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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
segenap rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penyusunan bahan ajar Modul 
Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat diselesaikan 
dengan baik. Penyusunan modul ini merupakan wujud upaya untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran di Pusat Pendidikan 
Pancasila dan Konstitusi. 

Modul pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun 
sebagai salah satu acuan materi dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. 
Setiap modul disesuaikan kontennya dengan materi ajar yang disampaikan untuk 
setiap program pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Masing-
masing modul memiliki muatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran dan mengacu pada kurikulum yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan 
Pancasila dan Konstitusi. 

Modul “Mahkamah Konstitusi” ini disusun untuk membantu peserta didik 
untuk dapat memahami lebih dalam dan secara mandiri materi mengenai 
Mahkamah Konstitusi,  Modul ini berisi materi-materi tentang sejarah, wewenang, 
fungsi, struktur, dan mekanisme kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi.  

Modul ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 
sehingga pencapaian tersebut dapat lebih terukur dan terarah. Semoga keberadaan 
modul ini dapat menjadi bahan ajar yang bermanfaat dan dapat menambah 
khasanah ilmu pengetahuan bagi banyak pihak. 

 

 

Jakarta,    April  2016 

Sekretaris Jenderal, 

 

 

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 
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Tinjauan Mata Diklat 

 
Selamat datang dalam pembelajaran interaktif modul “Mahkamah 

Konsttitusi”. Modul ini merupakan salah satu modul dalam proses 

pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara.  

 

Modul ini berisi materi-materi tentang sejarah, wewenang, fungsi, struktur, 

dan mekanisme kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Modul ini terbagi 

menjadi 3 (tiga) kegiatan belajar, dengan harapan akan memudahkan Anda 

untuk dapat lebih mendalami dan memahami materi yang disajikan. Kegiatan 

belajar pertama akan mengajak Anda untuk memahami sejarah dan 

wewenang Mahkamah Konstitusi RI. Kegiatan belajar kedua akan mengajak 

Anda untuk memahami wewenang, fungsi, dan struktur mekanisme 

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada kegiatan belajar ketiga Anda 

diharapkan dapat mengetahui dan putusan Mahkamah Konstitusi. 
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1. Sebelum Anda mengikuti rangkaian  pembelajaran dalam modul ini, silahkan 
Anda baca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya sebagai berikut: 

2. Mulailah mempelajari modul ini dengan membaca do’a. 
3. Bacalah terlebih dahulu bagian pendahuluan modul. 
4. Pahami peta konsep yang telah disediakan sebagai dasar untuk 

mempermudah alur fikir Anda dalam memahami pokok-pokok materi. 
5. Pelajari uraian materi dari setiap Kegiatan Belajar (KB). 
6. Bacalah rangkuman yang ada di setiap Kegiatan Belajar. 
7. Kerjakan latihan mandiri yang ada di setiap Kegiatan Belajar dengan 

menggunakan jawaban berdasarkan pada uraian materi maupun sumber 
referensi lain. 

8. Selesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dalam modul ini yang terdiri dari 
3 (tiga) Kegiatan Belajar. 

9. Selesaikan terlebih dahulu satu rangkaian Kegiatan Belajar, setelah itu Anda 
baru bisa melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya. 

10. Silahkan baca bagian penutup modul. 
11. Kerjakan bagian tes akhir modul. 
12. Cocokkan jawaban tes akhir modul Anda dengan kunci jawaban modul dan 

hitunglah perolehan nilai Anda. 
13. Jika Anda telah berhasil menyelesaikan satu rangkaian modul ini, Anda dapat 

melanjutkan ke modul selanjutnya. 
14. Untuk menambah pengetahuan tentang materi dalam modul ini, Anda 

dipersilahkan mencari informasi dan materi dari sumber referensi lainnya. 
15. Akhiri pembelajaran modul ini dengan membaca do’a. 

 
Selamat belajar 

 
	
	
	
	
	

	



MAHAKAMAH KONSTITUSI 
	

Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	  5	

	

	

	

	

	

	

	

	

Standar Kompetensi : 

Menjelaskan sejarah, wewenang, fungsi, struktur, dan mekanisme 
kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi. 

Kompetensi Dasar : 

1. Menjelaskan sejarah dan wewenang Mahkamah Konstitusi RI  
2. Menjelaskan struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. 
3. Menguraikan  putusan Mahkamah Konstitusi 

Kegiatan Belajar 1 : 
Sejarah dan Wewenang 

Mahkamah Konstitusi RI 

Kegiatan Belajar 2 : 
Struktur dan Mekanisme 

Kerja Mahkamah 
Konstitusi. 

• Tujuan Pembelajaran : 
• Uraian Materi : 

1. Perkembangan 
Gagasan tentang 
sejarah dan wewenang  
Mahkamah Konstitusi.	

	

• Tujuan Pembelajaran 
• Uraian Materi : 

1. Struktur dan 
mekanisme kerja 
Mahkamah Konstitusi 

	

	

Kegiatan Belajar 3 : 
Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

• Tujuan Pembelajaran : 
• Uraian Materi : 

1. Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
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KEGIATAN BELAJAR 1  

MAHKAMAH KONSTITUSI RI 

 

 

• Peserta didik menjelaskan sejarah dan wewenang Mahkamah Konstitusi 
RI 
 
 
 

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi 

1. Sejarah Gagasan Judicial Review di Inggris (1701) 

- Konsep “parliament can do no wrong” 

Secara historis independensi hakim diuraikan oleh Suzanna Sherry melalui 
artikelnya Independent Judges And Independent Justice dalam jurnal Law and 
Contemporary Problems, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, 
tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif “ there 
was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative 
enactments”. Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “an act of 
parliament can do no wrong, although it may do several things that look 
pretty odd”. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan 
menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). 
Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah judicial 
review.  

Sir Edward Coke, the father of American judicial review, menyatakan 
bahwa “when an Act of Parliament is against common right and reason, or 
repugnant,or impossible to be performed, the common law will control it, and 
adjudge such Act to be void.21 Secara kontekstual, independensi hakim dapat 
dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan putusan dan 
berpendapat. Hakim dengan keahliannya yang profesional dituntut untuk tidak 
menengok ke kanan atau ke kiri guna memilih pihak. Menurut filsafat, ajaran 
atau doktrin legalisme ini hukum itu mesti lurus dan benar (recht moet recht 
zijn kata orang Belanda), sedangkan sang hakim (de rechter dalam Bahasa 
Belanda) karena itu juga mesti selalu berjalan lurus, lempang ke depan 
menuruti imperativa substantif isi hukum, tanpa boleh ada niat culas untuk 
berpikiran bengkok untuk berkelok ke kepentingan yang di kanan atau ke 
kepentingan yang di kiri. Maka hakim itu mestilah selalu siap untuk “cuma” 

Uraian Materi 

	

Tujuan Pembelajaran	
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berperan sebagai la bouche qui prononce les paroles des lois (sebatas mulut 
yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata. Prosedur kerja dan 
metode berpikirnya tak lain ialah pendayagunaan silogisma deduksi, dan 
bukan emosi pemihakan, sine ira (tanpa kegalauan atau kegusaran) untuk 
menerima pembuktian tentang ‘apa duduk perkaranya’ (premis minor), 
menemukan ‘apa dasar hukumnya’ (premis mayor), dan menarik simpulan 
(conclusio) dari dua premis tersebut sebagai ‘amar putusannya’.2 

2. Praktek dan Model judicial review 

2.1 Kasus Daniel Lawrence Hylton Vs. US Government (1796) 
[tindakan congres AS dinyatakan constitusional] 

The act of Congress of 6 June 1794, laying "a tax on carriages for the 
conveyance of persons, kept for the use of the owner," is a constitutional law, 
and is within the authority granted to Congress by the eighth section of the 
first article of the Constitution. 

This was a writ of error directed to the Circuit Court for the District of 
Virginia, and upon the return of the record the following proceedings 
appeared. An action of debt had been instituted to May Term, 1795, by the 
attorney of the district in the name of the United States against Daniel Hylton 
to recover the penalty imposed by the Act of Congress of 5 June, 1794, for not 
entering and paying the duty on a number of carriages for the conveyance of 
persons which he kept for his own use. The defendant pleaded nil 
debet,whereupon issue was joined. But the parties, waiving the right of trial 
by jury, mutually submitted the controversy to the court on a case which stated 

"That the defendant, on 5 June, 1794, and therefrom to the last day of 
September following, owned, possessed, and kept, 125 chariots for the 
conveyance of persons, and no more; that the chariots were kept exclusively 
for the defendant's own private use, and not to let out to hire or for the 
conveyance of persons 

2.2 Kasus Marbury vs Madison (1803) [tindakan congres AS 
dinyatakan inconstitusiona] 

Bagian ini merupakan pengantar untuk memahami perkembangan gagasan 
tentang mahkamah konstitusi yang dimulai dari kelahiran doktrin judicial 
review (pengujian undang-undang) melalui putusan Mahkamah Agung 
Amerika Serikat, yang dipimpin John Marshall, dalam perkara Marbury vs. 
Madison (1803). Hal yang menjadi penekanan di sini adalah melalui putusan 
ini lahirlah doktrin atau ajaran bahwa undang-undang tidak boleh 
bertentangan dengan konstitusi (tertulis), karena itu harus terbuka 
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kemungkinan untuk mengujinya terhadap konstitusi, dan bahwa lembaga yang 
berwenang untuk mengujinya adalah pengadilan.  

Doktrin ini bernilai “revolusioner” karena mematahkan doktrin yang 
hingga saat itu menjadi arus dominan, yaitu doktrin supremasi atau kedaulatan 
parlemen yang mengajarkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh 
meragukan keabasahan undang-undang buatan parlemen (Act of Parliament) 
dan tugas pengadilan adalah untuk menegakkannya. Dengan kata lain,	melalui 
putusan dalam kasus Marbury vs. Madison itu lahir doktrin baru, di samping 
doktrin supremasi parlemen, yaitu doktrin supremasi konstitusi. 

Ajaran John Marshall ini berdampak besar pada pemikiran para cerdik 
pandai hingga kemudian lahir gagasan tentang mahkamah konstitusi yang 
boleh dikatakan merupakan kelanjutan dari pemikiran John Marshall dengan 
doktri supremasi konstitusi atau judicial review-nya. 

a. Duduk Perkara Kasus Marbury vs. Madison. 

Uraian dimulai dari kekalahan Presiden petahana (incumbent) John 
Adams dari Thomas Jefferson dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. 
Pada tanggal 2 Maret 1801, atau sehari menjelang berakhir masa 
jabatannya, Presiden John Adams mengangkat 42 orang justices of the 
peace untuk District of Columbia dan mendapatkan persetujuan Kongres 
pada hari berikutnya. John Marshall yang pada saat itu masih menjabat 
sebagai Secretary of State (meskipun ia sudah diangkat menjadi Ketua 
Mahkamah Agung pada tanggal 4 Februari 1801) menandatangi surat-surat 
yang diperlukan bagi pengangkatan itu (yang disebut judicial 
commissions). Namun surat-surat tersebut belum diserahkan hingga tanggal 
3 Maret 1801 berakhir. Presiden Thomas Jefferson memulai jabatannya 
pada tanggal 4 Maret 1801 kemudian memerintahkan Secretary of State 
yang baru, yaitu James Madison, untuk menahan atau tidak menyerahkan 
surat-surat dimaksud.  

Salah satu dari 42 orang yang diangkat menjadi justice of the peace 
yang surat pengangkatannya ditahan itu, yaitu William Marbury, 
mengajukan petisi ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 1801 
yang meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Secretary of State 
Madison menyerahkan surat pengangkatan dirinya (langkah ini diikuti oleh 
tiga orang lainnya yang surat-surat pengangkatannya juga ditahan oleh 
James Madison, yaitu William Harper, Robert R. Hooe, dan Dennis 
Ramsay). Dasar permohonan Marbury tersebut adalah Undang-undang 
Kekuasaan Kehakiman 1789 (Judiciary Act of 1789) yang menyatakan 
bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 
“perintah paksa” yang dinamakan writ of mandamus seperti yang 
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dimintakan oleh Marbury itu. John Marshall, yang memimpin persidangan 
dan sekaligus menulis sendiri putusan atas perkara ini, dalam pertimbangan 
hukumnya menyatakan membenarkan bahwa Marbury berhak untuk 
menerima surat pengangkatan itu dan undang-undang (c.q. Judiciary Act 
1789) jelas menyatakan bahwa ia (Marbury) berhak memohon writ of 
mandamus, namun Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan 
permohonan tersebut karena Judiciary Act 1789 itu bertentangan dengan 
Konstitusi,  sementara Mahkamah Agung justru bertugas mengawal 
Konstitusi. Adalah tugas pengadilan, lebih-lebih Mahkamah Agung, untuk 
menyatakan suatu undang-undang tidak dapat dilaksanakan (unenforceable) 
jika bertentangan dengan Konstitusi.  

2.3 Model-model Pengujian Konstitusional 

Bagian ini berisi uraian yang menerangkan bahwa pengujian 
konstitusionalitas (constitutional review) yang dilakukan oleh mahkamah 
tersendiri, dalam hal ini, mahkamah konstitusi adalah hanya salah satu model. 
Di luar itu terdapat model lain. Secara umum, dalam kepustakaan dibedakan 
adanya dua model, yaitu Model Amerika dan Model Eropa.  

Secara garis besar, perbedaan antar kedua model ini adalah: 

- dalam model Amerika, pengujian dilakukan secara menyebar (diffuse) 
atau terdesentralisasi (decentralized), yaitu semua pengadilan memiliki 
kewenangan melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan dalam 
model Eropa, pengujian dilakukan secara tersentralisasi oleh lembaga 
tersendiri yang diberi fungsi untuk melakukan pengujian konstitusional 
itu; 

- dalam model Amerika, pengujian selalu bertolak dari kontroversi atau 
kasus-kasus nyata (konkret), artinya tanpa adanya kasus nyata tidak 
mungkin ada pengujian; sedangkan dalam model Eropa, pengujian 
dilakukan secara abstrak, artinya tidak dipersyaratkan keharusan 
adanya kasus nyata untuk melakukan pengujian melainkan cukup 
dengan alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi teoretik; 

- dalam model Amerika, pengujian dilakukan oleh terutama oleh 
Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan “biasa”; sedangkan 
dalam model Eropa, pengujian itu dilakukan oleh organ atau badan di 
luar pengadilan biasa. 

Di luar ketiga perbedaan itu, terdapat perbedaan lain yang juga penting 
yaitu bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam model Eropa 
tidak selalu dilakukan oleh pengadilan dan juga tidak selalu dilakukan setelah 
berlaku sebagai undang-undang. Ini yang terjadi di Perancis di mana 
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pengujian dilakukan oleh Dewan Konstitusi (yang bukan pengadilan) terhadap 
suatu rancangan undang-undang yang meskipun sudah disetujui oleh parlemen 
namun belum diundangkan.  

Ada juga pendapat yang membedakan antara pengujian konstitusional 
model Eropa dan model Amerika itu berdasarkan struktur yang melandasinya. 
Dikatakan, pengujian konstitusional model Eropa berstruktur dualis (dualist 
structure) karena membedakan kekuasaan peradilan ke dalam dua bagian, 
yaitu pengadilan-pengadilan “biasa” (ordinary courts) dan pengadilan 
konstitusi (constitutional court). Pengadilan-pengadilan “biasa” itu diberi 
“fungsi yudisial biasa” (ordinary judicial function) yang meliputi penerapan 
perundang-undangan untuk memutus kasus-kasus konkret, sedangkan “fungsi 
konstitusional” (constitutional function), yang mencakup pengujian validitas 
perundang-undangan berdasarkan konstitusi, diberikan kepada mahkamah 
konstitusi. 

Sedangkan pengujian konstitusional model Amerika dikatakan berstruktur 
monis (monist structure) karena satu cabang kekuasaan peradilan secara 
sekaligus melaksanakan fungsi yudisial biasa dan fungsi konstitusional. 

a.  Model Amerika. 

Pada bagian ini diuraikan lebih jauh ciri pengujian konstitusional model 
Amerika itu yaitu menyebar dan harus melalui kasus konkret atau 
kontroversi. Bahwa dengan sistem menyebar serta didasarkannya pengujian 
konstitusional itu pada persyaratan atau keharusan adanya kontroversi atau 
kasus konkret maka: 

- secara teoretik, setiap pengadilan di Amerika Serikat, pada setiap 
tingkatan, baik pengadilan dalam lingkungan federal maupun negara 
bagian, memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian 
konstitusional; 

- pengujian itu dilakukan bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri 
melainkan bersamaan dengan pemeriksaan suatu kasus atau 
kontroversi; 

- hakim harus memeriksa argumentasi para pihak dalam suatu kasus 
atau kontroversi bukan hanya yang berkenaan “apa hukumnya” yang 
berlaku terhadap kasus itu melainkan juga argumentasi tentang 
konstitusional tidaknya hukum yang berlaku terhadap kasus itu.  

Namun, dalam kenyataannya, terhadap masalah yang mencakup 
penafsiran konstitusi hampir semuanya diserahkan penangannya kepada 
Mahkamah Agung Amerika Serikat.  
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Hal yang jarang diungkap adalah alasan mengapa Amerika Serikat 
menggunakan model pengujian konstitusional yang menyebar (diffuse) 
yang tiada lain karena Konstitusi Amerika Serikat tidak menyatakan secara 
tegas apakah pengadilan, utamanya Mahkamah Agung Amerika Serikat, 
memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. 
Kewenangan itu “ditemukan” dalam praktik (c.q. via putusan kasus 
Marbury v. Madison). 

Pada bagian juga diuraikan peran ajaran stare decisis dalam 
menjelaskan pertanyaan yang muncul dari penalaran berikut: karena 
pengujian konstitusional dilakukan atas dasar kasus konkret atau 
kontroversi maka putusan hakim hanya berlaku terhadap para pihak dalam 
kasus itu (in case et inter partes) sehingga ada kemungkinan undang-
undang yang telah dibatalkan itu digunakan dalam kasus lain di tempat lain. 
Bagaimana mencegah keadaan demikian? Ajaran atau doktrin state decisis-
lah yang mencegah kemunculan hal tersebut. Karena itu, ajaran stare 
decisis ini dikatakan sebagai sarana pemersatu dan pengharmonis sistem 
hukum Amerika Serikat (an instrument for legal integration and 
harmonization). 

b.  Model Eropa. 

Pada bagian ini ditekankan kembali ciri utama pengujian konstitusional 
model Eropa, yaitu (1) pengujian konstitusionalitas undang-undang 
dilakukan secara tersentralisasi yaitu oleh sebuah mahkamah (atau lembaga 
lain) yang sengaja dibentuk untuk itu dan (2) pengujian konstitusionalitas 
undang-undang dapat dilakukan tanpa harus ada kasus konkret tetapi cukup 
secara abstrak atau berdasarkan argumentasi teoretik. Ciri ini tetap ada 
meskipun dalam model Eropa itu setidak-tidaknya terdapat tiga varian: 
Austria, Jerman, Perancis.  

Ada tiga alasan yang mendasari model pengujian ini, yaitu: 

- Pertama, konsepsi negara-negara Eropa Daratan tentang pemisahan 
kekuasaan. Negara-negara Eropa Daratan cenderung mengikuti 
secara kaku doktrin pemisahan kekuasaan dan supremasi undang-
undang. Mereka menolak memberi kewenangan menafsirkan, lebih-
lebih kewenangan pengujian, kepada badan-badan peradilan biasa. 
Hakim-hakim peradilan biasa hanya bertugas menerapkan hukum 
yang dibuat oleh legislator sebagaimana adanya. Inilah alasan 
mengapa harus dibentuk lembaga atau organ (pengadilan) tersendiri 
untuk diserahi tugas menguji undang-undang. 
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- Kedua, di negara-negara Eropa Daratan tidak dikenal atau tidak ada 
prinsip yang sebanding dengan prinsip stare decisis yang dikenal di 
negara-negara common law. Akibatnya, jika kewenangan pengujian 
undang-undang diberikan kepada pengadilan biasa, sangat terbuka 
kemungkinan pengadilan yang satu memutus bahwa suatu norma 
undang-undang bertentangan dengan konstitusi sedangkan 
pengadilan lain menyatakan sebaliknya. Hal demikian tidak 
mungkin terjadi di negara-negara common law karena adanya 
prinsip atau doktrin stare decisis. Oleh karena itu, bagi negara-
negara Eropa Daratan yang menganut tradisi civil law, satu-satunya 
jalan agar norma konstitusi benar-benar berlaku secara konsisten 
adalah dengan cara membentuk lembaga tersendiri yang diberi 
kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi dan 
kewenangan menafsirkan konstitusi.  

- Ketiga, ketidaksesuaian struktur dan prosedur pengadilan biasa jika 
di negara-negara civil law (Eropa Daratan) kewenangan pengujian 
undang-undang diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya 
mahkamah agung. Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat yang 
memiliki satu Mahkamah Agung (Federal), di negara-negara Eropa 
Daratan keadaannya sangat bervariasi. Di Jerman, misalnya, 
terdapat 5 (lima) mahkamah agung dengan yurisdiksi yang berbeda-
beda. Bahkan dalam satu mahkamah agung pun terdapat divisi-
divisi yang masing-masing terpisah dan independen satu dengan 
yang lain. Sedangkan secara prosedur, berbeda halnya dengan di 
Amerika Serikat di mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan 
diskresi penuh untuk mengontrol mana perkara yang akan diperiksa 
dan mana yang tidak melalui mekanisme certiorari, di Eropa 
diskresi dan mekanisme demikian tidak dikenal. Sehingga, jika 
Mahkamah Agung Eropa diberi kewenangan menguji undang-
undang, ia akan menghadapi problem yang sangat serius karena dia 
harus memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya 

Pada bagian ini juga diuraikan kekhasan pengujian konstitusional varian 
Perancis yang tidak dilakukan oleh pengadilan melainkan oleh dewan, 
dalam hal ini Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel). Alasan Perancis 
mengambil model ini adalah karena, di satu pihak, ia tidak ingin ada 
undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tetapi, di pihak lain, ia 
juga tidak mau jika kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-
undang itu diberikan kepada pengadilan karena dianggap melanggar doktrin 
pemisahan kekuasaan sekaligus melanggar pula doktrin supremasi 
parlemen. Maka jalan keluar yang diambil ialah dengan membentuk Dewan 
Konstitusi yang secara teoretik dikonstruksikan sebagai bagian dari 
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Parlemen dan yang diuji bukan undang-undang melainkan rancangan 
undang-undang (yang sudah mendapatkan persetujuan parlemen namun 
belum diundangkan).  

c. Model-model Lain. 

Di sini diuraikan model-model lain di luar dua model utama pengujian 
konstitusional di atas (model Amerika dan model Eropa), antara lain, model 
campuran Amerika-Eropa, model kamar khusus (special chamber), dan 
lain-lain.  

b. Austria: Mahkamah Konstitusi Pertama Di Dunia 

Bagian ini merupakan pengantar uraian bahwa Austria adalah negara 
pertama di dunia yang memperkenalkan mahkamah konstitusi 
(Bundesverfassungsgerichthof) dalam sistem ketatangaraannya di awal 
kelahiran Republik Austria – meskipun ada juga penulis yang justru menyebut 
Cekoslowakia (sekarang telah menjadi dua negara, Ceko dan Slowakia) 
sebagai negara pertama yang memiliki lembaga demikian – setelah runtuhnya 
Kekaisaran Austro-Hungaria (pada tahun 1919) pada akhir Perang Dunia I. 
Pendirian Republik Austria itu membutuhkan konstitusi baru. Untuk itu 
dibentuklah Chancelery yang diberi tugas menyusun konstitusi baru 
dimaksud, yang salah satu anggotanya adalah Hans Kelsen, seorang ahli 
hukum tata negara sekaligus ahli hukum internasional.  

Pada saat itulah Kelsen menyampaikan gagasannya tentang perlunya 
membentuk mahkamah konstitusi, yang terpisah dari sistem peradilan biasa, 
yang dimasukkan ke dalam ketentuan Konstitusi Austria yang baru. Fungsi 
utamanya adalah untuk menegakkan konstitusi yang terutama ditandai oleh 
kewenangan utamanya untuk membatalkan suatu undang-undang jika 
bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Ide ini diterima 
sehingga masuklah ketentuan tentang mahkamah konstitusi itu ke dalam 
Undang-undang Dasar atau Konstitusi Federal Austria 
(Bundesverfassungsgesetz) yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi 1 
Oktober 1920 (karena itu populer disebut Konstitusi 1920).  

Terbentuknya Bundesverfassungsgerichthof ini kemudian mempengaruhi 
pendirian lembaga serupa di Eropa Barat dan mengalami perkembangan pesat 
khususnya setelah Jerman juga membentuknya pada tahun 1949 yang disebut 
Bundesfervassungsgericht. Ketika terjadi “demokrasi gelombang ketiga” 
(third wave democracy), yaitu munculnya negara-negara demokrasi baru 
pasca-runtuhnya Komunisme di Eropa Timur dan jatuhnya otoritarianisme 
Asia, Afrika, dan Amerika Latin, gagasan pembentukan mahkamah konstitusi 
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itu pun menyebar pesat ke seluruh dunia meskipun tidak selalu dinamakan 
mahkamah konstitusi.   

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Austria, sebagai mahkamah 
konstitusi pertama di dunia, penting dicatat dalam perkembangan hukum tata 
negara di hari kemudiannya karena dua alasan. Pertama, melalui Konstitusi 
1920 itulah sistem demokrasi perwakilan, jaminan hak-hak asasi manusia, dan 
pelaksanaan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan memperoleh kepastian dan 
diberi kedudukan sebagai kaidah-kaidah fundamental. Kedua, munculnya ide 
membentuk organ negara khusus guna menjamin terlaksananya atau 
terjelmanya seluruh kaidah fundamental itu di dalam praktik, yaitu mahkamah 
konstitusi.  

a. Gagasan Hans Kelsen tentang Mahkamah Konstitusi. 

Pada bagian ini diuraikan bagaimana Kelsen tiba pada pemikiran untuk 
mengembangkan model pengujian konstitusional (constitutional review) 
yang sangat berbeda dari model yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu 
model Amerika (yang menyatukan kewenangan pengujian konstitusional 
itu ke dalam kewenangan pengadilan biasa, sebagaimana diperkenalkan 
oleh John Marshall lewat putusannya dalam kasus Marbury vs. Madison). 

Oleh karena itu, pada bagian ini setidak-tidaknya harus termuat uraian 
titik tolak pemikiran Kelsen yang berangkat dari dua proposisi dasar. 
Pertama, bahwa konstitusi itu harus ditaati dan benar-benar terjelma dalam 
praktik. Kedua, bahwa untuk menjamin ketaatan terhadap konstitusi 
sehingga konstitusi itu benar-benar terjelma dalam praktik perlu dibentuk 
organ negara tersendiri berbentuk pengadilan yang terpisah dari sistem 
pengadilan biasa, yaitu mahkamah konstitusi. 

Proposisi pertama lahir atau ada karena menurut Kelsen konstitusi 
adalah landasan tata hukum atau tertib hukum suatu negara. Oleh sebab itu, 
di satu pihak, konstitusi adalah norma hukum positif tertinggi dalam tata 
hukum suatu negara yang merupakan landasan bagi validitas seluruh norma 
hukum di bawahnya; sementara itu, di lain pihak, norma hukum itu adalah 
norma yang bersifat memaksa di mana efektivitas menjadi unsur atau syarat 
yang sangat menentukan dalam hubungan ini. Karena itu, konstitusi 
(sebagai norma hukum positif tertinggi dari suatu tertib hukum yang 
bersifat memaksa yang menjadi landasan dari tata hukum suatu negara) 
haruslah berlaku secara efektif yaitu bahwa norma konstitusi itu benar-
benar terjelma atau ditaati dalam praktik. 

Sedangkan propossisi kedua lahir adalah sebagai konsekuensi logis 
dari pandangan Kelsen terhadap norma konstitusi yang dikatakannya 
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merupakan landasan bagi validitas seluruh norma hukum dalam suatu tata 
hukum. Konsekuensi tersebut bersifat fundamental yaitu lahirnya 
kebutuhan akan adanya organ atau lembaga yang menjamin tegaknya 
konstitusi, dalam hal ini khususnya untuk menyelesaikan inkonsistensi 
seluruh norma hukum dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya, yang 
pada tingkatan terakhir adalah norma konstitusi. 

Kelsen menyatakan bahwa tugas itu harus dilakukan oleh pengadilan 
tersendiri adalah terutama karena negara-negara Eropah Daratan, yang 
hidup dalam tradisi civil law  atau Roman law, tidak menganut doktrin 
Stare Decisis atau asas preseden sebagaimana yang dianut di negara-negara 
yang hidup dalam tradisi common law. Oleh sebab itu, jika kewenangan 
judicial review itu kepada semua tingkatan pengadilan, dikhawatirkan tidak 
akan ada kepastian hukum karena tidak terciptanya kesatuan pandangan 
dalam penyelesaian masalah itu.  Keadaan demikian tidak terjadi di negara-
negara common law sebab kesatuan pandangan itu dibangun lewat prinsip 
atau doktrin stare decisis di mana putusan hakim yang lebih tinggi (atau 
putusan hakim yang terdahulu) mengikat hakim yang lebih rendah (atau 
hakim berikutnya) jika berhadapan dengan kasus yang sama.  

b. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator. 

Pada bagian ini dijelaskan alasan lain dari pendapat Kelsen tentang 
harus terpisahnya mahkamah konstitusi dari pengadilan biasa, yaitu karena 
mahkamah konstitusi sesungguhnnya bukanlah pengadilan biasa. Fungsi 
utama mahkamah konstitusi, yaitu membatalkan undang-undang, 
sesungguhnya adalah fungsi legislatif, dalam hal ini negative legislator. 
Oleh karena itu, pengisian jabatan mahkamah ini sama sekali berbeda 
dengan pengisian jabatan pengadilan biasa. Inilah alasannya mengapa 
pengisian jabatan hakim konstitusi senantiasa melibatkan peran legislator. 
Dengan mengatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki nature sebagai 
lembaga legislatif, meskipun dalam karakter negatif (negative legislator), 
Kelsen terhindar dari “tuduhan” melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.   

Selanjutnya, memosisikan mahkamah konstitusi sebagai negative 
legislator, secara implisit sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa 
mahkamah konstitusi memiliki karakter politik, khususnya terlihat dari 
kewenangan judicial review-nya yang merupakan fungsi utamanya. Oleh 
karena itu fungsi utama untuk melaksanakan judicial review itu tidak dapat 
diserahkan kepada pengadilan biasa (yang tugasnya adalah untuk 
melaksanakan undang-undang). Inilah alasan lain untuk memisahkan fungsi 
constitutional review itu dari fungsi pengadilan biasa, yaitu dengan 
membentuk pengadilan tersendiri yakni mahkamah konstitusi. 
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c.  Hakikat Pengujian Konstitusional dalam Negara Hukum dan Demokrasi. 

Bagian ini adalah bagian yang menjelaskan kaitan pengujian 
konstitusional (yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi) 
dengan paham negara hukum dan demokrasi.  Di sini diuraikan bahwa 
fungsi utama mahkamah konstitusi adalah melakukan constitutional review 
yang berkait erat baik dengan paham negara hukum maupun demokrasi. 
Sebab dalam fungsi constitutional review tersebut terkandung dua “tugas”. 
Pertama, melalui fungsi constitutional review itu mahkamah konstitusi 
menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan negara pun dalam 
menjalankan kekuasaanya itu melampaui batas-batas atau ruang lingkup 
yang ditentukan bagi kekuasaan itu sehingga menyerobot kekuasaan negara 
lainnya. Dalam hal ini, mahkamah konstitusi melalui fungsi constitutional 
review-nya bertugas untuk menjamin berjalannya prinsip saling mengawasi 
dan mengimbangi (checks and balances) dalam doktrin pemisahan 
kekuasaan. Kedua, melalui fungsi constitutional review-nya mahkamah 
konstitusi menjaga bahwa negara tidak melakukan perbuatan (atau 
kelalaian) sedemikian rupa sehingga melanggar hak-hak konstitusional 
warga negara.  

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi RI 

Uraian ini merupakan uraian yang mengantarkan kepada pemahaman terhadap 

Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga negara yang relatif baru namun memegang 

fungsi vital dalam sistem ketatanegara Indonesia setelah dilakukannya perubahdan 

terhadap UUD 1945. Pada bagian ini dijelaskan bahwa, secara historis, gagasan tentang 

pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia sesungguhnya bukan hal yang sama 

sekali baru. Hal itu terbukti dari adanya usulan M. Yamin dalam sidang BPUPK agar 

Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk “membanding undang-

undang”.  Namun, usul ini ditolak. Mr. Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang 

Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa Indonesia belum cukup memiliki tenaga 

ahli tentang hal tersebut dan bahwa sebagai negara muda belum saatnya mengerjakan 

persoalan pengujian undang-undang1. 

Dalam perjalanannya kemudian, setelah beberapa kali Republik Indonesia 

berganti undang-undang dasar, ide tentang pengujian undang-undang itu lebih banyak 

dibicarakan di wilayah teori (di ruang kuliah). Sementara itu, ranah legal policy, 

capaian tertinggi yang pernah diraih, sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 

																																																																				
1 Sekretariat Negara RI, RISALAH SIDANG BPUPK – PPKI. Jakarta 1995. Hal. 306. 
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1945, adalah lahirnya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009) yang mengakui adanya kewenangan pengujian oleh 

Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

dan itu pun harus dilakukan melalui kasus konkret.    

1.  Pembahasan Dalam Sidang-sidang PAH I BP MPR. 

Pada bagian ini dijelaskan kronologi dan perdebatan dalam sidang-
sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) sejak 
saat ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dimunculkan hingga 
dicapainya kesepakatan untuk membentuk lembaga ini selambat-
lambatnya 17 Agustus 2003, sebagaimana rumusannya dituangkan 
dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 (pasca perubahan). 

Ide awal membentuk mahkamah konstitusi adalah karena didorong 
oleh keinginan akan perlunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk 
menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu disebabkan oleh 
adanya dugaan kuat tentang banyaknya terdapat undang-undang yang 
bertentangan dengan UUD 1945.Padahal Indonesia menyatakan dirinya 
sebagai negara yang menganut sistem konstitusi, sebagaimana (saat itu) 
dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan). 
Oleh karena itu, tatkala kewenangan ini hendak diberikan kepada 
Mahkamah Konstitusi tak satu fraksi pun yang ada di PAH I BP MPR 
menolaknya, sehingga khusus untuk kewenangan ini boleh dikatakan 
tidak ada perdebatan. Perdebatan dan perbedaan pendapat baru terjadi 
tatkala perumusan kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi RI di luar 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 

2.  Pasal III Aturan Peralihan 

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945berbunyi, “Mahkamah 
Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung”.  Ketentuan Pasal III Aturan Peralihan tersebut menegaskan 
bahwa sistem konstitusi harus benar-benar ditegakkan, karena itu tidak 
boleh ada lagi undang-undang yang secara materiil maupun formil 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lain dari itu juga 
dikehendaki bahwa segera dilaksanakan perlindungan atas pelaksanaan 
hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu ketentuan sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 24C UUD 1945, khususnya Ayat (1) dan  Ayat 
(2) segera diberlakukan sejak ditetapkan dan diatur dalam Pasal III 
Aturan Peralihan. Mahkamah Agung  ditetapkan sebagai pelaksana 
sementara Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) karena Mahkamah Agung 
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adalah pelaku tertinggi dari kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24  Ayat (2), bersama-sama Mahkamah 
Konstitusi. 

3.  Empat Belas Perkara Pertama Pengujian Undang-undang. 

Uraian mengenai telah adanya 14 (empat belas) permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 didaftarkan di 
Mahkamah Agung yang, menurut ketentuan Pasal III Aturan Peralihan, 
ditugasi melaksanakan “segala kewenangan” Mahkamah Konstitusi 
sampai terbentuknya lembaga negara yang disebut terakhir ini penting 
diberi pembahasan tersendiri karena dua alasan. Pertama, hal itu 
menunjukkan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi 
bersesuaian dengan kondisi sosiologis atau kenyataan empirik yang 
hidup dalam masyarakat. Hal ini membuktikan, setidak-tidaknya secara 
a priori, dugaan sejumlah fraksi bahwa banyak undang-undang yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 bukanlah pernyataan yang 
tidak berdasar. Kedua, ternyata dari 14 perkara ini, yang seluruhnya 
diserahterimakan kepada Mahkamah Konstitusi ketika mahkamah ini 
terbentuk (dalam pengertian sudah dilantiknya sembilan Hakim 
Konstitusi), lahir sejumlah putusan yang dapat dinilai sebagai landmark 
decisions, antara lain putusan yang membatalkan seluruh Undang-
Undang tentang Ketenagalistrikan, putusan yang mengesampingkan 
Pasal 50 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sendiri 
(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003), dan lain-lain.  

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI 

Uraian pada bagian ini dimulai dari uraian tentang fungsi Mahkamah 
Konstitusi RI dalam sistem ketatanegaraan RI yang tidak berbeda dengan 
fungsi mahkamah konstitusi di negara-negara lain di dunia ini yaitu fungsi 
constitutional review (sebagaimana sudah disinggung pada uraian 
sebelumnya, yang merupakan syarat melekat pada negara yang menganut 
sistem konstitusi. Karena itulah Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai 
pengawal konstitusi (the guardian of the Constitution). UUD 1945 adalah 
konstitusi yang dirancang untuk mewujudkan gagasan negara yang 
konstitusional, demokratis dan berdasarkan (constitutional democratic state). 

Negara Indonesia menganut sistem konstitusi dalam arti bahwa 
konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah 
UUD 1945  terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Pasal-pasal  UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang, 
karena itu secara materiil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan 
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UUD 1945. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 
1945, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji.  

Dalam Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
adalah pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Oleh karena 
itu selain kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 24C Ayat (1). Kewenangan lainnya tersebut adalah mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar,  memutus pembubaran partai politik, 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Selanjutnya pada Ayat (2) dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
memiliki kewenangan yang bersifat wajib yaitu wajib memberikan putusan 
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan  pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

1.1. Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945. 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusi, oleh 
karena itu UUD 1945 berlaku sebagai hukum tertinggi dan semua norma 
hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma 
UUD 1945 tersebut. Karena itu, jika terdapat ketentuan undang-undang 
yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ia harus dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum. Sehubungan dengan itu 
maka lembaga yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk melakukan 
pengujian undang-undang  adalah Mahkamah Konstitusi RI sebagaima-
na ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.    

1.2.  Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. 

UUD 1945 menetapkan 8 (delapan) lembaga negara yang 
kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Lembaga negara dimaksud 
ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 
Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawal 
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI adalah juga sebagai penafsir 
Konstitusi. Oleh karena itu, jika terdapat lembaga-lembaga negara yang 
kewenangannya diperoleh berdasarkan Konstitusi bersengketa perihal 
kewenangannya maka Mahkamah Konstitusilah yang berwenang untuk 
mengadili dan  memutusnya. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 24C 
Ayat (1) UUD 1945. 
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1.3. Pembubaran Partai Politik. 

Pasal 28 UUD 1945 menentukan bahwa “Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Salah satu bentuk 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul mewujud dalam organisasi 
partai politik.  

Dalam pasal 1 UU No. 2 Th. 2011  tentang Partai Politik 
dinyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam pasal  41 UU tersebut diatur bahwa partai politik bubar karena :  

a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri 
b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain  
c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
 

Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi 
apabila melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU 
tentang Partai Politik, yaitu : 
a. Larangan soal nama, lambang, tanda gambar yang sama. 
b.  Larangan bila bertentangan dengan UUD dan peraturan per-UU-an 

lain, membahayakan NKRI, bertentangan dengan upaya 
persahabatan dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian 
dunia. 

c. Larangan soal menerima/memberikan pihak asing  sumbangan 
yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an, menerima 
sumbangan tanpa identitas, meminta/menerima sumbangan dari 
BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi 
kemanusiaan. 

d. Larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu 
badan usaha. 

e. Larangan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran 
atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. 
 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai 

politik diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. 
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1.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 

Paham negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
memuat pemajuan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, 
pemerintahan berdasar undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. 
Pemajuan hak-hak asasi manusia pada dasarnya meliputi hak sipil, hak 
politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. 

 Pemilihan umum merupakan salah satu implementasi dari 
pengakuan atas hak-hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak sipil dan 
politik. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum 
dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
setiap lima tahun sekali. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa pemilihan 
umum diselenggarakan untuk memilih  anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .  

Pemilihan umum juga merupakan implementasi prinsip kedaulatan 
rakyat atau demokrasi yang rawan perbedaan atau bahkan perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi 
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, diberi kewenangan untuk 
memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaiman ditegaskan  
dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.  

1.5. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut Undang-Undang Dasar.” 

Meskipun Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 merumuskan seolah-olah 
sebagai kewajiban, substansi yang terkandung di dalamnya sesungguh-
nya adalah kewenangan, yaitu kewenangan yang wajib dilaksanakan. 
Kewenangan MK tersebut berkaitan dengan UUD 1945 Pasal 7A dan 
Pasal 7B khususnya Ayat (1) dan Ayat (4).  

Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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Pasal 7B Ayat (1) mengatur bahwa Usul pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Preside.n 
Pasal 7B Ayat (4) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib 
memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan 
puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi. 

Ketentuan dalam Pasal 7A tersebut ditetapkan dalam rangka 
menegaskan prinsip sistem  presidensiil di mana Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Prinsip yang dimaksud 
adalah bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat pasti 
(fixed executive term of office) dan tidak boleh diberhentikan di tengah 
jalan karena alasan politis. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya 
dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila 
memenuhi ketentuan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A 
tersebut di atas. Pada sisi lain, ketentuan Pasal 7A tersebut juga 
menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945; dan bahwa segala 
warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  27 Ayat (1) UUD 1945. 

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7A tersebut, dalam Pasal 7B Ayat (1) diatur bahwa hanya Mahkamah 
Konstitusi yang berwenang memutus apakah dugaan DPR tersebut 
benar atau tidak benar. Pada Ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah 
Konstitusi wajib melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam 
Ayat (1) tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden benar telah memenuhi ketentuan 
pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A tersebut maka 
Mahkamah Konstitusi menyerahkan putusan tersebut kepada DPR. 
Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi  yang menyangkut 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final dan 
mengikat. Selanjutnya DPR meneruskan putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut kepada MPR untuk diambil keputusan. 



MAHAKAMAH KONSTITUSI 
	

Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	  24	

2. Fungsi dan Dasar Pengujian Di Mahkamah Konstitusi RI 

a. Fungsi Mahkamah Konstitusi RI 

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to 
guard) konstitusi. Dalam ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi 
dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of  
Constitution) yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional 
ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas 
mendorong dan menjamin (The protector of the human rights and 
constitutional citizen’s rights) agar konstitusi dihormati dan 
dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan 
bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, 
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir (The sole/final 
interpreter of the constitution) agar spirit konstitusi selalu hidup dan 
mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. 

b. Dasar Pengujian Di Mahkamah Konstitusi RI 

Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, “Dengan 
ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan 
dan pasal-pasal”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi RI dalam 
melakukan fungsi constitutional review-nya bukan hanya mendasarkan 
diri pada pasal-pasal UUD 1945 secara terisolasi melainkan pada UUD 
1945 sebagai kesatuan yang utuh sebagai satu sistem, yang meliputi 
Pembukaan dan pasal-pasalnya. 

Ketika para Pendiri Republik (the founding fathers) menetapkan 
Pancasila sebagai pandangan hidup yang rumusannya dituangkan dalam 
Pmbukaan UUD 1945 dan nilai-nilainya diejawantahkan dalam keempat 
alinea Pembukaan tersebut maka Pembukaan UUD 1945 disebut 
sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) atau 
staasfundamental-norm2. Pancasila adalah juga dasar negara karena itu 
nilai, konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila  dijabarkan 
dalam pasal-pasal UUD 1945 (staatsgrundgesetze ).  

																																																																				
2 Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen) dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre memaparkan 
tentang Stuffenbau Theorie yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi 
empat kelompok yang terdiri atas, staatsfundamentalnorm, staatsgrundgesetze, formelle gesetze 
serta verordnungen dan autonome satzungen. Lihat, Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu 
perundang-undangan, 1998.  
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Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa Pancasila sebagai 
pandangan hidup dan dasar negara diejawantahkan dalam Pembukaan 
UUD 1945 sehingga Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai Pokok 
Kaidah Fundamental Negara. Pembukaan UUD 1945 tersebut 
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945  sehingga keseluruhan UUD 
1945, baik Pembukaan maupun pasal-pasalnya merupakan perwujudan 
Pancasila.  Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menguji suatu 
undang-undang terhadap  UUD 1945, batu ujinya bukan hanya pasal-
pasal UUD 1945, namun  keseluruhan  yang meliputi Pancasila, 
sebagaimana diejawantahkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-
pasal UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 
1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman	Latihan Soal	

1. Di Inggris, judicial review berasal dari konsepsi independensi 
hakim sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan 
putusan dan berpendapat yang tidak terikat dengan prinsip 
parliament can do no wrong. 

2. Judicial review (pengujian undang-undang) di Amerika Serikat 
lahir melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang 
dipimpin John Marshall, dalam perkara Marbury vs. Madison 
(1803). 

3. Model pengujian dapat dibagi menjadi dua model, yaitu model 
Eropa dan model Amerika. model Eropa berstruktur dualis 
(dualist structure) karena membedakan kekuasaan peradilan ke 
dalam dua bagian, yaitu pengadilan-pengadilan “biasa” (ordinary 
courts) dan pengadilan konstitusi (constitutional court). 

4. model Amerika dikatakan berstruktur monis (monist structure) 
karena satu cabang kekuasaan peradilan secara sekaligus 
melaksanakan fungsi yudisial biasa dan fungsi konstitusional. 

5. Secara historis, gagasan tentang pembentukan mahkamah konstitusi di 
Indonesia sesungguhnya bukan hal yang sama sekali baru. Hal itu 
terbukti dari adanya usulan M. Yamin dalam sidang BPUPK agar Balai 
Agung (Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk “membanding 
undang-undang”.   

6. Ide awal membentuk mahkamah konstitusi adalah karena 
didorong oleh keinginan akan perlunya lembaga yang memiliki 
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 
Hal itu disebabkan oleh adanya dugaan kuat tentang banyaknya 
terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. 
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1. Negara yang membentuk Mahkamah konstitusi pertama di dunia adalah… 
a. Austria  d. Inggris 
b. Amerika Serikat e. Arab Saudi 
c. Kanada 

2. gagasan mengenai judicial review lahir di inggris pada tahun… 
a. 1705  d. 1807 
b. 1701  e. 1859 
c. 1786 

3. Sejarah praktek judicial review pertama lahir di amerika serikat kasus 
tersebut terkenal dengan nama… 
a. Kasus marbury vs madison   d. parliament can do 

no wrong 
b. Kasus daniel lawrence vs US government e. Act of Parliament 
c. Justice Sir Edward coke 

4. Dibawah ini yang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali.. 
a. Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 
b. Sengketa kewenangan lembaga negara 
c. Pembubaran partai politik 
d. Membubarkan DPR 
e. Perselisihan hasil pemilihan umum 

5. Dibawah ini yang merupakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah… 
a. The guardian of constituion 
b. The guardian of peace 
c. The protector of country 
d. The interpreter of humanity 
e. The protector of world 

 

 

1. A 

2. B 

3. B 

4. D 

5. A 

 

 
 

Kunci jawaban	
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KEGIATAN BELAJAR 2  
STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA  

MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

 

Peserta didik menjelaskan Struktur dan Mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi 
RI 

 
 

Secara deskriptif, terdapat beberapa tambahan penjelasan terhadap 
gambaran umum dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Mahkamah 
Konstitusi. Tambahan penjelasan tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai 
berikut. 

A. Struktur dan Mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi RI 
Uraian lebih lanjut dari gambaran struktur dan mekanisme 

penyelenggaraan kelembagaan sebagai berikut. 

1. Membangun, Menata, dan Memperkuat Organisasi yang Independen, 
Efektif,  dan Efisien 

Secara kelembagaan, MK didukung oleh tiga elemen utama yakni Hakim 

Konstitusi, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal. Keberadaan ketiga elemen 

tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

terkait. Keberadaan hakim konstitusi didasarkan pada Pasal 4 UU MK yang 

menyebutkan bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim 

konstitusi. Pasal 7 UU MK menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 tersebut diderivasi dalam Keputusan 

Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi. Keppres tersebut kemudian dicabut dan disempurnakan 

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut ditentukan 

Tujuan Pembelajaran	
Uraian Materi	
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bahwa Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada 

seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan dipimpin oleh seorang 

Panitera dengan tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif  peradilan 

(yustisial) kepada MK. Keduanya ditentukan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Ketua MK. 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tersebut juga menentukan 

limitasi struktur organisasi bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas 

sebanyakbanyaknya 5 (lima) biro. Masing-masing biro terdiri atas sebanyak-

banyaknya 4 (empat) bagian. Masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) sub bagian. Adapun Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan 

fungsional Panitera.Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004, 

langkah-langkah membangun dan menata organisasi menjadi lebih efektif dan 

efisien telah dilakukan. Seterusnya sampai saat ini, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan masih berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja guna 

mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern, profesional dan 

terpercaya. 

Berbagai upaya pengembangan-pengembangan organisasi senantiasa 

dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem birokrasi yang mampu 

menopang peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu upaya 

tersebut adalah pengembangan struktur organisasi yang lebih akomodatif dan 

antisipatif terhadap dinamika perkembangan internal dana eksternal. Struktur 

organisasi baru secara resmi dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang diharapkan dapat 

diimplementasikan pada tahun 2012 dengan diikutinya dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja  

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Adapun struktur tersebut 

tampak sebagaimana bagan berikut. 
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Bagan1. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi. 

 
Dari bagan struktur organisasi baru di atas terlihat bahwa peranan panitera 

muda mulai dikedepankan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan 

Konstitusi dipandang sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan kelembagaan 

MK. Pada struktur organisasi yang baru juga tercermin bahwa aktivitas penelitian 

dan pengkajian lebih difokuskan untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan 

perkara. Dengan demikian, bila fungsi dan peran Pusat Penelitian dan Pengkajian 

dapat dioptimalkan, diharapkan sistem pendukung terhadap tugas dan fungsi 

hakim di dalam persidangan dan memutus perkara dapat menjadi lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, dalam struktur organisasi yang baru juga dibentuk Pusat 

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tugas pokok menyelenggarakan 

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan 

Konstitusi diharapkan upaya MK menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan 

Konstitusi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Secara lebih komprehensif 

sistem dukungan Pusat Penelitian dan Pengkajian, dan Pusat Pendidikan Pancasila 

dan Konstitusi terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan 

dan diintegrasikan dalam suatu sistem dukungan informasi dan keputusan 

(information and decision support system) terpadu yang apabila 

diimplementasikan dapat menjadi suatu kekuatan pendukung yang paripurna 
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terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dalam menganalisis perkara dan 

mempertimbangkan putusan yang akan diambil. 

Dalam prinsip ”modern”, MK selalu merujuk pada penerapan prinsip-

prinsip organisasi dan manajemen mutakhir dengan memanfaatkan sarana 

prasarana berbasis teknologi modern. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

menerapkan dan mengembangkan sistem administrasi peradilan (judicial 

administration system) dan sistem administrasi umum (general administration 

system) berbasis teknologi mutakhir. Sistem yang telah eksis dan terus 

dikembangkan tersebut meliputi Sistem Informasi Manajemen Disposisi 

Elektronik (Simdok), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), 

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Realisasi Anggaran (Simtor), dan 

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simperpus). Simdok merupakan 

implementasi prinsip egovernment dalam pengelolaan surat. Simpeg merupakan 

sistem aplikasi penataan bidang kepegawaian. Simtor merupakan sistem aplikasi 

penyusunan 

rencana kerja dan realisasi anggaran. Adapun Simperpus merupakan system 

aplikasi berbagai program yang berkaitan dengan fungsionalisasi perpustakaan. 

Berikutnya, pada prinsip ”profesional” terkandung bahwa seluruh 

pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh sumber daya manusia dengan 

kemampuan dan kecakapan yang tepat sehingga hasilnya optimal. Sementara, 

prinsip terpercaya terkait erat dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga 

peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip 

keadilan. Guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, MK terus 

berupaya merealisasikan agenda reformasi birokrasi secara bertahap dan 

berkesinambungan. Agenda ini ditempuh melalui langkah-langkah sistematis 

dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good 

governance), yaitu transparency, fairness, impartiality, independence, dan 

accountability. 
 
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Modern 

Pertama kali berdiri, MK belum memiliki kantor dan ruangan sendiri, baik 

untuk menyelenggarakan aktivitas perkantoran maupun persidangan. Kali 
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mulanya, MK berkantor di salah satu ruangan Hotel Santika di Jalan KS Tubun, 

Jakarta Barat. Dalam perkembangan beberapa waktu kemudian, MK pindah dan 

berkantor di Plaza Centris di Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pada saat 

itu, persidangan MK digelar di Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks 

MPR/DPR Senayan. Pada 2004, MK menempati gedung milik Kementerian 

Komunikasi dan Informasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat.  

Akhirnya, pada 2007 MK memiliki dan menempati gedung sendiri di Jalan 

Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Gedung berarsitektur modern yang 

ditempati MK saat ini memiliki 16 lantai dilengkapi dengan fasilitas perkantoran 

modern. Di kompleks gedung ini tersedia kantin, poliklinik, ruang olah raga, dan 

aula yang luas. Sementara interior gedung juga berkategori modern mulai dari 

meubelair, toilet, lift, ruang kantor pegawai, ruang kerja hakim hingga ruang 

persidangan secara keseluruhan didesain untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan baik bagi hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

serta pencari keadilan yang sedang berperkara di MK. 

Di gedung ini pula, tersedia ruang perpustakaan representatif yang 

didukung oleh sistem informasi perpustakaan (Simperpus) untuk optimalisasi dan 

fungsionalisasi perpustakaan. Dalam Simperpus, dibangun dan dikembangkan 

program penataan buku, mulai dari administrasi koleksi, sistem peminjaman dan 

pengembalian, data peminjam, dan juga data pengunjung. Sistem ini terus 

mengalami penataan dan pengembangan seiring meningkatnya jumlah koleksi dan 

pengunjung. Perpustakaan ini menyediakan ruang baca yang luas, bersih, dan 

kondusif, sehingga membuat nyaman setiap pengunjung perpustakaan. 

 

Dilihat dari sisi fungsi, perpustakaan ini pada dasarnya berfungsi utama 

sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban hakim konstitusi 

terutama terkait dengan penyusunan Legal Opinion dalam putusan. Namun 

demikian, mengingat fasilitas yang tersedia dan kemungkinan yang terbuka, 

terdapat cita-cita untuk menjadikan perpustakaan MK sebagai perpustakaan 

hukum terlengkap di Asia. 
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Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya, pada 2012 

mulai dibangun gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan 

Pembangunan Fisik Pusat Dokumentasi dan Sejarah Konstitusi dan Mahkamah 

Konstitusi, dan bagi hakim konstitusi telah disediakan rumah tinggal di 

Perumahan Pejabat Tinggi Negara di Kemayoran. Sementara bagi pegawai, MK 

telah membangun rumah jabatan untuk pejabat eselon sebanyak 57 unit, asrama 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Gedung Serba Guna, Gudang 

Inventaris dan Lapangan Tenis. Untuk menunjang mobilitas dan kinerja pegawai, 

MK telah memiliki kendaraan dinas dengan rincian 44 unit kendaraan roda empat 

atau lebih dan 19 unit kendaraan roda dua. 

Pada Tahun 2013 Pembangunan Pusat Dokumentasi dan Sejarah 

Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan dengan pengembangan 

content berupa pengadaan peralatan dalam bentuk seni, teknologi multimedia, dan 

arsitektur. 

Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi RI 

1. Hakim Konstitusi 

Hakim Ketua  : Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 

Hakim Anggota : 1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. 

     2. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. 

     3. Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum. 

     4. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. 

     5. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA 

     6. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. 

     7. I Dewa Gede Palguna 

     8. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H 

2. Sekretariat Jenderal : Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si 

3. Kepaniteraan    : Kasianur Sidauruk, S.H., M.H 
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Rangkuman	
1. MK terdiri dari oleh tiga elemen yakni Hakim Konstitusi sebagai 

elemen utama, dan elemen pendukung yang terdiri dari 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. 

2. Keberadaan hakim konstitusi didasarkan pada Pasal 4 UU MK 
yang menyebutkan bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang 
anggota hakim konstitusi. 

3. MK selalu merujuk pada penerapan prinsip-prinsip organisasi 
dan manajemen mutakhir dengan memanfaatkan sarana 
prasarana berbasis teknologi modern.  

4. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menerapkan dan 
mengembangkan sistem administrasi peradilan (judicial 
administration system) dan sistem administrasi umum (general 
administration system) berbasis teknologi mutakhir. 
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1. Hakim Konstitusi didalam mahkamah konstitusi terdiri dari … 

a. 9 hakim  d. 3 Hakim 
b. 7 hakim  e. 11 hakim 
c. 5 hakim 

2. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance yaitu 
dengan langkah-langkah… 
a. Transparency, fairness, impartiality, dan accountability 
b. Transparency, fearness, impartiality, dan accountability 
c. Transparency, fearness, inovative, dan accountability 
d. Transparency, flexible, inovative, dan accountability 
e. Transparency, flexible, inovative, dan accountable 

3. Masa jabatan Hakim Konstitusi berlaku selama berapa periode… 
a. 5 tahun   d. 3 tahun 
b. 4 tahun   e. 6 tahun 
c. 2 tahun 

4. Dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari….Pengujian Undang-
undang terhadap UUD 1945 
a. 4 Biro, 2 pusat, dan 2 panitera muda 
b. 5 Biro, 1 pusat, dan 1 panitera  
c. 3 Biro, 2 pusat, dan 3 panitera muda 
d. 4 Biro, 3 pusat, dan 3 panitera muda 
e. 4 Biro, 4 pusat, dan 2 panitera muda 

5. Siapakah pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945? 
a. Mahkamah Agung 
b. Mahkamah Konstitusi 
c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, 
e. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan 

Kejaksaan Agung. 
 

Kunci jawaban 

1. A 

2. A 

3. C 

4. A 

5. C 

Latihan Soal	Kunci 
jawaban	
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KEGIATAN BELAJAR 3 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

 
Peserta didik menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembelajaran di 
kelas secara interaktif 
 

 

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat 
negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat 
secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. 

Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan 
kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana 
kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun 
undang-undang.  

A. Jenis-jenis Putusan 

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu  
putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan 
akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan 
yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela 
atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang 
diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait 
dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas 
pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum 
putusan akhir dijatuhkan. Dalam hukum acara MK, putusan provisi pada awalnya 
hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga 
negara. Pasal 63 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan 
yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan 
sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan  
MK. 

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara 
pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam perkara 
pengujian UU pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 

Tujuan Pembelajaran	

Uraian Materi	
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perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut 
atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya 
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 UU KPK mengenai pemberhentian 
pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud. 

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, putusan sela diatur dalam PMK 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 
PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Putusan Sela dalam PMK Nomor 
16 Tahun 2009 dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 diartikan sebagai putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang 
hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 

Salah satu contoh putusan sela pada perkara perselisihan hasil Pemilu 
adalah dalam Perkara Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yaitu Putusan Sela Nomor 
Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Di dalam putusan sela 
tersebut MK memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut 
Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dan Turut Termohon II 
(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) untuk melaksanakan 
pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, 
Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, 
Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik 
Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, 
Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik 
Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, 
Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, 
Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, 
Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan 
Distrik Hereapini, dan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pemilihan 
umum calon anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik 
Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, 
Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik 
Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama. 

1. Ultra Petita 

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata terdapat 
pandangan yang oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip 
hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan 
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(ultra petita). Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR 
serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.  Karena adanya pandangan tersebut, 
pada saat MK memutuskan membatalkan seluruh UU Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan72 dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) 73 banyak 
muncul tanggapan bahwa MK telah melanggar prinsip larangan ultra petita. 
Namun demikian berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang MK, 
tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan ultra petita tersebut dapat diterapkan 
untuk peradilan di MK. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki 
oleh MK pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan 
oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan 
undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan 
undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara  umum.  
Dalam  hal  pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut  
kepentingan  umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (erga omnes). 
Larangan ultra petita berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif 
untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki 
individu  tertentu  terletak  pada  kehendak  atau  pertimbangan  individu  itu 
sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak kepada 
individu yang lain. 

Bahkan, perkembangan dan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan telah 
menyebabkan larangan tersebut tidak lagi diberlakukan secara mutlak. Dalam 
pertimbangan hukum putusan tentang UU KKR, MK menyebutkan adanya 
putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pasal 178 ayat (2) dan ayat 
(3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg tentang larangan ultra petita 
tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersikap aktif dan 
harus berusaha memberikan putusan yang benar- benar menyelesaikan perkara. 
Selain itu, dalam setiap gugatan, dakwaan, ataupun permohonan biasanya selalu 
dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk 
menjatuhkan  putusan  lebih dari petitum. MK telah beberapa kali menjatuhkan 
putusan yang membatalkan suatu undang-undang secara keseluruhan, antara lain 
UU Ketenagalistrikan dan UU KKR. Dalam putusan pembatalan UU 
Ketenagalistrikan disebutkan bahwa walaupun hanya Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), 
dan Pasal 68 UU Ketenagalistrikan yang dipandang bertentangan dengan UUD 
1945, namun karena ketentuan yang mengatur masalah unbundling dan kompetisi 
tersebut merupakan jantung dan paradigma dari UU Ketenagalistrikan yang tidak 
sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka keseluruhan UU  
Ketenagalistrikan  tersebut  juga  bertentangan  dengan  UUD  1945. 

Sedangkan dalam putusan tentang UU KKR dinyatakan bahwa semua 
operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27. Dengan 
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dinyatakannya Pasal 27 UU KKR tersebut bertentangan dengan UUD 1945, 
maka seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin dilaksanakan. 
Disebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 berkaitan erat dengan Pasal 1 angka 9, 
Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat 
(4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Pasal 
27 dan pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-
pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan 
dalam UU KKR. Tentu hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari 
UU tersebut yang dibatalkan. Namun, jika pasal tersebut merupakan “jantung” 
atau menentukan operasionalisasi keseluruhan UU, pembatalan pasal tertentu 
saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana implikasi 
putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang 
dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan UU tersebut menjadi sangat rawan 
bertentangan dengan UUD 1945. 

 
2. Sifat Putusan 

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi 
tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir. Putusan declaratoir 
adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya 
pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau 
menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. 

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum 
dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan 
condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon 
untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat 
membayar sejumlah uang ganti rugi. 

Secara umum putusan MK bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan 
MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat 
meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam 
perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena 
menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu 
bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut 
meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan 
menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan 
hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang 
hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK 
membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadaan keadaan hukum dan 
menciptakan keadaan hukum baru. 

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang  mungkin  memiliki sifat 
condemnatoir adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional 
lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk 
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melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK 
menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan dengan tegas 
bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 
kewenangan yang dipersengketakan. 

 
3. Pengambilan Putusan 

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses 
pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.75 Putusan harus 
diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk 
mufakat.76 Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai 
RPH berikutnya.77 Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak.78 Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 
24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan 
putusan tidak ada suara abstain. 

RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, 
kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. 
Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan frase 
tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan 
yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak 
dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit. 

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 
atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, 
dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan 
perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. 
Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang- undang terdapat 4 
hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak 
menerima. Pada kasus seperti ini ketentuan Pasal 45 ayat (8) UU No. 24 Tahun 
2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim konstitusi. Dengan 
demikian, pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua 
sidang yang akan menentukan putusan MK. 

 
B. Struktur Putusan 

Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang 
diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada 
sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat 
diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga,  atau  dapat  
ditunda  pada  hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan 
kepada para pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim  yang  memeriksa,  
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mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. 
MK memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Setiap putusan MK harus memuat: 
a) Kepala  putusan  berbunyi:  “DEMI  KEADILAN  

BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”; 
b) Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas 

pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat 
pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum; 

c) Ringkasan permohonan; 
d) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 
e) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 
f) Amar putusan; dan 
g) Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. 

 
Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan terhadap fakta yang 

terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada bagian 
“Duduk Perkara”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses 
persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang 
diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli 
pemohon, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli 
termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari MK (jika ada). 

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang 
kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang pokok 
perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah 
permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang 
dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan 
permohonan dimaksud. 

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu 
hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab yang menentukan amar 
putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu-persatu, 
bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, 
baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, 
dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan. 

 
1. Pendapat Berbeda 

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 
mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat 
dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering 
terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyarawah 
tidak dapat mencapai mufakat. 

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) dissenting 
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opinion; dan (2) concurent opinion atau consenting opinion. Dissenting opinion 
adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar 
putusan. Sedangkan concurent opinion adalah pendapat berbeda yang tidak 
memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam concurent opinion adalah 
perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. 
Concurent opinion karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan 
amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim 
mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang 
memperkuat  amar  putusan. 

Sedangkan dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda yang 
memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting 
opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim 
konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat 
mengetahui  seluruh  pertimbangan  hukum  putusan  MK. 

Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan 
MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa 
perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak 
lebih, dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan 
komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan MK, penempatan dissenting 
opinion mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting ditempatkan 
pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum 
mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan.  Pada perkembangannya, 
penempatan demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang 
membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru membaca amar 
putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila dissenting 
tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim 
mayoritas. 

Oleh karena itu penempatan dissenting tersebut kembali diubah, yaitu 
setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim 
konstituti serta panitera pengganti.  Saat ini, dissenting ditempatkan setelah 
penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda 
tangan panitera pengganti. 
2. Kekuatan Hukum Putusan 

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari 
sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan 
demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap 
putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, 
MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 
paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. 
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C. Contoh Putusan 

 

 

 

PUTUSAN 

Nomor 116/PUU-X/2012 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

[1.2] NAMA  : BENNY KOGOYA, A.MD.T 

PEKERJAAN : ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOLIKARA 

WARGA NEGARA : INDONESIA 

ALAMAT : JALAN KONDAGA NOMOR 01 KARUBAGA 

KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA 

DALAM HAL INI BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS BERTANGGAL 31 OKTOBER 2012 

MEMBERI KUASA KEPADA HABEL RUMBIAK, S.H., SPN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM 

DARI KAMASAN LAW FIRM BERKEDUDUKAN DI GEDUNG JCD LANTAI 4 JALAN WAHID HASYIM 

NOMOR 27, MENTENG JAKARTA PUSAT, BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMBERI KUASA; 

Selanjutnya disebut sebagai   ------------------------------------------------------- Pemohon; 

[1.3] Membaca permohonan Pemohon; 

Mendengar keterangan Pemohon; 

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon; 
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2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat 

permohonan bertanggal 08 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 November 2012 

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 432/PAN.MK/2012 dan 

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 116/PUU-X/2012 pada 

tanggal 22 November 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 04 

Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 

Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

I. Tentang Kewenangan Mahkamah 

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang yang dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi"; 

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "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 Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum." Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Mahkamah 

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar"; 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 

4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara 

pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon ini; 
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II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara; 

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 

hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945"; 

3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak 

konstitusional Pemohon yakni: 

− Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyatakan, "Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

− Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan "Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" (bukti P-2); 

4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi 

kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan dan hak untuk menguji 

materil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) 

UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-111/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) 

syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:   

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan 

oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual 

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi; 
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d. adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud 

dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil 

dihadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain dengan mendapatkan 

kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

6. Bahwa selain itu, semua pihak yang terkait dengan pemilihan umum dan hasil-hasil 

pemilihan umum legislatif serta hak-hak atas hasil pemilihan umum, khususnya 

pemilihan umum legislatif, wajib dijunjung tinggi oleh para pihak, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang MPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota (bukti P-3); 

7. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini dan memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD 1945, 

tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, 

termasuk pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang saat ini 

dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon; 

8. Bahwa Pemohon terpilih sebagai anggota Iegislatif, dalam hal ini, anggota DPRD 

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua sebagaimana diatur sebelumnya dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-4, bukti P-5); 

9. Bahwa kemudian Pemohon ternyata tidak terpilih sebagai salah satu unsur 

Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara Periode 2009 -2014 berdasarkan usulan Bupati 

Kabupaten Tolikara yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur Papua (bukti P-6, 

bukti P-7); 

10. Bahwa Pemohon telah mempersoalkan Keputusan Gubernur Papua ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan 

Mahkamah Agung, namun gugatan Pemohon dinyatakan tidak diterima; 

11. Bahwa gugatan Pemohon tidak diterima karena menurut Peradilan Umum, yakni 

Keputusan Gubernur Papua merupakan objek dalam ruang lingkup politik, sehingga 

tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 angka 9 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara; 



MAHAKAMAH KONSTITUSI 
	

Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	  46	

12. Bahwa akibatnya, kerugian Pemohon terus berlanjut karena permasalahan yang 

dihadapi Pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon terus berlanjut 

hingga saat ini, yakni tidak dapat menduduki posisi sebagai salah satu unsur 

pimpinan pada DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua; 

III. POKOK POKOK PERMOHONAN 

13. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dan kedudukan hukum Pemohon (legal standing) sebagaimana diuraikan di atas 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dari pokok-pokok 

permohonan ini; 

14. Bahwa Pemohon adalah salah satu anggota terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 1999 untuk Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dan telah dilantik sebagai 

anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 -2013 (bukti P-8); 

15. Bahwa perolehan kursi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Tolikara 

adalah Partai Golongan karya sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai 

Kebangkitan Bangsa 1 kursi (namun menduduki urutan ke-3 karena perolehan suara 

terbanyak ketiga pada Pemilu Legislatif); 

16. Bahwa urutan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 berkaitan dengan 

penetapan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2009-20014, ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal   355 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPR dan DPRD (bukti P-9, bukti P-

10); 

17. Bahwa oleh karena itu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara menjadi sebagai 

berikut, posisi ketua menjadi hak dari Partai Gololongan karya, Posisi Wakil Ketua I 

menjadi hak dari Partai Demokrat dan posisi Wakil Ketua II menjadi hak dari Partai 

Kebangkitan Bangsa; 

18. Bahwa Pemohon berdasarkan rekomendasi dan keputusan Partai Demokrat, 

diajukan sebagai calon unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara mewakili Partai 

Demokrat untuk posisi Wakil Ketua I, sesuai dengan banyak perolehan kursi yang 

diperoleh Partai Demokrat di Kabupaten Tolikara (bukti P-11, bukti P-12); 

19. Bahwa karena mayoritas anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah dari Partai 

Golongan Karya dengan komposisi 21 kursi keanggotaan dari 30 kursi keanggotaan 

DPRD Kabupaten Tolikara, maka pada saat Rapat Paripurna untuk persetujuan 

unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara, bukan persetujuan terhadap 

keterwakilan dari 3 (tiga) partai politik menduduki perolehan kursi/suara 3 (tiga) 

teratas yang terjadi, sebaliknya terjadi pemaksaan kehendak dari Fraksi Golongan 

Karya dengan menempatkan 3 (tiga) anggotanya sebagai calon unsur pimpinan 

(bukti P-13, bukti P-14); 
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20. Bahwa ketiga calon unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara yang berasal dari 

Partai Golongan Karya tersebut adalah: 

− dr. Demus Kogoya (Partai Golongan Karya, sebagai Ketua) 

− Muhamad Syafry (Partai Golongan Karya, sebagai Wakil Ketua I) 

− Mesak Kogoya, SE (Partai Golongan Karya, sebagai Wakil Ketua II) 

Ketiganya kemudian diusulkan oleh Bupati Kabupaten Tolikara, yang saat itu 

menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tolikara, ke 

Gubernur Papua untuk ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara 

yang definitif (bukti P-15); 

21. Bahwa Pemohon merasa tidak adil dengan adanya penetapan unsur pimpinan 

DPRD Kabupaten Tolikara yang seluruhnya berasal dari Partai Golongan Karya 

tersebut melalui Keputusan Gubernur Papua tersebut dengan mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Jayapura (bukti P-16); 

22. Bahwa gugatan Pemohon mulanya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha 

Jayapura, yang pada pokoknya Keputusan Gubernur Papua bertentangan dengan 

Pasal 335 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPD dan DPRD, tetapi kemudian oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Makassar yang dikuatkan Mahkamah Agung gugatan Pemohon dinyatakan tidak 

dapat diterima (bukti P-47, bukti P-48, bukti P-19); 

23. Bahwa alasan hukum yang mendasari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Makassar dan Mahkamah Agung adalah Keputusan Gubenur Papua adalah bagian 

dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan menjadi objek Pengadilan 

Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kelanjutan 

dari proses Komisi Pemilihan Umum, dan menjadi bagian dari keputusan politik; 

24. Bahwa menurut Pemohon, Pengadilan Tata Usaha Negara bersikap ganda dalam 

menerapkan ketentuan pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ini, karena ternyata Pengadilan Tata Usaha 

menerima dan memutus perkara yang objeknya adalah Keputusan dari Komisi 

Pemilihan Umum, namun pada bagian lain menyatakan objek gugatan yang 

diajukan Pemohon berkenaan dengan Keputusan Gubernur Papua yang 

menetapkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara sebagai Keputusan Politik 

yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang bukan 

merupakan objek dari PTUN sehingga gugatan Pemohon tidak diterima; 

25. Bahwa bila ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini terus dibiarkan tanpa ada penegasan, 

maka kerugian bagi Pemohon terus akan berlanjut dan berpotensi menimbulkan 

kerugian pula bagi warga negara Indonesia Iainnya; 
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26. Bahwa kalau pun Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, tidak akan terjadi kekosongan hukum, karena telah ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa 

sengketa tentang Hasil Pemilihan Umum, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; 

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Tahun 77, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3344) juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4380) juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079) bertentangan (unconstitutional) dengan 

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

Atau 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan 

alat bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu: 

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara; 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

3. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 

04/G/2010/PTUN/JPR, tanggal 16 Juni 2010; 
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4. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 

Nomor 04/G/2010/PTUN MKS, tanggal 22 Maret 2011; 

5. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 267K/TUN/2011, 

tanggal 15 September 2011; 

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka 

segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

menguji konstitusionalitas Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun) 

yang menyatakan, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 

menurut Undang-undang ini: a. ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun 

di daerah, mengenai hasil pemilihan umum” terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945); 

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan  a quo; 

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon  untuk  mengajukan  permohonan a 

quo; 

 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar; 

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian 

konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 2 huruf g UU Peratun terhadap UUD 

1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-

Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan sama); 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara; 

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 

harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 

UU MK;  

b.  adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian; 

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai warga 

negara Indonesia [sic!] (maksudnya perorangan warga negara Indonesia), sehingga 
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berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-

Undang a quo terhadap UUD 1945; 

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut 

di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 

31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta 

putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 

harus memenuhi lima syarat, yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 

1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan 

oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 

dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 

hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak 

lagi terjadi; 

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menganggap hak 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 huruf g UU Peratun. Pemohon 

adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 dari Partai Demokrat 

yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Perolehan kursi partai politik 

dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Tolikara, yaitu Partai 

Golongan Karya (Partai Golkar) memperoleh 21 kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 

kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 1 kursi, sehingga berdasarkan 

Pasal  355 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, penentuan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara, yaitu posisi Ketua 

menjadi hak Partai Golkar, posisi Wakil Ketua I menjadi hak Partai Demokrat dan posisi 

Wakil Ketua II menjadi hak PKB. Namun demikian Gubernur Papua menentukan lain 
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dalam menetapkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara yang seluruhnya berasal 

dari Partai Golkar; 

Pemohon mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Papua tersebut 

di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pada awalnya gugatan Pemohon 

dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Makasar dan Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan 

permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Keputusan 

Gubenur Papua a quo adalah bagian dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang 

bukan menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 

huruf g UU Peratun karena merupakan kelanjutan dari proses Komisi Pemilihan Umum, 

dan menjadi bagian dari keputusan politik; 

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil kerugian konstitusional Pemohon 

tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah 

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat hubungan 

sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-

Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan 

hukum untuk mengajukan pengujian pasal Undang-Undang a quo; 

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan 

pokok permohonan; 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan 

Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Tidak adanya permintaan keterangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden berkaitan 

dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g UU Peratun yang dimohonkan 

pengujian oleh Pemohon; 

b. Perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 4 Januari 2013 yang diserahkan dan 

diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Januari 2013; 

[3.11] Menimbang bahwa terhadap tidak adanya permintaan keterangan kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan/atau Presiden” dalam permohonan Pemohon a quo, Mahkamah perlu 

mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta 

keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang 
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diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan 

kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah 

rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena 

permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang 

tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon yang 

diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Januari 2013, menurut 

Mahkamah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK ditentukan bahwa perbaikan 

permohonan disampaikan paling lama dalam waktu empat belas hari. Mahkamah 

melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan  Pemohon pada 

tanggal 10 Desember 2012, sehingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari 

penyampaian perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 31 Desember 2012. 

Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan a quo pada tanggal 4 Januari 2013, 

sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK. Oleh karena 

perbaikan permohonan Pemohon a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan 

dalam UU MK maka Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon 

bertanggal 8 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 

November 2012, yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan;  

Pokok Permohonan 

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 huruf g UU Peratun yang 

menyatakan, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 

Undang-undang Ini: ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, 

mengenai hasil pemilihan umum” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 

UUD 1945. Menurut Pemohon, Peradilan Tata Usaha Negara bersikap ganda [sic!] 

(multitafsir) dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena di satu 

pihak Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Penetapan Unsur Pimpinan 

DPRD Kabupaten Tolikara sebagai objek keputusan tata usaha negara (selanjutnya 

disebut keputusan TUN), namun di pihak lain Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua 

a quo tidak termasuk keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 

Peratun, dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut 

sebagai keputusan politik yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Komisi Pemilihan 
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Umum. Apabila pasal dalam Undang-Undang a quo dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan 

terjadi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan 

umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;  

Pendapat Mahkamah 

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan 

Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

[3.14.1] Bahwa Pasal 2 huruf g UU Peratun merupakan pengecualian dari keputusan 

TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang menyatakan, 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, 

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata”. Pengertian keputusan Tata Usaha Negara (keputusan TUN) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut mempunyai arti yang sangat luas 

karena penetapan tertulis (beschikking) tidak hanya menunjuk kepada bentuk formalnya, 

berupa surat keputusan dan sebagainya, melainkan juga menunjuk kepada isinya, 

sebuah memo atau nota sudah dapat memenuhi syarat tertulis sebagai suatu keputusan 

TUN apabila sudah jelas mengenai tiga hal, yaitu (i) badan atau jabatan TUN yang 

mengeluarkan keputusan; (ii) maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu, dan (iii) 

kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Pengertian 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) menurut Pasal 1 angka 8 UU 

Peratun tidak hanya menunjuk kepada nama ataupun kedudukan strukturnya dalam 

salah satu kekuasaan negara, namun juga menunjuk kepada fungsi yang dilaksanakan, 

sehingga suatu badan yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat 

TUN; 

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan keputusan TUN 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Peratun, khususnya huruf g sangat diperlukan 
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supaya tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dapat 

digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan TUN a quo sangat berkaitan 

dengan kewenangan lembaga lain; 

[3.14.2] Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan 

pembatalan Pasal 2 huruf g UU Peratun justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

sebab dengan dibatalkannya pasal dalam Undang-Undang a quo akan mengakibatkan 

adanya dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan hasil 

pemilihan umum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. 

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan 

umum apabila tidak ada Pasal 2 huruf g  UU Peratun  maka  didasarkan pada  Pasal  1 

angka 9  Undang-Undang  a quo. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum didasarkan pada Pasal 24C ayat 

(1) UUD 1945 yang selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK 

juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009; 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 

Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

     4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah 

berkesimpulan bahwa: 

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; 

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

[4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad 

Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil 

Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada 

hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan 

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 

tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 

15.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua 

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, 

M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, 

dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemerintah 

atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh 

Pemohon/kuasanya, 

KETUA, 

 

ttd. 

Moh. Mahfud MD.  

ANGGOTA-ANGGOTA, 

 

ttd. 

Achmad Sodiki  

 

ttd. 

Harjono 
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 ttd. 

Ahmad Fadlil Sumadi 

 

 ttd. 

Muhammad Alim 

 

ttd. 

M. Akil Mochtar 

 

ttd.  

Anwar Usman 

ttd. 

Hamdan Zoelva 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Sunardi 
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Rangkuman	

1. Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses 
peradilan, yaitu  putusan yang mengakhiri suatu perkara atau 
sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang 
dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang 
belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut 
dengan putusan sela atau putusan provisi. 

2. Putusan sela dalam perkara pengujian UU pertama kali 
dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(UU KPK), perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.	

3. Berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang 
MK, larangan ultra petita tidak dapat diterapkan untuk 
peradilan di MK. Hal ini karena perkara di MK menyangkut  
kepentingan  umum yang akibat hukumnya mengikat semua 
orang (erga omnes) bukan kepentingan privat.	

4. Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat 
dibedakan menjadi tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan 
condemnatoir. 

5. Secara umum putusan MK bersifat declaratoir dan 
constitutief. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi 
hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum 
dan menciptakan keadaan hukum baru. 

6. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. 
Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi 
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 
terhadap permohonan. 
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Latihan Soal	
1. Berdasarkan UU MK, untuk perkara apakah diatur adanya putusan sela? 

a. Pengujian Undang-Undang 
b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 
c. Perselisihan Hasil Pemilu 
d. Pembubaran Partai Politik 
e. Pemberhentian Presiden 

2. Dalam perkara apakah sesungguhnya larangan putusan ultra petita itu berlaku? 
a. Pidana 
b. Perdata 
c. Tata Usaha negara 
d. Pengujian Undang-undang 
e. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

3. Bagaimanakan kekuatan mengikat putusan MK? 
a. Mengikat Pemohon 
b. Mengikat pemohon dan termohon 
c. Mengikat DPR 
d. Mengikat umum 
e. Mengikat Presiden 

4. Pada umumnya, apakah sifat putusan MK? 
a. declaratoir 
b. constitutief 
c. condemnatoir, 
d. condemnatoir dan constitutief 
e. declaratoir dan constitutief 

5. Berapakah jumlah minimal jumlah hakim konstitusi yang harus hadir untuk 
menyelenggarakan rapat pengambilan putusan? 
a. 9 
b. 8 
c. 7 
d. 6 
e. 5 
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Kunci Jawaban	
1. b. 
2. b. 
3. d. 
4. e. 
5. c. 
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PENUTUP 

 

Selamat! Anda telah selesai mempelajari modul tentang “Mahkamah Konstitusi”. 

Modul yang baru saja Anda pelajari ini berisikan materi-materi tentang 

sejarah,wewenang, fungsi, struktur dan mekanisme kerja serta putusan Mahkamah 

konstitusi. 

Pengetahuan yang telah Anda kuasai ini, semoga benar-benar bermanfaat dalam 

meningkatkan pemahaman Anda tentang Mahkamah Konstitusi. Semoga modul 

ini juga dapat menjadi dorongan untuk anda lebih banyak menggali pengetahuan 

tentang Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Dan untuk menambah 

pengetahuan Anda, banyak sumber yang dapat Anda kaji dan pelajari guna 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. 

 

 

Semangat terus! 
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GLOSARIUM 
   

Grundnorm    : Norma Hukum 

Conseil Constitutionnel  : Dewan konstitusi 

Dissenting opinion   : Pendapat Berbeda 

Bundesverfassungsgesetz  : Konstitusi federal Austria 

Constitutional Function  : Fungsi Konstitusional 
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TES FORMATIF  

1. Hakim Konstitusi diajukan oleh lembaga : 
a. DPR, Presiden dan Perguruan Tinggi.    
b. Pemerintah, Mahkamah Agung, MPR   
c. DPR, MPR, Mahkamah Agung. 
d. DPR, Presiden, Mahkamah Agung. 
e. Mahkamah Agung, MPR, Presiden 

2. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi Negara Republik 
Indonesia pada: 
a. 16 Agustus 1945 
b. 17 Agustus 1945 
c. 18 Agustus 1945 
d. 1 Juni 1945 
e. 25 Mei 1945  

3. Siapakah pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945? 
f. Mahkamah Agung 
g. Mahkamah Konstitusi 
h. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
i. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, 
j. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan 

Kejaksaan Agung. 
4. Pada masa pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI, pernah muncul gagasan 

memberikan wewenang judicial review kepada Mahkamah Agung. Gagasan 
tersebut dikemukakan oleh: 
a. Moh. Hatta 
b. Muh. Yamin 
c. Soepomo 
d. Soekarno 
e. Amir Syarifuddin 

5. Syarat usia menjadi calon hakim konstitusi yaitu  : 
a. Paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 62 tahun pada saat pengangkatan. 
b. Paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. 
c. Paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 62 tahun pada saat pencalonan. 
d. Paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pencalonan. 
e. Paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. 

6. Dalam hal melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi tentang pengujian  
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
a. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menyampaikan permohonan yang sudah 

dicatat dalam BRPK kepada DPR dan Presiden. 
b. Mahkamah Konstitusi bila diperlukan menyampaikan permohonan yang 

sudah dicatat dalam BRPK kepada DPR dan Presiden. 
c. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat 

dalam BRPK kepada DPR dan Presiden untuk diketahui. 
d. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat 

dalam BRPK kepada DPR, Presiden dan MPR untuk diketahui. 
e. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat 

dalam BRPK kepada DPR, Presiden, MPR, dan DPD untuk diketahui. 
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7. Pernyataan mana yang paling benar : 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 
paling lama 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan dan menolak 
permohonan wajib dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.  

c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 
paling lama 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan dan menolak 
permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 
jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. 

e. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 
paling lama 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. 

8. Visi Mahkamah Konstitusi yaitu : 
a. Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang 

independen, imparsial, dan adil. 
b. Mengawal tegaknya konstitusi melalui dalam rangka mewujudkan cita 

negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 
yang bermartabat. 

c. Tegaknya Lembaga Peradilan Konstitusi dalam rangka mewujudkan cita 
negara hukum yang independen, imparsial, dan adil. 

d. Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi dalam rangka 
mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat yang independen, imparsial, 
dan adil. 

e. Menegaknya Konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan 
demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. 

9. Salah satu prinsip yang dikenal dalam negara hukum adalah prinsip Supremasi 
Konstitusi. Argumentasi yang mendasari kedudukan konstitusi sebagai hukum 
tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land) adalah: 
a. Konstitusi dibentuk oleh lembaga tertinggi negara 
b. Konstitusi dibentuk melalui referendum 
c. Konstitusi dibentuk dan merupakan perwujudan kehendak seluruh rakyat 

yang berdaulat 
d. Konstitusi dibentuk oleh lembaga yang dipilih melalui pemilihan umum. 
e. Semua pilihan jawaban salah. 

10. Salah satu ketentuan UUD 1945 yang diubah adalah terkait dengan 
pelaksanaan kedaulatan. Bagaimanakah ketentuan tersebut diatur dalam UUD 
1945? 
a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga-

lembaga negara. 



MAHAKAMAH KONSTITUSI 
	

Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	  66	

c. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh segenap warga 
negara. 

d. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Presiden. 
e. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. 
 
 
 

 

1. D  6. C 

2. C  7. E 

3. C  8. A 

4. B  9. C 

5. B  10. E 

Kunci Jawaban	


