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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia 

1. Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi 

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan 

ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau 

judicial review.1 Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial 

review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,2 

momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika 

Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA 

Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai 

bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada 

ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan 

wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS saat itu 

dengan Ketua MA John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban 

konstitusional mereka yang bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga 

konstitusi. Sumpah hakim agung AS adalah sebagai berikut:3  

I do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons, and 
do equal right to the poor and to the rich; and that I will faithfully and impartially 
discharge all the duties incumbent on me as according to the best of my abilities 
and understanding, agreeably to the constitution, and laws of the United States. 
 

 
1 Istilah judicial review terkait dengan istilah Belanda “toetsingsrecht”, tetapi keduanya memiliki 
perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada penilaian hakim 
terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang 
membentuk. Sedangkan dalam konsep judicial review secara umum terutama di negara-negara 
Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain 
itu, istilah judicial review juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti legislatif 
review, constitutional review, dan legal review. Dalam konteks judicial review yang dijalankan oleh 
MK dapat disebut sebagai constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly 
Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konpress, 2005), 
hal. 6 – 9. 
2 Perkembangan pemikiran judicial review dari Yunani Kuno dan sebelum abad ke-19 digambarkan 
oleh Jimly Asshiddiqie dalam Ibid, 10 – 16. 
3  http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mht, diakses 8/01/ 
2010. 
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Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga 

supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. 

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang 

bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, 

melainkan juga lembaga negara sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John 

Marshall di akhir opininya sebagai berikut.4 

Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms 
and strengthens the principle, supposed to be essential to all written 
constitutions, that a law repugnant to the constitution is void; and that courts, as 
well as other departments, are bound by that instrument. 

 

Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard 

menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem checks and 

balances yang telah ditetapkan dalam Constitution Convention. Sistem checks 

and balances merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin 

bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan 

pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan.5 

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang judicial 

review hingga ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa 

hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi 

parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat 

menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar 

undang-undang dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya 

prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan 

untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan 

dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu 

tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan. 

Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek 

mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria 

ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang dipraktikkan 

oleh John Marshall. Pada saat itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili 

 
4 Ibid. 
5 Leonard W. Levy (ed.), Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam 
Negara Demokrasi, Judul Asli: Judicial Review and the Supreme Court, Penerjemah: Eni 
Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), hal. 3. 
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sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan 

perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki 

wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas 

tindakan negara (constitutional complaint).6 

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani 

perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat 

menjadi anggota Chancelery dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 

1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 

1920 yang di dalamnya membentuk Mahkamah Konstitusi 

(Verfassungsgerichtshof). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga 

Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani 

judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya.7 

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK 

pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review. Sedangkan 

munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan 

hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK 

dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and 

balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini 

terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, 

yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus 

sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada 

suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan 

kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang 

dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi 

legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi 

itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai 

sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu 

esensi demokrasi.8 Mekanisme judicial review yang di banyak negara yang 

 
6 Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 24. 
7 Ibid., hal. 29. 
8 Lihat, David Wood, Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles, dalam Charles 
Sampford and Kim Preston (eds.), Interpreting Constitution, (NSW: The Federation Press, 1996), 
hal. 171 – 183. 
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dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi 

kelemahan demokrasi tradisional.9 

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur 

dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dipercaya akan 

mengikuti hukum besi kekuasaan “power tends to corrup, absolut power corrupt 

absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis 

kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang 

berbeda. Dalam perkembangnya kelembagaan negara dan pencabangan 

kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya 

menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat 

memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik 

horisontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di 

sinilah keberadaan MK diperlukan. 

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan 

sebagai pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami 

sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak 

konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh 

parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang 

didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.10 

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip 

supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan 

pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah 

dengan aturan hukum di atasnya.  Kelsen menyatakan:11 

The application of the constitutional rules concerning legislation can be 
effectively guaranted only if an organ other than the legislative body is entrusted 
with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – 
according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a 

 
9 Jose H. Choper, Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration 
of the Role of the Supreme Court, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), 
hal. 4 – 7. Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena Abad XX dan pada umumnya dibentuk di 
negara-negara yang telah mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah 
penerimaan mekanisme konstitusi untuk menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta 
pembatasan kekuasaan negara. Lihat, I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial 
Review, dan Welfare State, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hal. 3 – 
3.  
10 Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 
(Durham and London: Duke University Press, 1989), hal. 3. 
11 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 157. 



5 

 

                                                           

special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-
called “constitutional court”... 

 

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma 

hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. 

Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum 

adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke 

puncak dan sampai pada konstitusi pertama. 

Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua 

aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi 

juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan 

negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan 

negara ini, terdapat mekanisme constitutional complaint yang menjadi salah satu 

wewenang pokok MK di berbagai negara. 

 

2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang 

dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.12 Indonesia merupakan negara 

ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena 

abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi (MK) 

dalam sistem kenegaraan dan baru berkembang pada abad ke-20. 

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi 

pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi 

gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh 

BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah 

mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan 

untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat 

tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu 

tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana 

hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review.13 

 
12 Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001. 
13 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Jakarta: Yayasan 
Prapanca, 1959), hal. 341 – 342. 
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Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, judicial review pernah menjadi 

salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara 

Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 

158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga 

pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.14 

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) 

yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada MA. 

Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan 

bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.15 Hal 

itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor 

XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang 

Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang 

Tidak Sesuai Dengan UUD 1945.16  

Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU 

Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu 

Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena 

ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan 

dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk 

undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara 

terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam 

pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga 

 
14 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 25. 
15 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 402. 
16 Di dalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk 
hukum lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. 
Sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan 
Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden dan UU Nomor 5 Tahun 
1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-
Undang. Penetapan dan Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
(1) menjadi Undang-Undang dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1969; (2) menjadi Undang-
Undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden tersebut ditampung 
dan dijadikan bahan penyusunan Undang-Undang yang baru; dan (3) diserahkan kepada 
Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan dengan materi masing-
masing. 
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dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor 

III/MPR/1978.17 

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 

1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA 

adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. 

Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan 

UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang 

didasarkan pada prinsip checks and balances.18 

Sebelum terbentuknya Mahkaman Konstitusi sebagai bagian dari 

Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 

1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 

III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat 

disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan 

merupakan lembaga peradilan. 

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi 

kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau 

MK. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya 

dikesampingkan karena, disamping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR 

bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil 

organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang 

pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri 

sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah 

menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD 

akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 

Pembentukan MK RI juga dapat dipahami dari dua sisi di atas, yaitu dari 

sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK 

diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang 

 
17 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: 
LP3ES, 2007), hal. 96. 
18 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 331. 
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dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak 

menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang 

dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. 

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut 

supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang 

sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul 

sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk 

menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. 

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi 

perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara 

kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 

1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang 

berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan 

wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara 

kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem 

hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan 

pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat 

pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 

1945. 

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk 

republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk 

kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, 

oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud 

kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena 

itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi 

yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.  

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari 

prinsip negara hukum.19 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan 

sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi 

hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. 
 

19 Menurut A.V. Dicey salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum (supremacy of 
law). Salah satu konsekuensi dari kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka berlaku pula 
prinsip supremasi konstitusi. Lihat A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution, Tenth Edition, (London; Macmillan Education LTD, 1959). 
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Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat  dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu 

bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam 

penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan 

oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang 

harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu 

ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang 

perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggungjawab negara. 

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, 

maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak 

bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang 

pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud 

bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan 

hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. 

Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran 

terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar 

belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang 

diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.  

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan 

sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum 

kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada 

perubahan keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III 

bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum 

terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA.  

UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. 

Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan 

UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen 

Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah 

Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada 

masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-

masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden 

sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 
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15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. 

Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana 

Negara pada 16 Agustus 2003.   

 

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI 

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 

walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan 

itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah 

tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang 

kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan 

demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk 

menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. 

Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku 

kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara 

lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip 

supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Setiap lembaga 

negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan 

rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki 

oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun 

fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang 

dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang 

pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu 

ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah 

konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan 

norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain 
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prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta 

perlindungan hak konstitusional warga negara.  

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi 

MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional 

tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 

bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap 

pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.20 

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan 

konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran 

terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) 

fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui 

wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), 

pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak 

konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), 

dan pelindung demokrasi (the protector of democracy). 

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 

1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan 

kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. memutus pembubaran partai politik; 

4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan 

 

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat 

DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

 

C. Susunan Hakim Konstitusi  
 

20 A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119. 
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Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga 

dijalankan oleh pejabat hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 

menyatakan bahwa MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang 

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

orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.  

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus 

memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan 

hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan 

ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di 

media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang 

bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi 

dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-

masing lembaga.21 

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali 

dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi.22 

Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya 

dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.23 Panel hakim pada awalnya 

dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu 

persidangan yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan 

serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat 

melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam 

perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu 

cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil 

pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil 

putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, 

putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

(RPH). 

 
21 Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003. 
22 Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. 
23 Pasal 28 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003. 
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o Hakim”. 

                                                           

Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya 

memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk 

panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa 

PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim 

konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.24 Perkembangan ini selanjutnya 

diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) 

menyatakan “Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Panel Hakim dan/atau Plen

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. Apabila Ketua MK 

berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya 

berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh 

hakim konstitusi yang hadir.25 Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh 

Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.26 

 

 
24 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan MK, 2005), hal. 364 – 365. 
25 Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003. 
26 Asshiddiqie, op. cit., hal. 335. 


