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ABSTRAK 

Suheri Anjas Wardana (2018) : “Pergeseran Negative Legislature Dalam 

Pelaksanaan Kewenangan Judicial 

Review di Mahkamah Konstitusi” 

Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan 

UUD 1945, dalamPerubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 

1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 

Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat 

Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Begitu juga 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1). Dalam kewenangannya, menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang 

Dasar (Negative Legisature). Tapi, lebih jauh dari itu memerankan fungsinya 

sebagai“Positive Legislature” sang pembuat Undang-Undang (membuat norma 

baru). Maka permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu 

bagaimanakah pergeseran Negative Legislature dalam pelaksanaan kewenangan 

judicial review di Mahkamah Konstitusi? dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap 

Pergeseran Negative legislature di Mahkamah Konstitusi?. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh dan dalam lagi tentang 

pergeseran Negative Legilature dalam pelaksanaan kewenangan judicial review di 

Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. 

Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. 

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, 

diklarifikasi dengan sistematis secara Diskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa 

hasil studi kepustakaan kedalam bentuk kalimat yang disusun secara Deduktif 

atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mahkamah 

konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana yang dimaksud dalam 

UUD dan UU Mahkamah konstitusi diarahkan untuk mendudukkan mahkamah 

konstitui sebagai negative legislature. Namun jika kemudian ada fenomena 

pergeseran dari negative legislature menjadi positif legislature, ini bukan lain 

karena praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian. Selain itu, 

terjadinya kekosongan hukum dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

menjadi alasan kuat untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur. 
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