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BAB III 

TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi 

Dalam perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, 

keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dilepaskan dari sistem 

konstitusionalisme yang mendapat perumusan yuridis pada abad 19 dan 

permulaan abad 20. Konstitusionalisme modern berkembang dari dua 

dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif.
42

Untuk 

menjamin berjalannya sistem konstitusionalisme, berkembang pula 

pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya di 

berbagai negara.  

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru 

dalam dunia ketatanegaraan.Di Negara-negara yang tengah mengalami 

perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi dinilai cukup popular.Bahkan, menjadi sesuatu yang 

sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki system hukum 

ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam 

penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang 

bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.
43

 

Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan Mahkamah Konstitusi 

dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kalinya berhasil 
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mengadopsikannya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919-

1920.Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans 

Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara 

efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan 

tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau 

tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan 

legislatif tersebut tidak konstitusional.
44

 

Untuk kepentingan itu, perlu dibentuk organ pengadilan khusus 

yang disebut “pengadilan konstitusi” (constitutional court) atau 

pengawasan “kekonstitusionalan” suatu undang–undang yang disebut 

judicial review yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa dan 

terutama kepada pengadilan tertinggi.
45

 

Kelsen percaya bahwa konstitusi harus dilakukan sebagai 

seperangkat norma hukum yang superior dari undang – undang biasa dan 

harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya 

ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk 

melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian.Kelsen juga 

mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan 

biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, 

sehingga dia merancang mahkamah kontitusi khusus yang terpisah dari 
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peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya 

jika bertentangan dengan undang-undang dasar.
46

 

Munculnya suasana reformasi di segala bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat dipastikan memunculkan 

sejumlah gagasan atau ide bahwa sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan 

pun perlu mengalami pengkajian ulang disesuaikan dengan paradigm baru 

yang dianut.Kenyataan menunjukan, adanya keinginan, tuntutan bahkan 

kebutuhan agar kekuasaan presiden sebagaimana ditentukan di dalam 

UUD 1945 pun mengalami peninjauan.Tidak cukup sampai di situ, 

kedudukan lembaga Negara perlu diposisikan kembali sesuai dengan 

semangat reformasi konstitusi itu sendiri. Akibatnya prinsip-prinsip 

pemisahan dan/atau pembagian kekuasan seperti dianut oeh sistem trias 

politika dan asas check and balance system yang memungkinkan adanya 

saling menguji dan mengawasi di antara keembagaan Negara memperoleh 

pembenarannya melalui mekanisme dan proses konstitusionalisme. Karena 

itu baik pembentukan lembaga kenegaraan yang baru maupun penciutan 

kewenangan terhadap lembaga Negara yang ada ditempuh dengan 

menggunakan mekanisme amandemen terhadap UUD 1945, dan 

perubahan-perubahan itu berlangsung secara sistematis dan mendasar 

sehingga berakibat pula kepada sistem ketatanegaraan.
47
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Seperti kita ketahui, UUD 1945 sebagai konstiusi tertulis RI, pasca 

reformasi telah mengalami empat kali perubahan yaitu
48

 : Pertama pada 

tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga 

pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 10 

Agustus 2002. Keseluruhan perubahan konstitusi tersebut tentunya 

mempunyai implikasi terhadap system pemerintahan dan ketatanegaraan, 

termasuk adanya penghapusan lembaga Negara dan penambahan lembaga 

Negara baru. Adapun lembaga Negara yang dihapus adalah Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga Negara yang baru adalah 

Dewa Perwakilan Daerah (DPD), Mahakamah Konstitusi (MK), Komisi 

Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia, red), Komisi Pemilihann 

Umum (KPU), dan TNI/Polri.Salah satu lembaga baru yang merupakan 

pengejawantarahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah 

Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut MK).
49

 Lembaran sejarah 

pertama salah satu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dibuka dengan 

disetujuinya pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh 

Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana 

dirumuskan dalam ketentuAN Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945 

yang disahkan pada tanggal 9 November 2001, memisahkan antara 

kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan 

perlindungan konstitusionalitas. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan 
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dengan jelas terhadap pembentukan dua kekuasaan kehakiman tersebut 

berbunyi ; 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungna peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”.
50

 

Ini berarti, berdasarkan rumusan tersebut diatas, kekuasaan 

kehakiman menganut system bifurka, dimana kekuasaan kehakiman 

terbagi dalam 2 (dua) cabaang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary 

court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan 

konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan constitusional 

reviewatas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Secara konseptual, memang dimungkinkan 1 (satu) fungsi 

dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Namun begitu, akan 

potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas 

mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga 

tersebut. Tidak hanya itu, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga 

melakukan judicialization of politics, maka sudah tentu kedudukan MK 

terhadap lembaga Negara lainnya juga harus ditegaskan.
51
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Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan 

Mahkamah Agung merupakan hal baru di Indonesia.Meskipun dikatakan 

baru, dalam sidang BPUPKI pada 1945, Muhammad Yamin pernah 

melontarkan gagasan untuk mengadopsikannya ke dalam rumusan UUD 

1945. Menurut Jimly, gagasan Yamin ini pada dasarnya berawal dari 

pemikiran perlunya diberlakukan suatu pengujian terhadap undang-

undang. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi 

wewenang “membanding undang-undang”. Kegiatan membanding 

undang-undang itu menurut yamin dapat dilakukan dengan cara 

membandingkn setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, 

yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Hukum Syariat Islam, dan (3) Hukum 

Adat.
52

 

Gagagasan Yamin ini tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan 

ditentang oleh soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem 

berpikir UUD 1945 yang ketika itu didesain atas dasar prinsip supremasi 

parlemen dengan menempatkkan MPR sebagai instansi tertinggi. Gagasan 

Yamin disanggah oleh Soepomo dengan empat alasan:  

1. konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power) 
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2.  tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-

undang  

3. kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang 

bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat  

4. sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal 

tersebut serta pengalaman mengenai judicial review.
53

 

Sebenarnya alasan Soepomo tersebut kurang relevan sebab masalah 

pengujian secara materiil suatu peraturan perundang-undangan tidak secara 

langsung berhubungan dengan teori trias politica.Masalah pengujian ini 

justru berhubungan dengan diletakkan konstitusi dalam derajat yang 

tinggi.Dengan begitu, harus ada jaminan bahwa peraturan perundang-

undangan di bawah konstitusi harus bersumber atau tidak bertentangan 

dengan konstitusi. 

Konstitusi sebagai result dari kehendak rakyat merupakan norma 

hukum tertinggi Negara sehingga jika ada suatu norma di bawah konstitusi 

yang bertentangan dengan konstitusi, norma tersebut harus dibatalkan. Jadi, 

masalah hak uji materiil yang ditolak Soepomo tidak ada relevansinya 

dengan system kenegaraan atau system pemerintahan tertentu, tetapi 

berkenaan dengan norma konstitusi. Pernyataan ini didasarkan pada 

pendapat Bagir Manan yang secara tegas menyatakan bahwa pengujian 

terhadap undang-undang tidak ada kaitannya dengan trias politica.
54
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Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali bergulir 

dalam Sidang Umum MPR perihal perubahan UUD Tahun 2001. Pada 

Perubahan III UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diakomodasi 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 

24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (UUD 

1945) yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang 

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, tanggal 9 

November 2001. Keputusan politik MPR tersebut sangat fundamental 

mengingat pada awal kemerdekaan meskipun BPUPKI membahas 

pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi namun tidak sampai masuk 

dalam norma UUD 1945. 

Ide-ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terus bergulir pasca 

kemerdekaan, namun baru setelah reformasi tahun 1998 cita tersebut dapat 

terwujud.Momentum keruntuhan pemerintahan Orde Baru 1998, memberi 

ruang terhadap diselenggarakannya pemerintahan republik Indonesia dengan 

prinsip - prinsip check and balances dan prinsip negara hukum, melalui 

agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 1945 yang 

pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan negara 

Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis. 
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B. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) sampai 

dengan ayat (6) UUD 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga 

dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-

undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga 

yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk 

menyelesaikan sengketa yang timbul antarlembaga Negara.Hal ini 

merupakan upaya untuk mendorong dan mencitakan sistem ketatanegaraan 

yang demokratis. 

Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru 

mempertegas bahwa dalam system ketatanegaraan Indoneisa, Mahkamah 

Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan 

dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga 

Negara.Jimly dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih 

lanjut hal itu sebagai berikut. 

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan 

sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan 

konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.Mahkamah Konstitusi 

bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan 

dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan 

bertanggung jawab.Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, 

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi 
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selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan 

bermasyarakat”.
55

 

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norman 

hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut 

pendapat Jimly memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan 

yang dimilikinya. Berikut lima fungsi tersebut. 

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution); 

2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan 

system demokrasi (control of democracy); 

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (the interpreter 

uardian of the constitution); 

4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga 

Negara (the protector of the citizens’ constitutional rights); dan 

5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (the 

protector of human rights).
56

 

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada 

dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama.Pertama, 

fungsi hukum yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada 

dalam bingkai dan koridor konstitusi.Interpretasi Mahkamah Konstitusi 

tidak saja beranjak sempit dari hukum yang bersifat tekstual (textual law), 
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tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang 

melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (contextual law).Fungsi 

hukum Mahkamah konstitusi juga dapat diwujudkan melalui 

penyempurnaan atas produk legislative yang sering dipenuhi dengan 

kepentingan partisan. Terkait hal ini, jimly mengemukakan bahwa “di 

samping bersifat mengoreksi, membatalkan suatu norma hukum, 

Mahkamah Konstitusi juga berperan memberikan legitimasi terhadap 

kebijaksanaan konstitusional yang dipilih dalam rangka kegiatan 

penyelenggara Negara”.
57

 

Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah 

Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis.Dalam dimensi 

politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, 

struktur dan budaya politik yang baru.Secara luas hal ini menjadi dasar 

dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai 

pendapat Jimly bahwa “proses pengambilan keputusan bernegara tidak 

hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik karena mayoritas suara 

itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. 

Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan 

dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan 

melalui peradilan konstitusi.”
58
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Fungsi politik ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan keputusan berdasarkan kategori politis “baik atau buruk” 

dan “praktis atau tidak praktis’, tetapi semata-mata sesuai dengan 

tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional.Dengan fungsi 

yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat sentral 

dan kuat kedudukannya dalam desain dan sistem ketatanegaraan di 

Indonesia.
59

Disamping itu Mahkamah Konstitusi berperan mengawasi, 

mengontrol dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi.Peran Mahkamah 

Konstitusi lainnya adalah mendorong mekanisme chek and balance dalam 

penyelenggaraan Negara, menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan 

Negara hukum kesejahteraan Indonesia.
60

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah 

Konstitusi mempunyai fungsi, yaitu : 

1. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan 

peradilan dalam sistem konstitusi. 

2. Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai The Guardian of Constitution 

(penjaga konstitusi), dan 

3. Mahakamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi.
61

 

Selanjutnya, dalam perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), 

Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) Kewenangan, yaitu: 
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(1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus 

sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD, (3)memutus pembubaran partai politik, (4) memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah 

dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan mahkamah konstitusi 

bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak 

terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, 

berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga 

berkewajiban untuk memeriksa, mengadii dan memutus mengenai 

pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau 

pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Perlu dicatat bahwa 

putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (subject to) putusan 

MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan presiden (Pasal 

7B).
62

 

Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan 

atas UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah 

satu lagi, yakni memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala 

daerah (Pemilukada) yang sebelumnya menjadi kompetensi Mahkamah 

Agung. Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pilkada ini  
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merupakan konsekuensi dari ketentuan UU No. 72 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan pilkada ke dalam rezim 

pemilihan umum atau yang diistilahkan dengan pemilukada.
63

 

Menurut Jimly, kewajiban ini secara timbal balik juga berisi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang 

dimaksud sehingga dapat dikatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki 

lima bidang kewenangan peradilan sebagai berikut. 

1. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang. 

2. Peradilan sengketa wewenang konstitusional lembaga Negara. 

3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum. 

4. Peradilan pembubaran partai politik 

5. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden 

menurut UUD. 

Secara keseluruhan, lima kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah 

konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan 

ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut UUD 1945 wewenang mahkamah konstitusi merupakan 

bagian dari kekuasaan kehakiman dan merupakan organ (komponen) 

konstitusi. Organ (komponen) konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi 

merupakan komponen atau pilar, atau dasar dari suatu konstitusi, dimana 

komponen tersebut dimasukkan dalam komponen UUD 1945, komponen 
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UUD 1945, komponen itu disebut “Lembaga UUD 1945”. Mahkamah 

Konstitusi juga merupakan mahkamah yang anggota-anggotanya terdiri 

dari hakim-hakim yang mempunyai wewenang memutus yang bersifat 

pertama dan terakhir dan bukan merupakan pengadilan banding ataupun 

kasasi yang sumber wewenangnya berasal dari UUD1945.Mahkamah 

Konstitusi juga merupakan organ (institusi) pemerintahan (lembaga tinggi 

Negara), sama seperti halnya Mahkamah Agung, presiden, DPR dan DPD, 

serta BPK yang wewenangnya di samping bersumber dari UUD juga harus 

dijabarkan lagi dalam bentuk undang-undang, di mana tugasnya untuk 

mengawasi pelaksanaan dari UUD.
64

 

C. Struktur Organisasi Mahkamah konstitusi 

Konstitusi merupakan acuan utama dalam melaksanakan proses 

seleksi hakim konstitusi (the constitution as the playbook for judicial 

selection). Di dalam konstitusi Indonesia disebutkan sebagai berikut: 

1. 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 (Pasal 24c ayat (3)).  

2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 

hakim konstitusi (Pasal 24c ayat 4). 
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3. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24c 

ayat 5).  

4. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 

serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 

undang-undang (Pasal 24c ayat 5) 

5. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25) 

    Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan pasal 18 

ayat (1) UU No. 24/2003 tentang MK, Sembilan orang Hakim Mahkamah 

Konstitusi diusulkan atau diajukan oleh tiga institusi, tiga orang berasal 

dari pengajuan MA, tiga orang berasal dari DPR, dan tiga orang berasal 

dari presiden yang kemudian kesembilannya ditetapkan melalui Keputusan 

Presiden dalam jangka tujuh hari kerja semenjak nama calon diterima 

Presiden.
65

 Sedangkan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan 

pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), demikian 

ketentuan pasal 20 ayat (1) UU yang sama.
66

 

    Menurut Riris Katharina terhadap ketentuan Pasal 24C ayat (3) 

Perubahan Ketiga UUD 1945, dapat dilihat tiga hal, yakni; (1) jumlah 

hakim konstitusi, (2) penetapan hakim Konstitusi, dan (3) proses 
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pengajuan hakim konstitusi. Selanjutnya Riris Katharina dengan mengutip 

Catatan Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia menyebutkan alasan dari penetapan jumlah 

Sembilan orang hakim adalah: 

a. Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil, yakni untuk 

memudahkan pengambilan putusan. 

b. Agar mewakili seluruh aspirasi pemegang kekuasaan, yakni 

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. 

c. Contoh dibeberapa Negara lain yang sudah memiliki Mahkamah 

Konstitusi, banyak di antaranya yang jumlah hakim konstitusinya 

sebanyak Sembilan orang. 

d. Jumlah hakim Sembilan orang dimaksud supaya persidangan bisa 

lebih cepat, singkat, dan efisien.
67

 

 Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut : 

Sumpah hakim konstitusi: 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 

hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”  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Janji hakim konstitusi:   

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 

kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan 

dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
68

 

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 perubahan 

atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

diatur persyaratan menjadi hakim konstitusi. Adapun syarat-syaratnya 

sebagai berikut: 

1. Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 

b. Adil; dan 

c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 

2. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim 

Konstitusi harus memenuhi syarat: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang latar 

belakang berpendidikan tinggi hukum; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 
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d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 

65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; 

e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban; 

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan 

h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima 

belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. 

3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon 

hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan 

menyerahkan: 

a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;   

b. Daftar riwayat hidup; 

c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah  dilegalisasi dengan 

menunjukkan ijazah asli; 

d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber  penghasilan calon yang 

disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat 

pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan 

e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Didalam Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), 

Yaitu Hakim Konstitusi, Sekretariat Jendral, dan Kepaniteraan. Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
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Undanng Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan: “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan 

dan sekretariat jendral untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang 

Mahkamah Konstitusi”. 

Berdasarkan syarat yang telah tertuang di dalam Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, bisa diketahui bahwa tidaklah 

mudah memangku jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.Para 

pembuat Undang-Undang menginginkan calon Hakim Mahkamah 

Konstitusi orang yang mempunyai / memiliki pengetahuan hukum yang 

luas yang didapat dari pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para 

calon Hakim Mahkamah Konstitusi.Dilihat dari persyaratan administrasi 

tersebut, pembentuk undang-undang menghendaki agar calon Hakim 

Konstitusi dilihat dan dipelajari dari pengalaman karir atau jejak rekam 

(track record) dengan melihat dan membaca riwayat hidup dan 

pekerjaan.Disamping itu agar dalam menjalankan tugas-tugasnya harus 

juga didukung oleh kemampuan fisik dan rohani. 

D. Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi 

1. Pengertian Judicial Review 

Secara singkat judicial review dapat diartikan the power of courts 

to decide upon the constitutionality of legislative act (kewenangan 

pengadilan untuk menetukan konstitusionalitas undang-undang legislatif). 

Dalam Black’s Law Dictionary, judicial review diartikan sebagai: 
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a. Kewenangan pengadilan untuk menguji tindakan pemerintah dan 

cabang pemerintah lain, khususnya kewenangan pengadilan untuk 

membatalkan tindakan eksekutif dan legislatif yang tidak sesuai 

dengan konstitusi. 

b. Kewenangan untuk melengkapi doktrin konstitusional 

c. Pengujian oleh pengadilan terhadap putusan pengadilan terhadap 

putusan pengadilan  yang lebih rendah atau lembaga-lembag 

administratif berdasarkan fakta atau penemuan hukum.
69

 

Menurut Joseph Tenenhus sebagaimana dikutip Zainal Arifin 

Hoesein, judicial review adalah the process with his a body judicial specify 

unconstitutional form action-what is done by legislatif body abd by 

executive head. Rumusan ini menggambarkan bahwa judicial review 

merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu 

produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan ini 

mengindikasikan tiga elemen pokok tentang judicial review.Pertama, 

badan yang melaksanakan judicial review adalah badan/lembaga 

kekuasaan kehakiman. Kedua, adanya unsur pertentangan antara norma 

hukum yang sederajatnya di atas, dan ketiga, objek yang diujikan adalah 

lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan 

eksekutif.
70 
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Menurut John Agresto,pemikiran dalam bidang hukum 

ketatanegaraan mengenai perlunya pengujian peraturan perundang-

undangan  oleh badan kehakiman sangat erat kaitannya dengan konsep 

konstitusi sebagai hukum tertinggi (Higher law atau 

supremenorms/fundamental law).Karena itu, pemikiran mengenai 

kekuasaan badab kehakiman melakukan pengujian peraturan perundang-

undangan terhadap konstitusi undang-undang dasar tidak berkembang di 

Negara-negara yang system hukum ketatanegaraannya tidak menempatkan 

konstitusi sebagai norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada 

norma-norma hukum lainnya.
71

 

Kewenangan judicial review dalam pengertian hukum 

konstitusi merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada 

Mahkamah Agung atau lembaga yudisial lainnya seperti Mahkamah 

Konstitusi untuk membatalkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak 

legislatif dan/atau eksekutif, termasuk membatalkan peraturan perundang-

undangan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan 

konstitusi, sehingga kewenangan judicial review ini menjadi semacam 

pagar penyelamat terhadap konstitusi agar tidak diselewengkan dalam 

praktik. 

Studi hukum hampir selalu mengaitkan masalah susunan hierarki 

peraturan perundang-undangan dengan teori jenjang norma (stufenbau 

                                                             
71

 Benny K.Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran 

Pengujian UU terhadap UUD, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013),  h. 13-14. 



61 
 

theory) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiansky. Jika 

suatu peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa 

dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif.Pengujian ini 

biasanya disebut judicial review.
72

 

Pengertian yudicial review dapat disimpulkan lebih sempit dan 

lebih luas dari dua konsep pengujian diatas, yaitu toetsingrecht dan 

constitutional review. Dikatakan lebih sempit karena kewenangan 

pengujian hanya diberikan kepada hakim atau lembaga 

peradilan.Disebutkan lebih luas karena tolak ukur pengujiannya bukan 

hanya konstitusi tetapi bisa juga undang-undang untuk pengujian peraturan 

perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah undang-undang. 

Dengan demikian, pelaksanaan judicial review menjadi 

kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan khusus 

untuk itu oleh undang-undang dasar dan/atau undang untuk menguji 

tingkat konstitusionalitas atau keabsahan suatu peraturan perundang-

undangan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang secara hierarkis derajatnya lebih tinggi.
73
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2. Konsep Yudicial Review 

Judical Review erat kaitannya dengan teori dan ajaran trias politica 

atau ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power).Tujuan dan perlu 

pemisahan kekuasaan adalah untuk menjamin adanya dan terlaksananya 

kebebasan politik anggota masyarakat negara.Menurut Bagir Manan yang 

mengutipMontesquieu,kebebasan politik ditandai dengan adanya rasa 

tenteram,karena setiap orang merasa dijamin keamanan dan 

keselamatannya.Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut, maka 

lembaga penyelenggara harus ditata sedemikan rupa agar orang tidak takut 

padanya.Penataan lembaga penyelenggaraan negara yang menjamin 

kebebasan tersebut,menurut Montesquieu,dilakukan dengan cara 

memisahkan lambaga penyelenggara pemerintahan negara kedalam 

berbagai cabang.
74

 

Montesquieu mengatakan lebih lanjut,apabila lembaga kekuasaan 

kehakiman digabungkan dengan lembaga legislatif,maka kehidupan dan 

kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan 

secara sewenang-wenang. Sedangkan, jika lembaga kekuasaan kehakiman 

bersatu dengan lembaga kekuasaan eksekutif,maka hakim mungkin akan 

bertindak sewenang-wenang dan menindas. Maka kekuasaan kehakiman 

yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan 

dan mencegah kesewenang-wenanagan. Salah cara yang dilakukan agar 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari lembaga penyelenggaraan 
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Negara adalah dengan melaksanakan prinsip check and balance antara 

masing-masing cabang kekuasaan.Pelaksanaan prinsip checkand balance 

antara yudikatif dengan eksekutif dan legislatif adalah dengan diberikanya 

wewenangjudicialreview kepada lembaga yudikatif.
75

 

Fungsi review sesungguhnya telah menjadi kajian di Indonesia dari 

waktu ke waktu. Namun perdebatan pandangan para pakar hukum 

akhirnya dapat diakhiri setelah terjadinya perubahan UUD 1945. 

Sepertinya para pelaku perubahan UUD dengan didorong oleh keinginan 

para pakar hukum serta semangat reformasi ketika itu menyadari  

pentingnya pembatasan terhadap kewenangan absolute lembaga legislatif 

dan eksekutif dalam pembentukan perundang-undangan ketika itu. Namun 

tidak berarti setelah terbentuknya lembaga peradilan yang bertugas 

melakukan review produk legislasi, perdebatan mengenai sah atau 

tidaknya fungsi review terhenti.
76

 

Menurut Jimly Asshidiqie, di dalam praktik, dikenal adanya tiga 

norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut norm control 

mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum 

sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu keputusan 

normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (beschikking), 

keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) 

yang biasa diebut vonis.  
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Ketiga bentuk norma hukum diatas dapat diuji kebenarannya 

melalui peradilan (judicial).Jika pengujian dilakukan oleh lembaga 

peradilan, maka prosesnya disebut Judicial Review.Disinilah fungsi dari 

judicial review untuk mengoreksi produk hukum di bawah 

staatsfundamentalnorm, produk perundang-undangan di bawah undang-

undang.Tugas untuk me-review produk hukum tersebut sebaiknya 

memang diserahkan kepada lembaga di luar lembaga pembentukannya 

(legislatif dan eksekutif). Hal itu untuk menjaga nilai objektifitas 

pengujian karena dikhawatirkan pengujian internal (legislative review atau 

executive review) akan subjektif.
77 

Istilah Judicial review jelas tidak sama dengan Constitutional 

review, dan berbeda pula dengan pengertian judicial preview seperti dalam 

sistem perancis. Kalau orang berbicara mengenai hak dan kewenangan 

untuk menguji atau hak uji, maka baru kita dapat menggunakan istilah hak 

untuk menguji atau hak uji,  yang dalam bahasa belandanya disebut 

toetsingrech. Jika hak uji itu diberikan kepada hakim, maka namanya 

adalah judicial review oleh lembaga peradilan. Jika kewenangan untuk 

menguji itu diberikan kepada lembaga legislatif, maka namanya bukan 

judicial review melainkan legislative review. Jika yang melakukan 

pengujian itu adalah pemerintah maka namanya tidak lain dari executive 

review.
78
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Kekuasaan kehakiman yang bertindak sebagai negative legislator 

membuat para pembentuk undang – undang saat ini cenderung lebih suka 

membentuk produk perundang-undangan yang tidak kasuistis dan bersifat 

umum (flucht in die generalklausel).Sehingga terjadi pergeseran dari 

hakim yang hanya corong undang-undang (normgerechtigkeit) ke arah 

hakim bebas (einzelfallgerechtigkeit).Karena paham Typis Logicistis yang 

menganggap hakim adalah corong undang-undang dibantah oleh beberapa 

pakar.Soedikno Mertokusumo menejlaskan bahwa pandangan tersebut 

telah ditinggalkan semenjak tahun 1850.
79

 

Jimmly Asshidiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua 

jenis judicial review, yaitu: (1) concrete norm review dan (2) abstract 

norm review. concrete norm review tersebut dapat berupa: (a) pengujian 

terhadap norma konkret terhadap keputusan-keputusan yang bersifat 

administrative (beschikking), seperti dalam PTUN (Peradilan Tata Usaha 

Negara), (b) pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan 

umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan 

banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta 

pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.
80

 

Jenis judicial review yang kedua adalah abstract norm review yaitu 

kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas 

dari MK-RI yang diinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus 

Marbury vs Madison di Amerika. Sebagian dari kewenangan abstract 
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norm review ini masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan 

pengujian perundang-undangan di bawah UU.
81 

Mahkamah Konstitusi mengawal Undang-Undang dasar, 

sedangkan Mahkamah agung mengawal Undang-Undang. Mengapa 

terdapat perbedaan? Karena memang pada dasarnya Mahkamah Konstitusi 

batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar sedangkan Mahkamah agung 

batu ujinya adalah undang-undang. Hal ini terjadi sesuai dengan prinsip 

check and balance.
82

 

Dalam judicial review terdapat jenis formal judicial review dan 

materil judicial review.Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga 

terbagi antara antara kaidah formal dan materiil yang menurut Jimly 

Asshidiqie parallel dengan pembedaan antara hukum materiil dan hukum 

formal. Hukum materil atau substantive law mengatur mengenai substansi 

normanya, sedangkan hukum formal atau procedural law mengatur 

mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.
83

 

 Dalam judicial review terdapat jenis formal judicial review dan 

materil judicial review.Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga 

terbagi antar kaidah formil dan materil yang menurut Jimly Asshidiqie 

parallel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. 

Hukum materil atau Subtantive Law mengatur mengenai substansi 
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normanya, sedangkan hukum formil atau Procedural of Law mengatur 

mengenai prosedur penegakan norma hukum materil itu. 

E. Negative Legislature di Mahkamah Konstitusi 

1. Pengertian Negative Legislature 

 Istilah Negative Legislature dan Positive Legislature dalam hukum 

positif di Indonesia memang tidak di atur secara eksplisit dalam 

perundang-undangan. Akan tetapi secara implicit  dan kontekstual kita 

mengenal, bahkan mempraktekkan kedua istilah hukum yang memiliki 

pengertian saling berlawanan tersebut. Istilah positif legislator dipahami 

sebagai wilayah kerja para legislator (pemegang kekuasaan legislatif), 

bukan wilayah kerja lembaga peradilan (yudikatif), dimana lembaga 

legislatif ini memiliki kewenangan untuk membentuk suatu sebuah 

norma. Sebaliknya, Negatif Legislator merupakan wewenang legislasi 

yang bersifat negative/pasif, yakni hanya untuk 

menghapus/membatalkan suatu norma hukum tidak mengikat. 

Wewenang inilah yang berada dibahwah lembaga yudikatif terutama 

berkkaitan dengan pengujian sebuah norma. Hal inilah yang ditegaskan 

oleh Hans Kelsen, bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan 

suatu UU tidak mengikat secara hukum.Dalam  menjalankan fungsi ini, 

pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai Negative 

Legislature. 

 Gagasan itulah yang meletakkan keniscayaan akan adanya 

kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan 
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legislatif. Kemudian gagasan ini di baca oleh Bojan Bugaric sebagai 

upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (positive 

legislature) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model negatif 

legislator (negative legislatore) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi 

atau badan peradilan lainnya.
84

 

 Di Indonesia berdasarkan norma-norma yang diatur di dalam 

konstitusi yaitu UUD 1945, kewenangan Negatif legislator dimiliki oleh 

2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK. Untuk MK 

negative legislator dugunakan untuk membatalkan UU yang 

bertentangan dengan UUD 1945, semnetara untuk MA Negatif 

legislator digunakan untuk membatalkan peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan UU. Untuk positif legislator, 

kewenangannya dimiliki oleh 2 (dua) lembaga Negara yaitu :DPR dan 

Presiden sebagai mana diatur dalam pasal 20 UUD 1945. Dalam 

melakukan “Constitutional Review” UU terhadap UUD maka MK 

hanya mempunyai hak untuk menyatakan batal atau tidak sah UU 

tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU No. 24 

Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2011. 

 Dalam kaitan ini, maka dalam melaksanakan kewenangannya, 

terutama dalam melakukan pengujian atau judicial review UU terhadap 

UUD, MK hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan original 

intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang  
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menetapkannya. MK hanya boleh menyatakan sebuah UU bertentangan 

atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah (ikut 

mengatur) dengan cara apapun.
85
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