas merupakan bentuk formulasi aturan oleh MK.  

4.5.3. Putusan Memperluas Kewenangan MK atau Berhubungan Dengan MK 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan batasan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah  menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD tersebut diatur 

dalam UU MK, dimana pada ketentuan Pasal 10 diatur mengenai kewenangan MK. 

Sebagaimana dijelaskan pada uraian mengenai interpretasi konstitusi, mengingat 

pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah aktivitas intepretasi, maka selalu 

terdapat kemungkinan bagi MK untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang telah 

jelas dan tegas pengaturannya, termasuk mengenai kewenangan MK. Putusan-

putusan berikut merupakan putusan yang dikategorikan memperluas kewenangan MK 

dalam ruang lingkup pengujian undang-undang : 



84 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI                  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG…               RADIAN SALMAN 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 066/PUU-II/2004 Pengujian Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 

Dagang dan Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 dalam perkara 

Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Tiga putusan dalam kategori memperluas kewenangan MK atau berhubungan dengan 

kewenangan MK tersebut merupakan bentuk aktivisme yudisiil yang berakibat pula 

terhadap UUD NRI Tahun 1945. Memang hakim MK bersifat pasif dalam pengertian 

tidak menguji undang-undang berdasarkan kehendaknya, tetapi berdasarkan 

permohonan para pemohon. Maka meskipun hal ketentuan yang diuji berkaitan 

dengan kekuasaan atau kewenanganya, MK memang tidak bisa menolak perkara 

tersebut.  Perluasanya kewenangan yang lahir dari putusan-putusan MK dapat 
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dianggap sebagai melampaui kewenangan pembentuk undang-undang atau bahkan 

kewenangan dari pembentuk UUD. Hal ini karena kelembagaan dan kewenangan MK 

merupakan produk pembentuk undang-undang sehingga memperluasnya berarti 

berlaku sebagai pembentuk undang-undang.  Dengan membaca dan mencermati 

dissenting opinion nampak terdapat sisi untuk bersikap memberikan penghormatan 

terhadap pembentuk UUD dan juga pembentuk UU sehingga seharusnya MK 

meninggalkan wilayah tersebut dengan tidak mengabulkan permohonan menyangkut 

kewenangannya.  

 

4.6. Proporsionalitas Fungsi MK dalam Pengujian Undang-Undang 

 

Putusan MK dalam pengujian undang-undang dalam dua model tersebut di 

atas, yakni yang mengandung argumntasi kebijakan dan yang merumuskan norma 

baru  merupakan putusan yang melanggar prinsip konstitusionalisme dalam 

pengertian pemisahan kekuasaan dan prinsip demokrasi, khusunya dalam kaitan 

fungsi pembuatan kebijakan dan undang-undang oleh badan perwakilan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian 

disertasi ini,  selalu terdapat pro dan kontra terhadap model putusan demikian, 

sebagaimana banyaknya pro kontra mengenai aktivisme badan peradilan dan 

pembatasan badan peradilan. Hal ini karena selalu terdapat reasoning mengenai 

alasan perlunya MK membuat model putusan yang akhirnya menunjukkan 
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superioritas MK dalam judicial review.  Namun demikian, semua perdebatan yang 

mendasar pro kontra tersebut selalu didasari pada konsep tentang pemisahan 

kekuasaan dan demokrasi. Maka diperlukan suatu pendekatan bagaimana MK dapat 

berperan secara proporsional dalam pengujian undang-undang, setidaknya dengan 

meminjam konsep mengenai supremasi badan peradilan dan deparmentalisme.  

Dari putusan-putusan yang dianalisa dalam penelitian disertasi, tentu saja 

menimbulkan pro dan kontra dengan masing-masing alasan dan argumentasi. 

Penelitian disertasi ini menitikberatkan pada aspek pendekatan kelembagaan dengan 

basis prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip demokrasi yang menempatkan 

pembentuk undang-undang sebagai institusi yang mempunyai legitimasi dalam 

pembentukan undang-undang. Dengan pendekatan kelembagaan semacam ini, maka 

argumentasi kontranya dapat menggunakan basis argumentasi hak-hak konstitusional 

dan keadilan konstitusional sebagai alasan untuk mendukung putusan-putusan yang 

mencerminkan pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan. Terlebih dalam konteks 

MK pada berbagai negara, lazim ditemukan sifat aktivisme yudisiil dalam putusan-

putusan pengujian undang-undang, seperti yang terjadi di Korea Selatan, Hongaria 

dan Afrika Selatan. Dalam khasanah pengembangan hukum, putusan-putusan MK 

dalam beberapa contoh dalam analisa ini juga dipandang sebagai bentuk dari 

penemuan hukum.120  

                                                           
120Munafrizal Manan mengindetifikasi 3 putusan yang merupakan penemuan hukum oleh MK, yakni Putusan No. 

004/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004. Lihat Munafrizal 
Manan, Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.  
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Sebelum sampai pada upaya untuk mencari peran yang proporsional MK 

dalam pengujian undang-undang, beberapa ahli telah memberi kritisi terhadap 

bagaimana seharusnya MK dalam pengujian undang-undang. Mahfud MD, 

menyebut sepuluh rambu dalam pengujian undang-undang, yakni : (1) MK tidak 

boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; (2) Dalam melakukan pengujian, 

MK tidak boleh membuat Ultra Petita; (3) Dalam membuat putusan, MK tidak boleh 

menjadikan UU sebagai dasar pembatalan UU lainnya; (4) Dalam membuat putusan, 

MK tidak boleh mencampuri masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga 

legislative untuk mengaturnya dengan UU sesuai dengan pilihan politiknya sendiri; 

(5) Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak 

secara jelas dianut oleh konstitusi; (6) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh 

melanggar asas nemo judex in causa sua, yakni memutus hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan dirinya sendiri; (7) Hakim MK tidak boleh berbicara atau 

mengemukakan opini kepada public atau kasus konkret yang sedang diperiksa MK, 

termasuk di seminar dan pidato resmi; (8) Hakim MK tidak boleh mencari-cari 

perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan 

ke MK; (9) Hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai 

penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga Negara atau antar lembaga-

lembaga politik; dan (10) MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau 

tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu 

diubah atau dipertahankan. MK hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD 

yang sudah ada dan berlaku , sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah 



88 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DISERTASI                  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG…               RADIAN SALMAN 

adalah urusan lembaga lain yang berwenang121.  Rambu-rambu yang disampaikan 

oleh Mafud MD merupakan rambu yang menandai cara pandang deparmentalisme 

yang mempunyai kecenderungan pembatasan badan peradilan. Deparmentalisme 

tersebut, khususnya pada rambu kedua dan keempat, dilandasi oleh prinsip pemisahan 

kekuasaan dan demokrasi, yakni pada intinya tidak boleh menggantikan peran badan 

pembuat undang-undang.  

Dalam konteks positive legislator, Martitah mendukung penggunaanya 

dengan kriteria tertentu, yakni 1) hakim berpandangan masalah tersebut waktunya 

mendesak ; 2) terjadi kekosongan hukum jika tidak dibuat putusan yang bersifat 

positive legislature yang dapat menyebabkan chaos dalam masyarakat; 3) adanya 

kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadlilan subatantif yang didasarkan pada tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai; 4) supaya putusan tersebut memiliki 

dasar hukum serta tidak dipertanyakan lagi oleh publik; 5) putusan MK yang bersifat 

positive legislature dilaksanakan hanya untuk satu kali dan/atau sampai pembentuk 

UU, membuat penggantinya; 6) hakim MK harus menggunakan moral reading dalam 

membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat lebih berhat-hati dan selektif 

dalam membuat putusan yang bersifat positive legislature, karena putusan ini bersifat 

mengatur, final dan mengikat bagi masyarakat umum. Artinya apabila putusan itu 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka putusan itu akan diterima dan sebaliknya 

kalau putusan itu tidak sesuai maka putusan itu secara sosiologis akan mengalami 

                                                           
121Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu, Rajawali Press, Jakarta, h. 278 
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penolakan dan resistensi122. Kriteria tersebut di atas, dalam pandangan saya 

merupakan kriteria pragmatis, artinya tidak tersedia justifikasi aspek yang mendasar 

dalam judicial review, yakni pemisahan kekuasaan.  

Dengan landasan konstitusionalisme dan demokrasi, maka penelitian disertasi 

ini mencoba menformulasikan peran proporsional MK dalam pengujian undang-

undang sebagai berikut :  

Pertama, prinsip klasik dan umum mengenai pembatalan undang-undang 

adalah karena nyata-nyata bertentangan dengan UUD (clear mistake). Dengan prinsip 

ini pada dasarnya judicial review hadir karena adanya kesalahan yang nyata isi 

undang-undang yang berakibat bertentangan dengan konstitusi. Konsep clear mistake 

dapat digunakan terhadap yang secara expressi verbis  bertentangan dengan 

konstitusi. Namun prinsip ini membatasi bahwa “clear mistake” hanya berakibat 

pembatalan, bukan berakibat melakukan pengaturan123. 

Kedua, implementasi undang-undang bukan merupakan objek  pengujian 

yang menjadi kewenangan MK dalam pengujian undang-undang. Apabila MK 

mendasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi atas implementasi suatu undang-

undang, maka yang demikian berarti MK melakukan evaluasi atas pelaksanaan 

                                                           
122Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positive Legislature, Jakarta : Konstitusi Press, 

2013. h. 266. 
123“Clear Mistake” merupakan konsep yang dikenalkan  Professor James Bradley Thayer dalam konteks US 

Constitutional Law, menurutnya : “when those who have the right to make laws have not merely made a mistake, but have 
made a very clear one,—so clear that it is not open to rational question.” Lihat  James B. Thayer, The Origin and Scope of 
the American Doctrine of Constitutional Law,  Harvard Law Review, Vol. 7, No. 3 (Oct. 25, 1893), h. 129-156. 
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kebijakan. Uji konstitusionalitas undang-undang bukan merupakan evaluasi atas 

implementasi undang-undang sehingga tidak pada tempatnya menjadikannya sebagai 

pertimbangan putusan.  

Ketiga, terhadap isu-isu konstitusional yang jelas-jelas didelegasikan 

sepenuhnya kepada pembuat undang-undang, yang antara lain sering disebut sebagai 

kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy), MK seharusnya tidak masuk pada 

wilayah pengaturan sebagai akibat dari pembatalan. Artinya MK tetap mempunyai 

wewenang pembatalan, tetapi MK tidak berhak untuk membuat pengaturan, karena 

jelas-jelas konstitusi telah mendelegasikan kepada pembuat undang-undang. Bila MK 

berorientasi pada pengaturan, hal demikian tidak perlu dibuat putusan dengan model 

intepretasi kondisional atau perumusan norma baru, tetapi MK cukup memberikan 

rambu-rambu mengenai isu konstitusional tertentu dalam pertimbangan putusannya. 

Selanjutnya pembuat undang-undang yang akan menyempurnakan atau membuat 

baru suatu undang-undang dengan rambu-rambu putusan MK.  Sebagai konsekuensi 

dari hal yang ketiga tersebut, maka dalam putusannya, MK harus secara eksplisit 

menyerahkan pengaturan tersebut kepada pembentuk undang-undang.  

Keempat, sebagai konsekuensi sistem hieararkhi peraturan perundang-

undangan dan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan, putusan-putusan MK tidak 

boleh berisi perintah kepada pembuat undang-undang untuk membuat suatu undang-

undang dan untuk membuat suatu undang-undang dengan materi muatan yang 

ditentukan oleh MK. Hal ini berbeda dengan MK Afrika Selatan yang memang dalam 

konstitusinya memberikan wewenang kepada MK untuk melakukan review terhadap 
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rancangan undang-undang (bill) sehingga putusan MK menjadi dasar pertimbangan 

subtansi undang-undang. Demikian pula dalam konteks kewenengan MK Hongaria, 

diberikan kewenangan untuk secara ex officio menginisasi perkara manakala terjadi 

pembiaran oleh legislatif, sehingga putusannya mengikat pembentuk undang-undang 

untuk menerapkannya dalam pembentukan undang-undang. UUD NRI 1945 telah 

memisahkan kekuasaan dengan masing-masing mempunyai kekuasaan yang terpisah, 

sehingga perintah membuat undang-undang kepada pemegang kekuasaan membentuk 

undang-undang adalah berasal dari UUD bukan berasal dari putusan MK. Putusan 

MK hanya berakibat tindaklanjut, bukan perintah kepada pembentuk undang-undang. 

Kelima, legitimasi proses dalam skema pemisahan kekuasaan harus menjadi 

bagian dari hukum acara MK. Terlebih jika pengujian undang-undang sebagai bentuk 

dari demokrasi deliberatif yang dilakukan oleh MK, maka prinsip semua pihak harus 

didengar pandangan dan pendapatnya harus secara nyata dilakukan. Prinsip ini 

diutamakan terhadap pembentuk undang-undang, sehingga tidak tepat suatu undang-

undang diuji tanpa mendengar keterangan apapun dari pihak pembentuk undang-

undang meskipun dengan alasan kemendesakan. Dalam perkara yang disebut sebagai 

penggunaan KTP dan sejenisnya dalam sebagai tanda penggunaan hak memilih, 

dengan tanpa mendengar keterangan pembentuk undang-undang merupakan 

pelanggaran terhadap prinsip audi et altera partem.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Konstitusionalisme dan demokrasi melandasi pengujian undang-undang. 

Konstisionalisme berarti pembatasan kekuasaan yang  identik dengan aspek-aspek 

institusional  dan prosedur untuk mengatur organisasi kekuasaan dan hubungan warga 

negara dengan institusi-institusi tersebut dalam kerangka jaminan hak-hak dasar. 

Pembatasan yang dimaksud adalah dalam bentuk norma hukum yang dioperasikan oleh 

konstitusi (grondwet, UUD). Salah satu aspek fundamental dalam konstitusi adalah 

pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) dalam konstitusi.  Pengaturan 

kelembagaan dalam konstitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk saling 

membatasi kekuasaan (power limit power), tetapi hal yang dianggap lebih penting 

adalah bahwa pengaturan kelembagaan dalam konstitusi adalah dalam rangka 

melindungi dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut dalam konstitusi. Dalam rangka 

saling membatasi kekuasaan dan perlindungan dan promosi atas nilai dalam konstitusi, 

pemisahan kekuasaan menjadi hal yang mutlak.  Mengenai pengujian undang-undang 

dan hubungannya dengan pemisahan kekuasaan, pengujian undang-undang secara jelas 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan). Hakikat uji 

konstitusionalitas undang-undang oleh badan peradilan merupakan pelaksanaan 
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kekuasaan legislasi. Adapun demokrasi merupakan landasan dalam pengujian 

undang-undang yang berhubungan dengan partisipasi dalam pengambilan 

keputusan-keputusan publik. Konsep demokrasi berakibat suatu badan peradilan yang 

menguji konstitusionalitas undang-undang adalah bertentangan dengan demokrasi 

karena pembuat undang-undang lebih memiliki legitimasi dan berkarakter partispatoris 

(publik) dari pada badan peradilan. Hakim pada peradilan bukanlah institusi yang 

dipilih oleh rakyat sehingga tidak dapat menilai hal-hal yang telah dibuat oleh rakyat 

melalui perwakilannya dan fungsi formulasi kebijakan adalah pada badan perwakilan.   

2. Pendirian MK RI merupakan bagian dari reformasi konstitusi, utamanya reformulasi 

kedaulatan, memperkuat pemisahan kekuasaan dan check and balances, khusunya 

dalam hal wewenang pengujian undang-undang. Meskipun berdiri pada prinsip 

konstitusionalisme dan demokrasi, pengujian undang-undang oleh MK RI tidak 

sepenuhnya berada pada jalur landasan tersebut. Hal ini karena aktivitas utama dari 

pengujian undang-undang adalah intepretasi, yang dapat menempatkan kecenderungan 

MK untuk melakukan aktivisme yudisiil atau pembatasan peradilan. Kecenderungan 

pembatasan peradilan menghasilkan model departementalisme dan sebaliknya 

kecenderungan aktivisme yudisiil menghasilkan cara pandang yang menempatkan MK 

sebagai peradilan yang supreme untuk ajudikasi konstitusional.  

3. Sebagai negatif legislator, putusan MK dalam pengujian undang hanya berupa : tidak 

dapat diterima (Niet onvankelijk verklaardd) ; dikabulkan 1945 atau ditolak. Namun 

dalam fakta putusan MK berkembang putusan-putusan dalam bentuk lain. Putusan 

dalam bentuk lain berupa putusan yang berisi argumentasi kebijakan dan putusan yang 
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merumuskan aturan hukum baru merupakan putusan yang melanggar prinsip pemisahan 

kekuasaan, karena seharusnya yang melakukan kedua hal tersebut adalah pembentuk 

undang-undang sebagai institusi demokratik. Meskipun selalu terdapat argumentasi 

untuk menghasilkan putusan yang berisi argumentasi kebijakan dan putusan yang 

merumuskan aturan hukum baru, harus terdapat kesadaran bahwa bangunan 

kelembagaan MK sejak awal berdiri pada prinsip konstitusionalisme dan demokrasi, 

sehingga diperlukan proporsionalitas fungsi MK dalam pengujian undang-undang.  

 

 

5.2. Saran  

1. Perlunya mempertajam konsep konstitusionalisme dalam pendekatan institusional 

sebagai dasar dalam pengujian undang-undang. Penajaman tersebut memang tidak bisa 

dilakukan dengan membuat rumusan norma, tetapi melalui keinsyafan hakim MK 

dalam putusan-putusannya yang menyinggung aspek-aspek batasan kewenangan. Pada 

sisi lain, demokrasi dengan menempatkan pembentuk undang-undang sebagai 

pelaksana kehendak publik memerlukan perbaikan dari sisi legislasi. Untuk itu 

diperlukan kehat—hatian dan mengembangkan demokrasi deliberatif yang 

memungkinkan semua pihak dapat secara luas berpartisipasi dalam pembentukan 

undang-undang. Kehati-hatian dilakukan dengan memberikan kekuasaan dan 

kedudukan yang sama antara DPR dan DPD dalam pembentukan undang-undang.  

2. MK perlu menimbang mekanisme deliberatif dalam proses pengujian undang-undang. 

Mekanisme ini ditandai dengan penerepan prinsip audi et altera partem secara lebih luas 
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dan menimbang “constitutional dialogue”, yakni berpijak pada pandangan bahwa 

ajudikasi konstitusional tidak bisa hanya diselesaikan lewat pendekatn hukum tetapi 

pengadilan sebagai forum dialog, khususnya antara MK dan pembuat undang-undang.  

3. MK RI perlu mengembangkan doktrin-doktrin ‘self-limitation’ sebagaimana MK 

mengembangkan konsep kerugian konstitusional dalam perkara pengujian undang-

undang. Doktrin self-limitation dapat dibangun dalam dua bentuk, yakni membuat 

kategori perkara-perkara apa yang seharusnya MK tidak terlampau jauh masuk karena 

itu wilayah pembuat undang-udnang dan dalam bentuk batasan-batasan apa yang dapat 

dilakukan dalam putusan MK mengenai pengujian undang-undang.  
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