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M O T T O 
 
 
Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran. 

(AL 'Ashr; 1-3) 

 

Dan barang siapa yang disini (dunia) buta, maka (tidak berilmu), maka di 

akhirat nanti buta pula dan lebih sesat lagi jalannya 

(Al Isra 72) 

 

Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan berilmu 

bertingkat-tingkat 

(Al Mujadalah) 

 

Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula 

(Al-Kahfi:109) 

 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya 

(Al-Alaq:1-5) 

 

“Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain” 

 

“Inna Shalati Wanusuki, Wamahyaya, wamamati lillahirrabil ‘alamien; 

Sesungguhnya Sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah 

Tuhan seru sekalian alam” 
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ABSTRAK 

 

 
Constitutional Complaint adalah salah satu kewenangan mahkamah 

konstitusi yang dimiliki oleh beberapa mahkamah konstitusi di negara lain. 

Constitutional Complaint merupakan suatu upaya hukum terakhir (exhausted) 

dengan tujuan memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap warga 

negara yang merasa terganggu akan hak-hak dasarnya yang tercantum dalam 

konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 

1945 hingga UU Nomor 24 tahun 2003 jo UU Nomor 8 tahun 2011 belum 

memiliki kewenangan Constitutional Complaint. Hal ini tentunya diperlukan di 

Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan 

sedang mengalami periode transisi dari Orde Baru ke masa Reformasi yang rawan 

akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara  baik yang 

disebabkan oleh peraturan perundang-undangan maupun tindakan aparat 

pemerintahan (eksekutif). 

 Penelitian ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah, diantaranya; (i) Apakah 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberi peluang pengajuan 

Constitutional Complaint di Indonesia? (ii) Mengapa Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara 

Constitutional Complaint? dan, (iii) Bagaimana prospek penerapan 

Constitutional Complaint di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. 

 Dengan rumusan masalah di atas dan metode yang diterapkan, penelitian 

ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu; Pertama,  Undang-Undang Dasar 1945 

dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 jo UU Nomor 8 tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memberikan peluang pengajuan 

perkara constitutional complaint. Kedua, Pada saat Mahakamah Konstitusi 

disepakati untuk dibentuk dicermati tidak adanya pendapat yang mengakomodir 

kewenangan Constitutional Complaint secara eksplisit, jelas, dan detail. Ketiga, 

Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia sudah sangat mendesak. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Keempat, Kebutuhan mendesak Constitutional Complaint dapat 

diterapkan dengan dua cara. Pertama, dengan mekanisme legislative 

interpretation, judicial interpretation atau conditional constitution. Kedua, 

amandemen atau perubahan UUD Republik Indonesia 1945. 

 Adapun saran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu, kebutuhan akan 

mekanisme Constitutional Complaint sudah sangat mendesak, Kondisi 

Constitutional Complaint yang merupakan banyak diterapkan di negara lain 

sebagai kewenangan mahkamah konstitusi harus terus dikaji atau dipahami 

berbagai kalangan lebih dalam sehingga Indonesia memiliki konsep yang 

mendalam dan jelas jika suatu saat nanti Constitutional Complaint diterapkan di 

Idnoensia, dan demi perlindungan hak-hak dasar warga negara yang sejalan 

dengan esensi eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia maka Mahkamah 

Konstitusi harus memiliki Constitutional Complaint sebagai kewenangan yang 

utama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land). 

Maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya 

harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di bawah 

konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif 

maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan 

dengan konstitusi itu sendiri. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk 

peradilan konstitusi seperti yang teoritis dikemukan oleh Hans Kelsen. 

Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang 

legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif 

diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau 

tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut 

tidak konstitusional.
1
 Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan 

khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court), atau kontrol 

terhadap konstitusionalitas undang-undang (judicial review) diberikan kepada 

pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Organ 

khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan  

undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh 

organ lain. 

                                                           
1
 Jimly Asshidiqie, Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Makalah. 

hlm.19 
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Di Indonesia ketentuan judicial review diatur dalam Pasal 24C Undang-

Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak pengujian 

Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Sedangkan 

Mahkamah Agung (MA) menurut pasal 24A melakukan pengujian peraturan 

perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Fungsi pengujian yang dilakukan MK dan MA sebenarnya sama-

sama merupakan judicial review tetapi secara teknis pengujian UU terhadap UUD 

oleh MK biasa disebut constitutional review sedangkan pengujian peraturan 

perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi oleh MA biasa juga disebut judicial review; tetapi keduanya secara 

umum disebut judicial review dalam arti pengujian yang dilakukan oleh lembaga 

yudisial.
2
 

Judicial review ini dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk menjaga 

konsistensi isi suatu aturan hukum terhadap konstitusi. Suatu aturan hukum di 

bawah Konstitusi tidak boleh bertentangan isinya dengan Konstitusi. Menurut 

Mahfud MD dalam Konstitusi dan Hukum dalam Konstorversi Isu (halaman. 258) 

dengan mengamati suatu kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat ketika John 

Marshall selaku Ketua Mahkamah Agung membatalkan Judiciary Act 1789 secara 

                                                           
2
 Menurut Prof. Dr. Moh Mahfud MD, di luar Judicial Review, sistem ketatanegaraan kita juga 

mengenal legislative review, yakni peninjauan atau perubahan UU dan atau perda oleh lembaga 

legislatif sesuai dengan tingkatannya karena isinya tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang 

mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum 

dan falsafah yang mendasarinya. Mekanisme ini dilakukan di dalam internal lembaga legislatif 

sebelum dibawa ke judicial review atau karena tidak ada yang mengajukan judicial review padahal 

masalahnya sangat penting untuk di-review. Kemudian ada juga istilah executive review yakni 

pengujian atau peninjauan atas perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif 

terhadap pertauran perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif sendiri tanpa 

dimintakan judicial review ke lembaga yudisial karena ada kekeliruan atau kebutuhan baru untuk 

meninjaunya. Lebih jauh lihat Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, 

(Jakarta; Rajawali Pers, 2009). hlm.64 
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sepihak dengan alasan Act tersebut bertentangan dengan Konstitusi Amerika. Ada 

3 alasan yang dikemukakan, yaitu (1) Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi 

konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus 

melakukan uji materi, (2) Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga 

harus ada pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar the supreme law 

itu tidak dilangkahi isinya, (3) Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga 

jikalau ada yang mengajukan permintaan judicial review harus dipenuhi. Mahfud 

MD menambahkan satu alasan pada disertasinya yaitu Hukum adalah produk 

politik, maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur 

pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya menjadi alat justifikasi atas 

kehendak pemegang kekuasaan politik. 

Dengan demikian, gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) 

adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi 

perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. 

Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting di garis bawahi dalam 

setiap negara hukum yang demokratis, yang menempatkan konstitusi sebagai 

hukum tertinggi di negara bersangkutan karena tatkala hak-hak dasar itu 

dimasukkan ke dalam konstitusi, yang berarti telah menjadi bagian dari konstitusi, 

maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.
3
 

Di sisi lain konsolidasi Demokrasi dan rule of law mempersyaratkan 

adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap 

warga negara terimplementasikan secara penuh dengan efektif. Adanya lembaga 

                                                           
3
 I Dewa Palguna, Constitutionsl Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta 

Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, Makalah disampaikan pada seminar nasional 

Universitas Brawijaya, Malang, 21 November 2009. Hlm.2 
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pengujian undang-undang atau Constitutional Review adalah salah satu 

mekanisme untuk mencapai tujuan itu. Orang menerima paham 

konstitusionalisme bukan hanya karena paham ini menjanjikan bahwa setiap 

orang dijamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamentalnya oleh konstitusi 

tetapi juga karena konstitusi berfungsi membatasi jangan sampai cabang-cabang 

kekuasaan negara itu melanggar jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental 

tadi.
4
 

Seiring dengan berjalannya waktu dengan semangat menjaga konsistensi 

isi dari suatu produk hukum dalam rangka memberikan proteksi kepada warga 

negara sesuai cita negara hukum dan diiringi keilmuan dunia hukum yang makin 

dinamis di Indonesia pasca reformasi 1998, maka ide pembentukan Mahakamah 

Konstitusi (MK) mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan 

UUD yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia akhirnya menjadi kenyataan dengan disahkannya 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan 

Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 November 2001. 

Dengan pengesahan tersebut Indonesia menjai negara ke-78 yang membentuk 

MK. 

Dari berbagai data yang penulis himpun
5
, sejak tahun 2003 hingga 27 Mei 

2011 MK telah meregistrasi 808 Perkara. Dengan rincian 156 di antaranya 

dikabulkan, 372 perkara ditolak, 179 perkara tidak dapat diterima, dan 42 perkara 

                                                           
4
 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, (Jakarta; 

Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm.148 
5
 Mengacu pada rapat Konsultasi Mahkamah Konstitusi dengan Komisi III DPR, 

http://news.okezone.com/read/2011/05/30/339/462672/mk-terima-808-pengaduan-perkara, diakses 

5 November 2011 

http://news.okezone.com/read/2011/05/30/339/462672/mk-terima-808-pengaduan-perkara
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ditarik kembali oleh pemohon. Selanjutnya ditinjau dari aspek kewenangan MK, 

jumlah seluruh perkara yang ditangani MK dapat dirinci yaitu pengujian 

undang-undang meregistrasi 361 perkara, untuk sengketa kewenangan 

lembaga negara, MK telah meregistasi 15 perkara, soal perselisihan Pemilihan 

Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden pada 

tahun 2004, MK telah menyelesaikan 45 perkara. Pada tahun 2009, MK telah 

menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

serta Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 71 perkara, untuk perselisihan hasil 

pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah. Sejak 

November 2008 sampai dengan 27 Mei 2011, MK telah meregistrasi 316 perkara, 

tahun 2008 sebanyak 27 perkara, tahun 2009 sebanyak 3 perkara, tahun 2010 

sebanyak 230 perkara, dan tahun 2011 sebanyak 56 perkara. 

Kewenangan yang luas dan banyaknya perkara yang masuk tentunya 

menjadikan MK berpengalaman dan diakui integritasnya. Hal tersebut tentunya 

layak diapresiasi mengingat minimnya kepercayaan publik pada dunia peradilan 

Indonesia. Namun banyaknya perkara yang masuk ke MK dan rata-rata dapat 

terselesaikan dengan baik, menjadi pertanyaan berikutnya, dengan segala 

kewenangan yang MK miliki saat ini apakah MK mampu menjalankan fungsinya 

untuk melindungi basic rights atau fundamental rights setiap rakyat Indonesia 

yang termaktub di dalam Konstitusi? Bukankah salah satu konsep dasar 

dibentuknya MK di berbagai negara adalah prinsip jaminan perlindungan hak-hak 

asasi manusia sebagai cita negara hukum? 
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Munculnya permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak dasar warga 

negara yang di atur dengan Undang-Undang tetapi bertentangan dengan 

konstitusi, maka mekanisme Constitutional Review dapat ditempuh ke MK. 

Namun menurut pengamatan penulis ada beberapa hal yang akan menyebabkan 

timbulnya suatu persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara pasti. 

Diantaranya; (1) Apabila pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut diatur 

oleh Konstitusi, tetapi ada suatu produk hukum yang melanggar hak-hak dasar 

tidak menggunakan produk UU, tetapi produk hukum lainnya. (2) Apabila suatu 

peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya, namun bertentangan dengan Konstitusi, dan (3) Apabila 

pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang materi muatannya mengatur 

umum, maka masyarakat tidak bisa menggunakan pedoman konstitusi secara 

langsung untuk mengoreksi kebijakan tersebut jika melanggar ketentuan hak-hak 

dasar. 

Dalam beberapa aspek memang dapat digunakan mekanisme peradilan 

biasa, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan 

wewenang dan penafsiran yang keliru. Hal itu dapat dilakukan, baik melalui 

peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Namun proses peradilan itu 

tetap memiliki celah, yaitu dasar hukum yang digunakan untuk mengadili adalah 

pada tingkat undang-undang ke bawah. Bukankah hak konstitusional warga 

negara dijamin konstitusi? Bagaimana jika tidak ada ketentuan hukum yang 

dilanggar, tetapi nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara? 
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Bagaimana pula jika terjadi kesalahan penafsiran dan penerapan hukum oleh 

hakim dalam proses peradilan yang dilalui dari tingkat pertama hingga terakhir?
6
 

Dalam berbagai pengamatan penulis ada beberapa kasus hukum yang 

menarik untuk dicermati, yang memiliki keunikan tersendiri yaitu suatu kasus 

yang masih diragukan (dirasakan kurang memuaskan) mekanisme 

penyelesaiannya, namun dirasakan oleh warga negara yang bersangkutan 

berpotensi/telah mengganggu hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Beberapa 

catatan yang penulis himpun yaitu; Pertama, kasus Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Tentang Ahmadiyah. SKB tidak dapat diperkarakan. Jika di bawa ke 

MK, MK hanya menguji UU terhadap UUD. Jika di bawa ke Mahkamah Agung 

(MA) melalui pengujian yudisial pertauran perundang-undangan merupakan 

tindakan yang kurang tepat. SKB bukanlah peraturan perundang-undangan 

sebagaimana menurut aturan yang berlaku. Selanjutnya, jika di perkarakan ke 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga kurang tepat karena isi SKB tersebut 

dapat dinilai pengaturan bukan penetapan karena muatannya bersifat umum.
7
 

Disini muncul suatu permasalahan baru, jika ada keluhan konstitusi kemanakah 

warga negara yang merasa hak dasar nya dilanggar tersebut mengadu? 

Mekanisme hukum yang ada saat ini tak dapat menyelesaikannya. Kedua, Kasus 

Pollycarpus Budihari Priyanto (Kasus Poly). Setelah menjalani proses 

peradilan Pidana yang panjang, akhirnya melalui Kasasi ke MA Polly dibebaskan. 

Namun Kejaksaan mengajukan herziening atau Peninjauan Kembali (PK), dan 

akhirnya Poly dijatuhi hukuman (lagi). Akhirnya Poly mengajukan Constitutional 

                                                           
6
 Jenedri M. Gaffar, Constitutional Complaint, www.unisosdem.org, diakses 5 November 2011 

7
 Moh. Mahfud MD, op. cit.hlm.287 

http://www.unisosdem.org/
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Review atas Pasal 23 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Ujung cerita dari pengujian ini adalah ditolak
8
. Ceritera menarik dari 

rangkaian perjalanan panjang Kasus Poly ini adalah seumpamapun permohonan 

Constitutional Review tersebut diterima maka keputusan tersebut berlaku 

prospektif (berlaku ke depan) dan tidak bisa membatalkan putusan MA, karena hal 

itu bukanlah wewenang MK
9
. Oleh sebab itu, perasaan atau anggapan Poly bahwa 

vonis PK dari MA itu telah melanggar hak konstitusionalnya belum memiliki 

penyelesaian keluhan konstitusi. Ketiga, kasus Sengketa Pilkada Depok (Kasus 

Badrul Kamal dan Syihabudin Ahmad). Pasangan ini merasa hak mereka 

tercederai, karena telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada hingga di 

Pengadilan Tinggi (PT), namun di MA putusan ini dianulir. Pada titik ini 

pasangan Badrul Kamal - Syihabudin Ahmad merasa hak nya tercederai. 

Beberapa permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji. Karena 

substansi masalahnya adalah dirasakan telah terjadinya keluhan konstitusi atau 

ekstrimnya telah terjadi pelanggaran hak konstitusi warga negara namun belum 

ada secara pasti penyelesaian hukumnya walaupun penggugat merasa hak 

dasarnya telah dicederai. Karena memang secara teknis kewenangan, baik MA 

maupun MK belum secara khusus mengatur apabila terjadinya keluhan atau 

gugatan atas pelanggaran hak-hak dasar warga negara atas Konstitusi. 

Hal ini tentunya berpotensi menyisakan celah hukum yaitu berupa 

kekosongan aturan ataupun mekanisme hukum yang dapat memicu terjadinya 

pelanggaran hak-hak dasar berupa suatu produk peraturan perundang-undangan 

                                                           
8
 Putusan Sidang Perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), Putusan perkara 16-

PUU-VI-2008 pada 15 Agustus 2008. 
9
 Moh. Mahfud MD, op. cit.hlm.288 
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ataupun tindakan eksekutif yang mencederai hak-hak dasar warga negara yang 

telah diatur konstitusi. Bagi suatu Negara Hukum Modern tentunya ini menjadi 

titik krusial dalam perkembangan konsolidasi perkembangan negara. Terlebih lagi 

Indonesia sedang menghadapi masa transisi yang masih mencari bentuk, sehingga 

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental rights masih berpotensi untuk 

terjadi. 

Jika melihat kondisi di negara lain seperti Jerman (suatu wacana 

perbandingan hukum), ada suatu kasus menarik yang dapat dikategorikan sebagai 

keluhan konstitusi meskipun negara ini masih dapat di kategorikan suatu negara 

yang relatif stabil kondisi sosial-politiknya. Suatu hari muncul tuntutan soal 

larangan penyembelihan hewan karena dinilai bertentangan dengan undang-

undang tentang perlindungan hewan. Masyarakat muslim Jerman yang merasa 

berkeberatan mengajukan hal ini ke Bundesverfassungsgerichts (Mahkamah 

Konstitusi Federal Jerman) karena dinilai bertentangan dengan kebebasan 

menjalankan agama. Sebab ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih 

terlebih dulu sebelum halal dimakan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman 

mengabulkan tuntutan itu dengan alasan kebebasan beragama adalah sebuah soal 

yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya 

berada pada wilayah ketentuan di bawah undang-undang dasar
10

. Substansi kasus 

di Jerman ini hampir sama dengan pemaparan kasus-kasus di atas yaitu adanya 

keluhan konstitusi warga negara. Bedanya terletak pada kewenangan lembaga 

yang menangani keluhan atas gugatan tersebut. 
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 Pan Mohamad Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint, 

http://panmohamadfaiz.com/category/ham/page/2/, diakses 5 November 2011 

http://panmohamadfaiz.com/category/ham/page/2/
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Mengupas tuntas permasalahan tersebut nampaknya masih didapati satu 

hal mendasar yang masih mengganjal di benak para pencari keadilan, yaitu belum 

terbukanya fungsi Mahkamah selaku lembaga yang dapat menampung dan 

menyalurkan keluh kesah (personal grievance) atau pengaduan konstitusional 

sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak 

konstitusional bagi setiap individu warga negara.
11

 

Atas permasalahan-permasalahan di atas dalam penyelesaiannya ternyata 

ada suatu mekanisme yang dapat di tempuh yaitu Constitutional Complaint. 

Konsep ini telah lama dijadikan bahan diskusi, seminar, dan obrolan oleh para ahli 

hukum di Indonesia, bahkan sempat mencuat ketika pembahasan kewenangan MK 

pada proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) hingga proses pembentukan UU No.24 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Di beberapa negara lain yaitu, Jerman, Austria, Afrika 

Selatan, Korea Selatan, Croatia, Azerbaijan, dan masih banyak lagi telah 

menerapkan konsep ini sebagai salah satu prosedur setiap orang (termasuk badan 

hukum privat sepanjang menyangkut ketentuan bill of rights yang juga berlaku 

padanya) jika terjadinya pelanggaran hak-hak dasar yang tercantum di dalam 

Konstitusi. Constitutional Complaint ini cukup banyak digunakan oleh warga 

negara di negara lain, tercatat hingga tahun 2006
12

 146.539 permohonan telah 

diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah 

permohonan mengenai Constitutional Complaint (Negara Jerman yang relatif 

                                                           
11
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12

 Ibid. 
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stabil di dalam sistem ketatanegaraannya, hampir setiap tahunnya masih harus 

memeriksa kurang lebih 5.000 permohonan Constitutional Complaint). 

Di Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgerichts) gugatan 

konstitusional atau Constitutional Complaint diartikan sebagai gugatan warga 

negara untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya yang dilanggar suatu produk 

hukum {Verfassungsbeschwerde, Pasal 93 ayat (1) 4a Grundgesetz}
13

. Namun 

sebelum mengajukan permohonan tersebut warga negara telah menempuh semua 

upaya hukum yang tersedia. Dengan prosedur atau konsep ini maka pelanggaran 

terhadap hak-hak dasar warga negara dapat terlindungi. Di negara Jerman yang 

memiliki kondisi relatif stabil dalam sistem ketatanegaraanya sering terjadi 

pelanggaran yang bersifat dasar ini, apalagi di Indonesia yang masih dapat 

dikategorikan sedang menjalani masa transisi, sehingga pelanggaran terhadap hak-

hak dasar warga negara rentan terjadi. 

Dengan adanya kewenangan MK yang tercantum di UUD 1945 maka 

Indonesia memiliki mempunyai dua lembaga yudikatif yang wewenangnya 

bersilangan dalam pengujian yudisial, yakni MK dan MA
14

. Menurut Mahfud 

MD, ada beberapa catatan penting yaitu (1) idealnya MK berfungsi menjamin 

konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya 

memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi 

sampai yang paling rendah derajatnya. Dengan konsep ini maka konsistensi dan 

sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linier ada di satu 

lembaga, yaitu MK. (2) idealnya MA menangani semua konflik peristiwa antar 

                                                           
13

 I Dewa Palguna, Constitutional Question..., op. cit. hlm.10 
14

 Moh. Mahfud MD, op. cit.hlm.263 
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person dan/atau antar rechtspersoon sehingga masalah hasil pemilu atau 

pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan MA, dan MA 

dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan. 

Tampaknya yang lebih tepat MK mengurusi konflik peraturan sedangkan MA 

mengurusi konflik/peristiwa antar person dan/atau antar rechtspersoon. 

Maka konsep Constitutional Complaint ini perlu dipikirkan untuk 

penerapannya di Indonesia sebagai salah satu wujud usaha dan ikhtiar yang mulia 

untuk menyelamatkan hak-hak dasar sesesorang warga negara yang dijamin oleh 

konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Tentunya ini merupakan langkah positif 

dalam mewujudkan Negara Hukum Modern yang menjamin tegaknya Konstitusi 

sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara. 

Atas dasar penjelasan di atas maka penulis berkeinginan membahas 

masalah ini untuk diteliti lebih lanjut dan mendalam dengan melakukan suatu 

kajian fokus terkait prospek penerapan Constitutional Complaint di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberi 

peluang pengajuan Constitutional Complaint di Indonesia? 

2. Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak diberi 

kewenangan untuk menyelesaikan perkara Constitutional Complaint? 

3. Bagaimana prospek penerapan Constitutional Complaint di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian  
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1. Memberikan penjelasan apakah Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 memberi peluang pengajuan Constitutional Complaint di 

Indonesia. 

2. Memberikan penjelasan mengapa Constitutional Complaint tidak 

diakomodir ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia. 

3. Memberikan penjelasan prospek penerapan Constitutional Complaint di 

Indonesia. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Negara Hukum 

Negara berdasar atas hukum pada hakekatnya adalah suatu “negara 

hukum”. Negara hukum secara umum adalah bahwasanya kekuasaan negara 

dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan 

baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh 

para warga negara harus berdasarkan atas hukum.
15

 

Menurut Prof. Mohammad Yamin, kata Negara yang menjadi negara 

dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansekerta dan mulai terpakai sejak 

abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mula untuk menamai negara 

Taruma Negara. Sedangkan kata Hukum berasal dari bahasa arab dan masuk ke 

dalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia 

sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “Negara”-“Hukum” itu terbentuk dari 
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 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2011. Hlm. 8 
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dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu 

mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya. 

Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 dan 

dalam konstitusi Indonesia 1950 pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam kepustakaan 

Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, rule of law atau government of justice 

untuk menyatakan negara hukum.
16

 

Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi 

terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.
17

 Plato dalam bukunya Nomoi 

memberikan penjelasan bahwa pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh 

hukum. Sedangkan menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang 

diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro
18

 bahwa penggabungan kata-kata 

“Negara dan Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum”, yang berarti suatu negara 

yang di dalam wilayahnya: 

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat 

perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap 

warga negara maupaun dalam saling berhubungan masing-masing tidak 

boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku, dan 

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

                                                           
16

 Ibid. 
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18
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Secara umum dalam zaman modern ini negara hukum berkembang dalam 

dua klasifikasi utama: 

1. Negara Hukum Formal/Negara Hukum Eropa Kontinental/Konsep 

Welfare state. 

Pemikiran ini timbul atas reaksi dari adanya konsep Negara Polisi. 

Negara hukum formal ini disebut pula sebagai negara hukum demokratis, 

yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyatnya, segala 

tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu. Konsep ini 

dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-

lain. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 

“rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu; (1) Perlindungan 

hak asasi manusia, (2) Pembagian Kekuasaan, (3) Pemerintahan 

berdasarakan undang-undang, dan (4) Peradilan tata usaha negara. 

2. Negara Hukum Materiil/Anglo Saxon/The Rule of Law 

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hukum 

formal. Apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus 

berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam 

negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam mendesak demi 

kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari 

undang-undang atau berlaku asas aportunitas.
19

 

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum continental yang 

disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem 
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 Ni‟matul Huda, op.cit. hlm.7 
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hukum yang disebut “common law”. Karakteristik civil law adalah 

administrative, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. 

Albert Van Dicey dalam bukunya berjudul introduction to the study of the 

law of the constitution, mengemukakan tiga unsur utama the rule of law: 

(1) Supremacy of law adalah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara ialah hukum, (2) Equality before the law; kesamaan bagi 

kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku 

pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara, dan (3) Due Process of 

law; kepastian hukum. 

Maka dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tak terlepas 

kaitannya dengan konstitusi atau sistem ketatanegaraan  Republik Indonesia. 

2. Teori Konstitusi 

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat 

didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu 

negara. Jika negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber 

legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.
20

 Menurut Brian Thompson secara 

sederhana pertanyaan what is a constitution dapat dijawab bahwa “… a 

constitution is a document which contains the rules for the operation of an 

organization”. 

Dalam pengertian modern, negara pertama yang dapat dikatakan 

menyusun konstitusinya dalam suatu naskah UUD seperti sekarang adalah 

Amerika Serikat pada tahun 1787. 

                                                           
20

 Jimly Asshidiqie, op.cit. hlm.7  
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Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan 

(Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu 

negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seorang maupun penguasa 

berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti 

tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda dengan 

konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan 

jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.
21

 

Menurut Wirjono Projodikoro, istilah konstitusi berasal dari bahasa 

Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang 

dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menysun dan menyatakan 

suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan 

istilah yang dalam bahasa belandanya Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti dasar. 

Herman Heller
22

 membagi tiga pengertian konstitusi yaitu: 

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi 

adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai 

suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. 

2. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu 

kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung 

pengertian yuridis. 

3. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah 

sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 

                                                           
21

 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008. 

Hlm.1 
22

 Ibid. 
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Sedangkan F. Lasalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen, membagi 

konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: 

1. Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor 

kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan 

hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam 

suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya; raja, parlemen, kabinet, 

pressure groups, partai politik, dab lain-lain. Itulah sesungguhnya 

konstitusi. 

2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua 

bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Variasi pengertian konstitusi menjadi lebih beragam ketika C.F Strong dan 

James Bryce menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. 

Pengertian konstitusi disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang 

diorganisir dengan dan melalui hukum; 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan 

Strong melengkapi pendapat di atas, konstitusi juga dapat dikatakan 

sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan: 

1. Kekuasaan pemerintahan 

2. Hak-hak dari yang diperintah 

3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di 

dalamnya masalah hak asasi manusia) 
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Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana diuti Sri Soemantri
23

 dalam 

disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi 

konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat 

fundamental 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga 

bersifat fundamental. 

Di sisi lain menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar 

memuat ketentuan-ketentuan mengani:
24

 

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan atara pemerintah federal 

dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah 

pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 

2. Hak-hak asasi manusia 

3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar 

4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-

Undang dasar. 

Ditinjau dari tujuan konstitusi, Maurice Hauriou
25

 menyatakan bahwa 

tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan anatar (i) ketertiban, (ii) 

kekuasaan, dan (iii) kebebasan. 

                                                           
23

Ibid. 
24

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Gramedia, Jakarta, 2010.hlm.177 
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3. Mahkamah Konstitusi 

Gelombang reformasi yang melanda Republik Indonesia pada tahun 1998 

membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

Republik ini. Hal ini tentunya didorong oleh suatu keinginan yang kuat karena 

belenggu otoriterisme yang begitu lama melanda perjalanan bangsa ini, tercatat 

dalam sejarah selama 32 tahun (1966 - 1998). 

Gerakan reformasi ini kemudian mengagendakan suatu usulan amandemen 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Beberapa argumen 

mencuat untuk mendukung amandemen ini, bermula dari penilaian rezim yang 

berwatak otoriter hingga penilaian terjadinya pelanggaran yang begitu luar biasa 

terhadap hak-hak sipil dan hak-hak politik rakyat sebagaimana yang diatur UUD 

1945
26

. 

Dengan penilaian-penilaian tersebut Reformasi yang terjadi pada tahun 

1998 tersebut bersepakat untuk mengakhiri rezim yang ada. Perubahan mendasar 

di bidang Hukum dan Politik harus diagendakan. Penyebab utamanya adalah 

korupsi yang merajalela, terstruktural, penerapan hukum yang tidak adil hingga 

                                                                                                                                                               
25

 Jimly Asshidiqie, op.cit.hlm.17 
26

 Menurut Prof. Moh. Mahfud MD, konstruksi pemikiran atas munculnya otoriterisme yang 

dibangun berdsar peluang  yang ada di UUD 1945 itu sendiri dapat disederhanakan. Pertama, 

UUD 1945 menganut sistem yang executive heavy, Kedua, membuat pasal-pasal yang ambigu, 

Ketiga, terlalu banyak memuat atribusi kewenangan untuk mengatur hal-hal penting yang 

diberikan kepada lembaga legislatif. Dengan kekuatannya yang besar Presiden mendominasi 

penafsiran atas pasal-pasal yang ambigu yang kemudian dipaksakan pemberlakuannya melalui 

kekuatan politik dan formalisasi kedalam berbagai kebijakan. Dengan kekuatannya pula Presiden 

dapat membuat berbagai produk legislasi (UU) sebagai atribusi kewenangan berdasar visinya 

sendiri dengan cara melemahkan DPR. Dari sanalah kemudian muncul otoriterisme yang 

kemudian dilawan dan dijatuhkan baik pada saat terjadinya perubahan dari Orde Lama ke Orde 

Baru maupun pada saat terjadinya perubahan dari Orde Baru ke Reformasi. Lihat Moh. Mahfud 

MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), hlm. 136 
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kehidupan politik yang tidak demokratis. Maka arus pemikiran yang kuat adalah 

amandemen atau perubahan UUD 1945. 

Sejarah mencatat, Republik Indonesia telah empat kali melakukan 

amandemen UUD 1945. Pada amandemen ketiga (Lazim disebut dengan 

Perubahan Ketiga), terjadi perubahan yang mendasar pada Bab I UUD 1945, Pasal 

1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Kemudian selanjutnya terjadi penambahan pada Pasal 1, yaitu 

hadirnya ayat (3), dengan tegas berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”. 

Perubahan UUD 1945 tersebut tentunya membawa perubahan mendasar 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Negara Hukum yang 

semula hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945 kini secara tegas dan terang 

dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga dalam konsep Negara 

Hukum (Rechtsstaat) itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam 

dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi
27

. 

Karena itu jargon yang digunakan adalah “the rule of law, not of man”. 

Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang-per 

orang yang hanya bertindak sebagai „wayang‟ dari skenario sistem yang 

mengaturnya. 

                                                           
27

 Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia, Makalah; Ceramah Umum Pelantikan DPP IA-

Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010. Hlm.6 
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Berikutnya perubahan UUD 1945 {menengok pada Pasal 1 ayat (2)} telah 

menunjukkan bahwa selain kedaulatan hukum, kedaulatan yang dianut oleh UUD 

1945 adalah kedaulatan rakyat. Sehingga kekuasaan tertinggi dalam suatu negara 

menurut pemahamannya berada di tangan rakyat. Kesepakatan tersebut 

dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai 

produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Pada umumnya, negara-negara 

modern mengakui bahwa pada prinsipnya pemilik kedaulatan adalah rakyat. 

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan 

dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada 

di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di 

dalam konstitusi
28

. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara ini berdasarkan 

hukum dalam setiap gerak langkahnya (penyelenggaraan kekuasaan negara), dan 

hukum yang dijadikan pedoman tertinggi yaitu UUD 1945. Sehingga tidak boleh 

ada satu hal pun yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut. Dengan berpijak 

pada kedua ketentuan inilah ditarik kesimpulan bahwa cita negara yang hendak 

diwujudkan adalah Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 

demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang 

berdasar atas hukum (constitutional democracy). Dalam negara hukum, berlaku 

prinsip supremasi hukum (supremacy of law) sebagai salah satu prinsip utamanya. 

Tetapi pada saat yang sama, harus ada jaminan bahwa hukum yang dibuat adalah 

dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, demikian pula dalam penegakannya. 

                                                           
28

 Jenedri M. Gaffar, Supremasi Konstitusi, www.unisosdem.org, diakses 5 November 2011.  

http://www.unisosdem.org/
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Ditegaskan lagi bahwa produk hukum tertinggi dalam sebuah negara yang 

menganut paham demokrasi yang berdasar atas hukum adalah konstitusi atau 

undang-undang dasar.
29

 

Dalam kajian keilmuannya konsep negara hukum di Eropa Kontinental 

dengan tokohnya Julius Stahl dengan istilah rechtsstaat memaparkan empat 

elemen penting negara hukum yaitu; Perlindungan Hak Asasi Manusia, 

Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 

peradilan tata usaha negara. Sedangkan Anglo Amerika dengan tokohnya A.V. 

Dicey yang menyebut negara hukum dengan sebutan The Rule of Law 

menguraikan tiga ciri penting, yaitu; Supremacy of Law, Equality before the law, 

Due Process of law. Kedua jenis pemaparan di atas dapat dipadukan dengan 

menjadikannya acuan untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern pada saat 

ini dan dapat pula dijadikan pedoman dalam perjalan negara hukum Indonesia. 

Dalam menjalankan negara hukum Indonesia tersebut, tentunya bertumpu 

pada UUD 1945 sebagai supreme constitution. Dasar yang paling tepat dan kokoh 

bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (constitutional 

state) yang bersandar pada konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh 

hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, 

yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks 

and balances), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti 

penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to 
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 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, (Jakarta; 

Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hlm.10 
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fulfill) hak warga negara dam hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, 

konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan 

hak-hak rakyat melalui konstitusi.
30

 

Berdasarkan penjelasan di atas, Perubahan UUD 1945 yang hendak 

diperjuangkan oleh gelombang reformasi adalah penegasan suatu paham yaitu 

paham negara hukum dan paham konstitusi. Semua ini tentunya bertujuan agar 

tidak terjadi lagi penyimpangan kekuasaan seperti yang terjadi pada era Orde 

Lama dan Orde Baru. Kehidupan menjadi adil dan tertib bukan melalui 

pendekatan kekuasaan namun pengelolaan negara yang berorientasi kepada 

pendekatan hukum. Kehidupan menjadi semakin berimbang dengan dilindunginya 

hak-hak dasar warga negara. Saat ini manifestasi dari perjuangan 1998 

(perjuangan meruntuhkan rezim otoriter) tersebut dapat dilihat dari hasil 

amandemen terbaru (perubahan ke-empat) UUD 1945. Dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya, hasil ini layak untuk diapresiasi sebagai wujud hasil olah 

pikir anak bangsa yang tentunya berorientasi mensejahterakan rakyatnya. 

Poin penting yang dibicarakan di atas seputar permulaan gelombang 

reformasi hingga perubahan konstitusi bermuara pada dua hal, yaitu penegasan 

kedaulatan hukum dan penegasan kedaulatan rakyat. Kemudian timbul 

pertanyaan, lembaga manakah yang akan mengawal terwujudnya kedaulatan 

hukum dan kedaulatan rakyat tersebut? Maka sejak 2001 secara resmi amandemen 

Ketiga menerima masuknya Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam UUD 1945 

yang diidealkan sebagai pengawal/garda konstitusi (The Guardian of 
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 Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta; Konstitusi Pers, 
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Constitution). Ide pembentukan Mahakamah Konstitusi (MK) mendapat respon 

positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya menjadi kenyataan dengan 

disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian 

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 

November 2001. Dengan pengesahan tersebut Indonesia menjai negara ke-78 

yang membentuk MK. 

Donald Horowitz mengatakan bahwa melalui kewenangan untuk 

mengadili masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi, sekaligus 

kewenangan untuk “memaksakan” penataan terhadap konstitusi, mahkamah 

konstitusi telah menjadikan kosntitusi benar-benar sebagai dokumen yang hidup 

(a living document) yang memberi bentuk dan arah kekuasaan politik dalam suatu 

negara, bukan sekedar kumpulan kalimat-kalimat simbolik atau aspirasional.
31

 

Di Indonesia MK adalah bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, di 

samping Mahkamah Agung (MA), yang merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh 

UUD 1945, MK diberikan kewenangan mengadili pad tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk
32

: 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

(Constitutional Review) 
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 Donald L. Harowitz, “Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers” dalam Journal of 

Democracy, Volume 17, Number 4m October 2006, hlm.126 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 

Lembaran Negara No.98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No.4316, pasal. 10 ayat (1) 
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2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Disputes regarding state 

institution’s authority) 

3. Memutus pembubaran partai politik (political party’s dissolution) 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Disputes 

regarding General Election’s result), dan 

5. Memberikan putusan atas pedapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden. 

(Pemakzulan atau impeachment) 

George Jellinek di akhir abad ke -19 mengembangkan gagasan agar 

kewenangan judicial review di tetapkan di Austria, seperti pada perkembangannya 

model ini disebut sebagai “The Kelsenian Model”.
33

 Walaupun demikian 

keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia 

ketatanegaraan. Sebagian besar di negara yang sudah mapan tidak mengenal 

lembaga Mahkamah Konstitusi, akan tetapi di beberapa negara lainnya, terutama 

di negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, 

pembentukan Mahkama Konstitusi cukup popular. 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Adapun obyek penelitian ini adalah menganalisis kewenangan Mahkamah 

Konstitusi (MK) yang belum dimiliki oleh MK di Republik Indonesia, yaitu 

penerapan Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional, perspektif 
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yang diamati adalah peluang pengajuan constitutional complaint di Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 dan prospek penerapannya di Indonesia. 

2. Sumber Data 

a. Data sekunder 

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, yang meliputi 

1. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 

e. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 Buku VI; Kekuasaan Kehakiman 

2. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari: 

a. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi. 

b. Pendapat para ahli. 

c. Karya tulis 

d. Literatur-literatur lainnya. 

3. Teknik pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dengan cara: 
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a. Studi pustaka yaitu studi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai 

literatur, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 

4. Metode penelitian  

Dalam melakukan suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan 

bagian yang sangat penting dan sangat menentukan sukses tidaknya 

penelitian. Metodologi berhubungan dengan cara (metode). Hal ini karena 

istilah metodologi itu sendiri yang berasal dari kata metode yang berarti 

“jalan ke”. Meskipun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, 

dengan kemungkinan-kemungkinan antara lain; Pertama, suatu tipe 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Kedua, metode 

juga merupakan suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. Ketiga, 

metode sebagai cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu 

metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas 

obyek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian 

disesuaikan dengan tema skripsi. 

5. Analisis Data  

Data yang diperoleh diolah dengan metode diskriptif kualitatif, yaitu 

dinyatakan oleh sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara 



29 

 

permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya kesimpulan 

tertentu sehingga diperoleh hasil yang siknifikan dan ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KONSTITUSI, PERLINDUNGAN 

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT 

 

A. TEORI KONSTITUSI 

Secara umum pengertian Konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia
1
 adalah (1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, (2) 

Undang-Undang Dasar suatu negara. Sedangkan menurut Oxford Dictionary of 

Law dikutip: “Constitution is the rules and practices that determain the 

composition and functions of the organs of central and local government in a 

state and regulate the relationship between individual and the state” (Konstitusi 

adalah aturan-aturan hukum dan praktek-praktek yang menentukan susunan dan 

fungsi lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta mengatur hubungan antara 

warga negara dan negara). Kemudian Black’s Law Dictionary
2
 dapat dikutip 

anatara lain: 

“Constitution, the organic and fundamental law of a nation or state, which 

may be written or unwritten, establishing character and conception of its 

government, laying the basics principles to which its internal life is to be 

conformed, organizing the government, and regulating, distributing, and 

limiting the functions of its different departments, and prescribing the 

extent and manner of the exercise of sovereign power” 

 

Terjemahan Bebas: 

“Konstitusi, hukum dasar dan hukum organik dari suatu bangsa atau 

negara, yang tertulis atau tidak tertulis, menetapkan karakter dan 

                                                           
1
 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi; Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 

Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010, hlm.22 
2
  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 1979: 282 
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konsepsi pemerintahan, meletakkan asas-asas dasar dalam standar 

kehidupan internal negara disepakati, pengorganisasian, regulasi, 

distribusi dan dibatasinya fungsi berbagai departemen pemerintahan, 

serta luasnya penggunaan serta cara bagaimana kekuasaan berdaulat itu 

dilaksanakan” 

 

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat 

didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu 

negara. Jika negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber 

legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.
3
 Menurut Brian Thompson secara 

sederhana pertanyaan what is a constitution dapat dijawab bahwa “… a 

constitution is a document which contains the rules for the operation of an 

organization”. 

Menurut Wirjono Projodikoro, istilah konstitusi berasal dari bahasa 

Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang 

dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menysun dan menyatakan 

suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan 

istilah yang dalam bahasa belandanya Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti dasar. 

Herman Heller
4
 membagi tiga pengertian konstitusi yaitu: 

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi 

adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai 

suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. 

2. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu 

kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung 

pengertian yuridis. 

3. Die geshereiben verfassung. Kosntitusi yang ditulis dalam suatu naskah 

sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 

                                                           
3
 Jimly Asshidiqie Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Makalah hlm.7  

4
 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008. 

Hlm.1 
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Sedangkan F. Lasalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen, membagi 

konstitusi dalam dua pengertian, yaitu
5
: 

1. Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor 

kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan 

hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam 

suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya; raja, parlemen, kabinet, 

pressure groups, partai politik, dab lain-lain. Itulah sesungguhnya 

konstitusi. 

2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua 

bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Variasi pengertian konstitusi menjadi lebih beragam namun lebih detail 

ketika C.F Strong dan James Bryce menyamakan pengertian konstitusi dengan 

Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi disederhanakan rumusannya sebagai 

kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum
6
; 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan 

Strong melengkapi pendapat di atas, konstitusi juga dapat dikatakan 

sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan
7
: 

1. Kekuasaan pemerintahan 

2. Hak-hak dari yang diperintah 

3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di 

dalamnya masalah hak asasi manusia) 

Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana diikuti Sri Soemantri
8
 dalam 

disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi 

konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 

                                                           
5
 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas-azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1991, hlm.73 
6
 C.F Strong, Modern Political Constitution, Sidgwick and Jackson Ltd, London, 1963, hlm.11 

7
 Dahlan Thaib, dkk, op.cit, hlm.12 

8
Ibid. 
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2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat 

fundamental 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga 

bersifat fundamental. 

Di sisi lain menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar 

memuat ketentuan-ketentuan mengenai:
9
 

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan anatar badan legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan atara pemerintah federal 

dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah 

pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 

2. Hak-hak asasi manusia 

3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar 

4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-

Undang dasar. 

Kemudian K.C. Wheare dalam bukunya Modern Constitutions
10

 

mengartikan konstitusi sebagai: “Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu 

negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau 

memerintah dalam pemerintahan suatu bangsa”. Lebih dalam Wheare 

menjelaskan adanya dua pendapat yang berbeda satu sama lain. Pertama, ada 

yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan 

isinya hanya berupa aturan-aturan hukum saja. Kedua, pendapat yang mengatakan 

bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja akan tetapi berisi 

pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita. 

Sementara A.A.H. Struycken menyatakan Undang-Undang Dasar 

(grondwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang 

berisi:
11
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 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Gramedia, Jakarta, 2010.hlm.177 

10
 K.C. Wheare, Modern Constitutions, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 1. 

11
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1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau 

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa 

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 

4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatangaraan 

bangsa hendak dipimpin. 

Dari berbagai literatur Dahlan Thaib, dkk
12

 menarik suatu kesimpulan 

bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-

Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya 

dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut: 

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan 

kekuasaan kepada para penguasa. 

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari 

suatu sistem politik 

3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara 

4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. 

Lebih jauh mengenai Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi
13

, di dalam 

negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-

Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan 

pemerintah sedemikan rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat 

sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan 

lebih terlindungi. Gagasan ini dinamai konstitusionalisme. 

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government dan 

Democracy
14

 Konstitusionalisme ialah merupakan gagasan bahwa pemerintah 

merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama 

rakyat, yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin 
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 Dahlan Thaib, dkk, Op. cit, Hlm.14. 
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bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan 

oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. 

Kemudian Walter F. Murphy menyatakan Konstitusionalisme sangat 

menjunjung tinggi kehormatan atau harga diri manusia sebagai prinsip utamanya. 

Lebih jauh ia berpandangan
15

 Agar kehormatannya terlindungi, manusia harus 

mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan kekuasaan pemerinah 

harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan kekuasaan 

pemerintah harus dipagari dengan batas-batas yang bersifat substantif terhadap 

apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sekalipun andaikata itu mencerminkan 

kemauan rakyat secara sempurna. 

Ditinjau dari tujuan konstitusi, Maurice Hauriou
16

 menyatakan bahwa 

tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antar (i) ketertiban, (ii) 

kekuasaan, dan (iii) kebebasan. 

Di sisi lain Muhammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim
17

 menyatakan 

flexibel (luwes) atau rigid (kaku), tertulis dan tidak tertulis, adalah sifat suatu 

kosntitusi sedangkan sifat formil dan materil telah dijelaskan pada pengertian-

pengertian kosntitusi. Menentukan suatu konstitusi bersifat flexibel atau rigid 

dapat dipakai ukuran berupa (1) cara merobah konstitusi dan (2) apakah konstitusi 

itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. 
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 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010 (Edisi 
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Pendapat K. C Wheare
18

 mengenai perubahan konstitusi ada4 (empat) 

yaitu: 

a. Formal Amendment, perubahan konstitusi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan norma-norma yang ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri 

b. Some Primary Sources, perubahan konstitusi karena desakan dari partai-

partai politik yang menguasai parlemen 

c. Judicial Constitution, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. 

Dalam praktek dapat dilakukan melalui “Judicial Review” oleh Supreme 

Court atau constitutional review oleh constitutional court.  

d. Usage and Convention, perubahan konstitusi terjadi melalui proses yang 

terjadi dalam masyarakat dapat melalui kebiasaan dan konvensi karena 

kesepakatan masyarakat. 

Lebih jauh lagi menyangkut Teori Penafsiran Konstitusi, persoalan 

mengenai bagaimana cara melakukan penafsiran hukum sudah lama 

dikembangkan oleh para pakar hukum, dengan maksud agar terhindar dari 

kesalahan memahami makna naskah peraturan perundang-undanganan. 

Ada beberapa sudut pandang metode-teknik dan teori penafsiran atau 

interpretasi hukum dan konstitusi tersebut, yaitu 

Pertama,dari segi kewenangan dan kekuatan mengikat penafsiran hukum, 

dibedakan
19

, (1) penafsiran oleh pembentuk undang-undang, disebut penafsiran 

otentik, kekuatan pengikatnya atau berlaku bagi setiap orang, badan hukum baik 

public maupun privat; (2) penafsiran oleh lembaga yudisial, khususnya hakim 

dalam mengadili perkara, disebut penafsiran yurisprudensi, kekuatan mengikatnya 

atau berlaku pada umumnya bagi para pihak yang berperkara, kecuali terhadap 

putusan “erga omens”, mengikat umum, lembaga/badan negara, badan hukum 

public dan privat; (3) penafsiran oleh hakim, disebut penafsiran hukum doctrinal, 
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 I Dewa Gede Atmadja, op. cit, hlm.62 
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tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya, 

maka penasirannya mempengaruhi pembentuk undang-undang dan hakim. 

Kedua, metode penafsiran yang lazim atau biasa dilakukan para hakim 

dalam mengadili perkara
20

, meliputi: 

a. Penafsiran gramatikal, memberikan makna suatu aturan hukum dari arti 

kata dalam pemakaian bahasa sehari-hari atau teknis yuridis. 

b. Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum, 

memberikan makna yuridis terhadap suatu aturan hukum dari 

perkembangan sejarah lembaga hukum, dan penafsiran sejarah undang-

undang, memberikan makna yuridis terhadap suatu hukum menurut 

sejarah pembentukan undang-undang 

c. Penafsiran sistematis, memberikan atau menentukan makna suatu pasal 

peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya kepada pasal-pasal 

lainnya dalam kerangka keseluruhan tata hukum yang berlaku. 

d. Penafsiran teologis atau sosiologis, hakim berarti memberi arti terhadap 

suatu ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk 

UU, dengan memperhatikan sosial dan kemasyarakatan ketika UU itu 

diterapkan. 

Ketiga, pendapat Ronald Dworkin
21

 mengemukakan metode interpretasi 

berbeda dengan metode di atas. Ia mengidentifikasi ada 6 (enam) macam 

interpretasi menurut hukum, meliputi: 

a. Creative interpretation, penafsiran yang tekananya pada pengungkapan 

makna dalam tulisan. 

b. Artistic interpretation, penafsiran yang lebih kompleks dari pada 

menentukan kesadaran pemikiran atau maksud penulis suatu teks 

c. Social interpretation, penafsiran yang menekankan pengaruh berbagai 

factor terhadap suatu teks, seperti pengaruh factor ekonomi, psikologi 

dalam perbuatan 

d. Constructive interpretation, penafsiran melalui tiga tahapan dimana 

aturan-aturan dan batasan-batasan yang digunakan untuk member sis 

tentative dari praktek yang diperkenalkan. Tahap kedua, diinterpretasikan 

justifikasi unsur-unsur pokok kraktek. Tahap ketiga, penafsiran 

menyesuaikan pendiriannya tentang praktek sebenanrnya atau 

menyelesaikannya 
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e. Literal interpretation, penafsiran penekanannya pada pemahaman kata-

kata dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

f. Conversational interpretation, metode panfsiran yang menekankan pada 

motif-motif dan maksud mengenai makna yang diberikan oleh pembentuk 

peraturan. 

 

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya menekankan 

pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM 

yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak 

ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah 

merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan 

HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak 

Sipil dan Politik, serta  Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia 

sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, 

negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. 

Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik 

dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan 

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, 

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama 

Pemerintah.
22
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Secara Spesifik Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam 

pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945 akan ditemukan 

setidaknya 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia, yakni sebagi berikut: (1) 

Hak untuk menentukan nasib sendiri, (2) Hak akan warga negara, (3) Hak akan 

kesamaan dan persamaan di hadapan hukum, (4) Hak untuk bekerja, (5) Hak akan 

hidup layak, (6) Hak untuk berserikat, (7) Hak untuk menyatak pendapat, (8) Hak 

untuk beragama, (9) Hak untuk membela negara, (10) Hak untuk mendapat 

pengajaran, (11) Hak akan kesejahteraan sosial, (13) Hak akan kebebasan dan 

kemandirian peradilan, (14) Hak mempertahankan tradisi budaya, dan (15) Hak 

mempertahankan bahasa daerah. 

Ke 15 (Lima belas) hak di atas adalah Hak Konstitusional Warga Negara 

Indonesia, karena tercantum dalam UUD 1945. Hak konstitusional adalah hak-hak 

yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu 

dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi 

atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-

undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. 

Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional 

sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap 

kekuasaan negara.
23

 Pelanggaran terhadap Hak Konstitusional ini dapat diartikan 

sebagai pelanggaran HAM. Dengan demikian cita-cita negara hukum yang salah 

satunya berupa tegaknya HAM berupa penerapan HAM menjadi tidak terlaksana. 
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Penerapan HAM selalu berkaitan dengan politik HAM, karena penerapan 

itu melibatkan variabel tertentu seperti prioritas, kerahasiaan, ekonomi dan 

sumber-sumber sosial serta kemauan politik pemerintah
24

. Kemauan tersebut 

dapat berupa produk Undang-Undang dan Lembaga Perlindungan HAM yang ada 

di Indonesia. 

Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia
25

 yang dilihat dari sisi 

produk hukum dan HAM serta Institusi yang didirikan dengan tujuan 

perlindungan HAM yang di uraikan sesuai periode masing-masing Presiden di 

Indoensia pasca Reformasi: 

Era Presiden B.J. Habibie
26

 

A. Produk Hukum HAM: 

1. Ketetapan MPR 

- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM 

Ketetapan ini menegaskan substansi HAM yang menggunakan pendekatan 

normatif, empirik, deskriptif, dan analitik 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah (UU/PP) 

(1) UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang 

Penyiksaan Dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) 

(2) UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

Muka Umum. 
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(3) UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 

(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(5) UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Konvensi ILO Mengenai 

Penghapusan Kerja Paksa. 

Pertimbangan dikeluarkannya UU ini antara lain: Pertama, kerja paksa 

adalah tindakan yang harus dihapuskan karena bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum. 

(6) UU. No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Konvensi ILO 

Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. 

(7) UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Konvensi ILO Mengenai 

Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan. 

(8) UU. No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Koovensi Internasional 

Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. 

(9) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

(10) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Mencabut UU No. 21 Tahun 

1982 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. 

3. PP, Keppres dan Inpres 

(1) PP No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM 
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(2) Sejumlah Keppres tentang Pemberian Amnesti, Abolisi, dan atau 

Rehabilitasi, antara lain sbb:
27

 

No Keppres Tentang Terhadap Keterangan 

1 No. 80/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Muchtar P. dan Sri 

Bintang P. 

Keppres ini 

dikeluarkan 

dalam upaya 

untuk 

mewujudkan 

tatanan 

kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara yang 

lebih menjamin 

kelancaran 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

negara, 

pembangunan 

nasional, 

memperkokoh 

hak azasi 

manusia, 

rekonsiliasi 

nasional, 

persatuan dan 

kesatuan bangsa 

serta reformasi 

dibidang politik, 

ekonomi, hukum 

dan khususnya 

untuk 

kepentingan 

rekonsiliasi 

nasional, 

diperlukan 

adanya upaya 

hukum yang 

berupa pemberian 

amnesti dan 

rehabilitasi. 

2 No. 82/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Nuku S. Dan Andi 

S. & Karlina L.S., 

dll 

3 No. 85/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Cancio Antoni 

H.G. dll. & Juvinal 

Dos Santos Monis, 

dll. 

4 No. 105/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Achmad Taufik bin 

Abu Bakar dll. & 

Asep Ilyas Fm bin 

KH Jusuf Sidiq dll. 

Sebanyak 44 orang 

5 No. 123/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Pedro Da Luz, dll. 

& Moh. Arif, dll. 

6 No. 124/1998 Rehabilitasi Hartono Rekso 

Dharsono 

7 No. 125/1998 Amnesti/ 

Rehabilitasi 

Abdul Qadir 

Djaelani 

8 No. 126/1998 Amnesti/ 

Rehabilitasi 

H.M Sanusi 

9 No. 127/1998 Amnesti/ 

Rehabilitasi 

A.M Fatwa 

10 No. 202/1998 Amnesti/ 

Abolisi 

Alipio Pascoal 

Gusmao, dkk. & 

Alfonso Manuel, 

dll. 

11 No. 203/1998 Rehabilitasi Abdul Gani 

Mansyur, dll. 

12 No. 68/1999 Amnesti Dita Indah Sari 

13 No. 108/1999 Amnesti Xanana Gusmao 

14 No. 131/1999 Rehabilitasi Hasbi Abdullah 
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(3) Keppres 83 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi No. 87 Tentang 

Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganiasi. 

(4) Keppres 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM 

Indonesia. 

(5) Keppres 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan. 

(6) Keppres No. 88 Tahun 1999 Tentang Komisi Independen Pengusutan 

Kekerasan di Aceh. 

(7) Keppres No. 102 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 198 

tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional reformasi Menuju 

Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 41 

Tahun 1999. 

(8) Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 Penghentian Istilah Pribumi dan 

Non Pribumi. 

B. Institusi Perlindungan HAM  

1. Komnas HAM 

Kelembagaan Komnas HAM sesungguhnya telah dibentuk tahun 1993 

melalui Keppres No. 50 Tahun 1993; tetapi setelah Orde Baru jatuh, 

lembaga ini mendapat landasan hukum yang lebih kuat sekaligus perluasan 

dan penguatan tugas dan kewenangan melalui UU No. 39 Tahun 1999 

sebagaimana disebutkan dalam Prinsip-Prinsip Paris. Dengan UU ini, 

Komnas HAM ditempatkan sebagai salah satu lembaga negara setingkat 

dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 
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penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Selalin itu 

wewenang Komnas HAM dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap 

kasus pelanggaran HAM juga diperluas dengan adanya kewenangan untuk 

memanggil saksi secara paksa (subpoena). 

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga 

independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan Keppres 

No. 81 Tahun 1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat 

sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan 

tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangangi kekerasan 

terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan 

seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam 

kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. 

3. Dewan Pers 

Dewan Pers sudah ada sejak era Orde Lama, tetapi melalui UU No. 40 

tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan 

ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie, Dewan Pers berubah menjadi 

Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan 

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 

kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. 

Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah 

tetapi pelindung kemerdekaan Pers. Hubungan struktural antara Dewan 

Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan 
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pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Gus Dur. Tidak lagi 

ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang 

berlangsung selama Orde Baru. 

4. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial Penyandang Cacat. 

Lembaga ini dibentuk melalui Keppres No. 83 Tahun 1999 sebagai 

pelaksanaan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial Penyandang Cacat (LN Tahun 1998 Nomor 70, TLN 3754). 

Era Abdurrahman Wahid
28

 

A. Produk Hukum HAM 

1. Ketetapan MPR 

- TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan 

Kesatuan Nasional, agar diadakan pembentukan Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi (KKR). 

2. Perubahan UUD 1945 dan UU 

(1) Perubahan Kedua 

Menambah Pasal 28 menjadi 11 Pasal, yaitu Pasal (28A-28J). 

Perubahan kedua tersebut merupakan perubahan pada pasal-pasal yang 

langsung berkaitan dengan jaminan perlindungan HAM, khususnya 

hak sipil politik. 
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(2) UU No. 12 Tahun 2000 Pengesahan Konvensi ILO No. 128 Mengenai 

Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 

(3) UU No. 21tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

(4) UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 

Dasar pembentukan UU Pengadilan HAM ini adalah: Pertama, 

sebagai kelanjutan dari amanat Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 

1999 tentang HAM. Kedua, sebagai Pengganti dari peraturan 

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM 

yang telah dicabut karena ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Ketiga, sebagai dasar 

hukum digelarnya pengadilan HAM terhadap Pelanggaran HAM yang 

berat yang terjadi di era Orde Baru. 

3. PP, Keppres dan Inpres 

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2001 Tentang 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(2) Keppres No. 6 tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 

14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. 

Keppres ini dikeluarkan sebagai respon pemerintah Gus Dur atas 

berbagai larangan melaksanakan ibadah dan kebudayaan Cina yang 

diatur dalam instruksi No. 14 Tahun 1967. Dalam Keppres No. 6 

Tahun 2000 tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, 
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kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari HAM. 

(3) Keppres No. 27 Tahun 2000 Tentang Perpanjangan Masa Tugas 

Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. 

(4) Keppres No. 69 tahun 2000 Tentang Pencabutan Keppres No. 264 

tahun 1961 Tentang larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, 

Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loe Agung 

Indonesia), Moral Reamament, Ancient Mystical Organization of Rosi 

Crucians (AMORC), dan Organisasi Baha’i. 

(5) Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM 

Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

(6) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional. 

4. Sejumlah Keppres tentang pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi 

(lihat tabel).
29

 

No Ketetapan Tentang Terhadap Keterangan 

1 No. 91/2000 Amnesti/ 

Abolisi 

Izak Yapsena 

dll. & Jauhari 

Mys Als. Azhari 

dll. 

Keppres-Keppres ini 

dikeluarkan dalam 

upaya untuk 

mewujudkan tatanan 

kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang 

lebih menjamin 

kelancaran 

penyelenggaraan 

pemerintahan negara, 

pembangunan 

nasional, 

memperkokoh hak 

2 No. 92/2000 Amnesti Romo 

Sandyawan 

Sumardi SJ dan 

Benny Sumardi 

3 No. 93/2000 Abolisi/ 

Rehabilitasi 

R. Sawito 

Kartowibowo 

4 No. 141/2000 Amnesti/ 

Rehabilitasi 

Amir Syam, 

Ridwan Ibbas, 

Abdullah 
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Husen, dan M. 

Thaher Daud 

azasi manusia, serta 

persatuan dan 

kesatuan bangsa, 

diperlukan langkah-

langkah hukum untuk 

membebaskan 

beberapa terpidana 

dan tersangka yang 

terlibat dalam tindak 

pidana tertentu. 

5 No. 115/2000 Abolisi Theys H. Eluay, 

Don A.L. 

Flassy, 

Lawrence 

Mehue, 

Barnabas 

Jufuway, dan 

Samuel Yaru 

6 No. 142/2000 Rehabilitasi Nurdin AR. 

 

B. Institusi Perlindungan HAM 

1. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 

untuk Anak.
30

 

2. Komisi Ombudsman Nasional 

Sejak disahkannya RUU Ombudsman RI menjadi Undang-undang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 September 

2008, lembaga Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi 

Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman memiliki kewenangan 

mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan 

pemerintah kepada masyarakat sehingga diharapkan terdapat perlindungan 

hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan umum, keadilan dan 

kesejahteraan yang lebih baik. 

3. Pengadilan HAM 

Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok. 

Era Megawati Soekarno Putri
31
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A. Produk Hukum HAM 

1. Undang-Undang 

(1) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

(2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 

(3) UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Pertimbangan dikeluarkannya UU ini: Pertama, bahwa pelanggaran HAM 

yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk 

mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk 

budaya menghargai HAM, sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan 

persatuan nasional.  

(4) UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) 

(1) PP NO. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban 

dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat 

(2) PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 

Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. 

(3) Keppres No. 96 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad 

hoc Kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. 

(4) Keppres No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komisi Penyelidik 

Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay. 
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(5) Keppres No. 38 Tahun 2002 Tentang pembentukan Tim Penyelidik 

Independen Nasional Untuk Maluku Utara. 

(6) Keppres No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 

(7) Keppres No. 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. 

(8) Keppres No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia. 

Keppres perlindungan anak ini dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

(9) Keppres No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM. 

(10) Keppres No. 52 tahun 2004 Tentang komisi Nasional Lanjut Usia. 

B. Institusi Perlindungan HAM 

1. Komisi Perlindungan Anak (KPA) 

Institusi ini dibentuk dengan UU No. 23 Tahun 2002. Lembaga ini akan 

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak 

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 

korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran. 
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2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 

Institusi ini dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002. Institusi ini dibentuk 

sebagai respon pemerintah atas kuatnya ketidakpercayaan publik terhadap 

pencegahan dan penanggulangan korupsi oleh lembaga penegakan hukum 

Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga yang selama ini menangani kasus-

kasus korupsi justru disinyalir menjadi bagian dari tindakan korupsi itu 

sendiri 

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Institusi independen ini dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 2003 sebagai 

realisasi dari amanat Pasal 24B UUD 1945. Tugas dan kewenangan 

lembaga ini adalah menyelenggarakan Pemilu untuk mewujudkan 

penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik warganegara, 

yaitu hak untuk menunaikan hak pilihnya, termasuk hak untuk dipilih. 

4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Institusi yang dibentuk dengan UU No. 32 tahun 2002 adalah lembaga 

negara yang bersifat independen yang tugas dan kewajiban menjamin 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai 

dengan HAM. Dengan tugas ini, KPI juga secara eksplisit dikategorikan 

sebagai institusi pemenuhan dan perlindungan HAM, karena hak 

mendapatkan informasi yang benar adalah salah satu hak sipil yang harus 

dipenuhi. 
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5. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Pembentukan lembaga ini merupakan salah satu pencapaian gemilang ide 

negara hukum Indonesia semenjak merdeka 1945. Dengan adanya MK, 

maka jika terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional warganegara oleh 

kekuasaan yang tidak perlu dan berlebihan sebagaimana terjadi di era Orde 

Baru bisa diajukan komplain (review) ke MK. 

6. Komisi Yudisial (KY) 

Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku 

hakim. Jika rule of law dan demokrasi nyata-nyata tumbuh dan 

berkembang, maka dapat diyakini adanya penghormatan dan perlindungan 

terhadap HAM, hak asasi warganegara, dan terutama HAM yang sedang 

berurusan dengan lembaga yudisial (pengadilan) untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk diadili dalam proses 

peradilan yang fair, hak mendapat kepastian hukum, dan seterusnya. 

Era Soesilo Bambang Yudhoyono
32

 

A. Produk Hukum HAM 

Produk Hukum HAM 

1. Undang-Undang 

(1) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 
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(2) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional 

Tentang Hak Sipil dan Hak Politik. 

(3) UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

(4) UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

(5) UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Anak 

(6) UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini antara lain: Pertama, 

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian 

penting bagi ketahanan nasional. Kedua, bahwa hak memperoleh 

informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan 

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 

(7) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) 

(1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemujlihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

(2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, 

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

(3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. 
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3. Keppres dan Perpres 

(1) Keppres No. 111 Tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus 

Meninggalnya Munir 

(2) Keppres No. 65 tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan. 

(3) Keppres No. 6 Tahun 2005 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim 

Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir 

(4) Keppres No. 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan 

Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh 

Merdeka. 

B.  Institusi Perlindungan HAM 

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Setelah keluarnya UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

Dan Korban, pemerintah dan DPR baru membentuk lembaga 

perlindungan saksi dan korban pada tahun 2008, dua tahun setelah UU 

diberlakukan dengan mengesahkan 7 (tujuh) anggota LPSK pada 15 

Juli 2008. Dengan adanya LPSK diharapkan mekanisme perlindungan 

saksi dan korban sudah bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam UU 

No. 13 tahun 2006. 

2. Ombudsman Republik Indonesia 
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C. Constitutional Complaint 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah 

Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan 

memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar 

negara.
33

 Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting digarisbawahi 

dalam setiap negara hukum (yang demokratis) – yang menempatkan konstitusi 

sebagai hukum tertinggi di negara bersangkutan – karena tatkala hak-hak dasar itu 

dimasukkan ke dalam konstitusi, yang berarti telah menjadi bagian dari konstitusi, 

maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.
34

 

Dengan kewenangan yang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

miliki saat ini, masih terdapat satu hal mendasar yang masih mengganjal di benak 

para pencari keadilan, yaitu belum terbukanya fungsi Mahkamah selaku lembaga 

yang dapat menampung dan menyalurkan keluh kesah (personal grievance) atau 

pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam 

mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara, atau 

lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint
35

. 

Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) adalah salah satu 

bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam 

sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk 
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mengadilinya diberikan kepada mahkamah konstitusi.
36

 Pengaduan konstitusional 

dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh 

perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu 

lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak 

konstitusional orang yang bersangkutan.  Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan 

baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian 

melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi 

(exhausted).
37

 Objek pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan 

pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.
38

 Mahkamah konstitusi 

hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap 

masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari 

pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar 

atau hak-hak konstitusional, mahkamah konstitusi terikat oleh putusan 

pengadilan-pengadilan tersebut.
39

 

Jika mengacu kepada Negara Jerman
40

 secara lebih rigid dari definisi di 

atas, Constitutonal Complaint (Verfassungsbeschwerde) (Pasal 93 Ayat (1) 4a GG 
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– Konstitusi Federal Jerman)
41

 adalah prosedur pengaduan yang diajukan 

perorangan. Melalui prosedur ini, setiap orang (termasuk badan hukum privat, 

sepanjang menyangkut ketentuan Bill of Rigths yang juga berlaku terhadapnya) 

dapat mengajukan permohonan kepada MK Jerman untuk menyatakan suatu 

undang-undang federal atau undang-undang negara bagian tidak berlaku (void), 

membatalkan suatu tindakan eksekutif atau administratif atau putusan pengadilan 

yang lebih rendah, baik pengadilan federal maupun pengadilan negara bagian, 

dengan alasan adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang yang bersangkutan 

yang dijamin oleh Bill of Rigths dalam konstitusi{Pasal 1-17, Pasal 20 ayat (4), 

Pasal 33, Pasal 38, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104 GG}. Namun, sebelum 

mengajukan permohonan demikian, semua upaya hukum yang tersedia telah 

ditempuh (exhausted). 

Pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak 

konstitusional melalui pengadilan tata negara, dalam hal ini mahkamah konstitusi, 

akan lebih mengintensifkan perlindungan terhadap hak itu sekaligus lebih 

memberi penekanan perihal kedudukannya dalam konstitusi. Perlindungan hak-

hak itu akan menikmati pengutamaan yang memadai hanya jika mahkamah 

konstitusi diberi kewenangan melakukan pengujian konstitusional terhadap kasus-

kasus nyata dalam praktik. Dengan kata lain, adanya kewenangan mahkamah 
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konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional adalah jaminan 

bahwa hak-hak konstitusional akan benar-benar ditaati dalam praktik.
42

 

Dalam disertasi doktoralnya
43

, Palguna mengemukakan beberapa alasan 

utama pentingnya pengadopsian Constitutonal Complaint dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang nantinya dapat menjadi kewenangan MK-RI, 

yaitu: 

1. Dilihat dari konteks historis, sejarah konstitusi adalah sejarah mengenai 

pernyataan hak-hak, sehingga hak-hak konstitusional bukanlah sekadar 

berhubungan dengan konstitusi melainkan merupakan bagian dari 

(incorporated in) konstitusi. 

2. Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili 

pengaduan konstitusional. 

3. Dalam sistem yang berlaku saat ini, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, upaya hukum yang tersedia bagi warga negara 

untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya melalui proses 

peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi RI hanyalah melalui 

mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 

4. Tidak dimilikinya kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan 

konstitusional  oleh Mahkamah Konstitusi RI juga kontradiktif dengan 

sejarah kelahiran gagasan pembentukan mahkamah konstitusi 

5. Kemajuan dalam praktik pelaksanaan peradilan konstitusional 

(constitutional adjudication) oleh mahkamah-mahkamah konstitusi 

negara-negara Eropa Daratan, khususnya Jerman, terutama dengan 

dimilikinya kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pengaduan 

konstitusional, ternyata telah memberi pengaruh besar terhadap bidang 

hukum internasional. 

Seperti halnya pengujian konstitusionalitas norma hukum (undang-

undang) atau judicial review, pengujian konstitusionalitas perbuatan pun – dalam 
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hal ini perbuatan (atau kelalaian) pejabat publik yang menyebabkan terlanggarnya 

hak konstitusional seseorang – bertolak dari dasar pemikiran yang sama, yaitu 

penegasan sekaligus jaminan bahwa hak konstitusional itu adalah hak 

fundamental, sehingga pelanggaran terhadapnya yang terjadi karena perbuatan 

atau kelalaian pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum 

fundamental yang menjamin hak itu, yakni konstitusi
44

.  

Secara umum, pengujian konstitusionalitas perbuatan (atau kelalaian) yang 

berakibat pada terlanggarnya hak konstitusional seseorang inilah yang kemudian 

dinamakan pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Negara pertama 

yang menerapkan pengujian konstitusionalitas demikian bukanlah Austria, 

sebagai negara pertama yang membentuk mahkamah konstitusi,
45

 melainkan 

Jerman. Kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas perbuatan 

(atau kelalaian) pejabat publik, sehingga melanggar hak konstitusional warga 

negara itu, dimasukkan sebagai bagian dari kewenangan MK Jerman yang 

dibentuk bersamaan dengan diterimanya konstitusi baru Jerman (GG) setelah 

Perang Dunia II.  

Namun, kewenangan MK Jerman untuk mengadili pengaduan 

konstitusional itu baru menjadi kewenangan MK Jerman pada 29 Januari 1969 

yaitu setelah diberlakukannya perubahan terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (1) 
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angka 4 GG dengan ditambahkannya ketentuan sebagaimana saat ini tertuang 

dalam Pasal 93 ayat (1) angka 4a,
46

 yang berbunyi: 

The Federal Constitutional Court decides: ...... 

4. ........ 
4a. on complaints of unconstitutionality, being filed by any person 

claiming that one of his basic rights or one of his rights under 

Article 20 IV or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been 

violated by public authority; 

 

Sebelumnya, hak untuk mengajukan pengaduan konstitusional diberikan 

oleh undang-undang, bukan GG, dalam hal ini Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi Jerman (BVerGG). Warga Jerman tidak menyia-nyiakan 

kesempatan ini sehingga MK Jerman segera dipenuhi oleh permohonan 

pengaduan konstitusional. Warga Jerman memandang hak untuk mengajukan 

pengaduan konstitusional ini sebagai “an important prerogative – almost a vested 

right – of citizenship.”
47

 Namun, menurut Currie, sebelum ditambahkannya 

ketentuan angka 4a ke dalam Pasal 94 ayat (1) GG, pengaduan konstitusional 

ditafsirkan hanya dapat ditujukan terutama kepada perbuatan pejabat publik 

(public authority) dari cabang kekuasaan eksekutif saja. Hal ini didasarkan atas 

bunyi Pasal 19 ayat (4) GG, meskipun  sesungguhnya Undang-Undang tentang 

MK Jerman (BVerGG), Pasal 90, sejak awal sudah memaksudkan bahwa public 

authority itu adalah mencakup seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, 

eksekutif maupun yudikatif.
48

 Pasal 19 ayat (4) GG tersebut berbunyi: 

                                                           
46

 Axel Tschentscher, 2002, The Basic Law (Grungesetz). The Constitution of the Federal 

Republic of Germany, Jurisprudentia Verlag: Würzburg, h. 73. Dikutip dari Disertasi I Dewa Gede 

Palguna, Pengaduan Konstitusional… 
47

 Donald P. Kommers, op.cit., h. 14.  
48

 David P. Currie, 1994, The Constitution of the Federal Republic of Germany, the University of 

Chicago Press: Chicago and London, h. 164. Dikutip dari Disertasi I Dewa Gede Palguna, 

Pengaduan Konstitusional… 



61 
 

Should any person’s rights violated by public authority, recourse to the 

courts is open to him. Insofar as no other jurisdiction has been 

established, recourse is available to the courts of ordinary jurisdiction. 

Article 10 III 2 is not affected by the provisions of this paragraph. 

Kini, dengan adanya ketentuan Pasal 93 ayat (1) angka 4a GG di atas 

jelaslah bahwa perbuatan (atau kelalaian) pejabat publik dimaksud mencakup baik 

pejabat publik dari seluruh cabang kekuasaan negara. Sementara itu, meskipun 

pengaduan konstitusional ditujukan untuk mempertahankan hak-hak yang disebut 

secara khusus, sebagaimana tampak dari bunyi Pasal 93 ayat (1) angka 4a di atas, 

hak-hak itu mencakup hak untuk bebas mengembangkan kepribadian yang oleh 

MK Jerman ditarsirkan meliputi apa pun yang hendak dilakukan oleh seseorang 

dan yang hanya dapat dibatasi dengan undang-undang setelah memenuhi semua 

persyaratan substantif maupun prosedural menurut ketentuan konstitusi.
49

  

Dalam periode lima puluh tahun pertama keberadaannya, MK Jerman 

menerima sekitar 129.300 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus) perkara 

pengaduan konstitusional, atau 96,2 % dari seluruh perkara. Namun, dari jumlah 

itu hanya 3.300 (tiga ribu tiga ratus) yang berhasil atau dikabulkan, atau hanya 

sekitar 2,5 %.
50

 Belakangan, sampai dengan tahun 2008, rata-rata perkara 

pengaduan konstitusional yang masuk ke MK Jerman mencapai angka rata-rata 

6.000 (enam ribu per tahun), namun persentase yang dikabulkan tidak meningkat 
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secara tajam, yaitu hanya kurang dari 3 %.
51

 Meskipun dilihat dari tingkat 

keberhasilannya tampak sangat kecil, tidak jarang terjadi bahwa dampak dari 

putusan yang mengabulkan suatu pengaduan konstitusional sangat luas. Misalnya, 

jika MK Jerman membatalkan putusan pengadilan karena putusan itu didasarkan 

pada penafsiran yang inkonstitusional atas suatu ketentuan undang-undang, hal itu 

berarti bahwa pada masa-masa yang akan datang semua lembaga negara, termasuk 

pengadilan, harus mendasarkan keputusannya berdasarkan penafsiran yang sesuai 

dengan konstitusi. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, pertimbangan hukum 

untuk sampai pada putusan penolakan itu acapkali berisikan ulasan mengenai 

masalah-masalah hukum tata negara yang memiliki dampak besar pada aktivitas 

pembentuk undang-undang, eksekutif maupun pengadilan.
52

  

Julian Rivers mencatat beberapa hal yang menyebabkan pengaduan 

konstitusional begitu populer di kalangan masyarakat Jerman dalam kaitannya 

dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, di antaranya, 

pertama, dengan beberapa pengecualian kecil, pengaduan konstitusional 

merupakan satu-satunya prosedur di hadapan pengadilan yang tersedia bagi setiap 

warga negara, tanpa melalui perantaraan lembaga-lembaga negara, dalam 
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mempertahankan hak-haknya yang diberikan oleh konstitusi; kedua, nilai penting 

sebagai senjata terakhir orang-perorangan dalam berhadapan dengan negara 

begitu kuat melekat dalam bayangan masyarakat; akhirnya, jumlahnya yang 

sangat banyak memberi peluang besar kepada MK Jerman untuk mengembangkan 

suatu yurisprudensi yang kompleks yang didasarkan atas hak-hak fundamental 

orang-orang Jerman.
53

 

Sedemikian populernya pengaduan konstitusional ini di kalangan warga 

Jerman sehingga tatkala dilakukan amandemen terhadap Pasal 93 ayat (1) angka 4 

GG, dengan penambahan angka 4a dan 4b
54

, tidak ada satu pun pejabat publik 

yang menentang gagasan amandemen (penambahan ketentuan) itu.
55

 Beberapa 

tahun kemudian Presiden MK Jerman, Wolfgang Zeidler, dalam suatu pidato 

terbukanya di hadapan publik mengatakan, “administration of justice in the 

Federal Republic of Germany would be unthinkable without the complaint of 

unconstitutionality.”
56

 

Pernyataan Zeidler itu tidaklah berlebihan. Sebab, secara umum kini telah 

diterima bahwa pengaduan konstitusional yang dipraktikkan di Jerman memenuhi 

dua fungsi penting sekaligus. Pertama, fungsi subjektif yang sekaligus merupakan 

fungsi utamanya, yaitu fungsi perlindungan hak-hak individu. Ini mencakup 

bukan hanya hak-hak fundamental yang diatur dalam Bagian I dari GG melainkan 

juga hak-hak untuk bertahan dari serangan pihak-pihak yang bermaksud 
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merongrong konstitusi, hak untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik, 

hak-hak elektoral, dan berbagai macam hak prosedural. Kedua, fungsi objektif 

yaitu fungsi yang memungkinkan MK Jerman mempertahankan sekaligus 

mengembangkan hukum yang berkait dengan hak-hak fundamental.
57

  

Ada kalanya kedua fungsi penting tersebut berselisih. Misalnya tatkala 

pemohon menginginkan adanya putusan yang bersifat mengikat terhadap suatu 

masalah yang unsur kepentingan publiknya sangat kecil atau tatkala pemohon 

menarik permohonannya pada saat-saat terakhir padahal kasus yang diajukannya 

memiliki makna yang sangat penting. Dalam kasus yang disebut lebih dahulu, 

MK Jerman diberi kewenangan untuk menyatakan kasus itu tidak dapat diterima 

(inadmissible), sementara dalam kasus yang disebut belakangan, MK Jerman 

kehilangan yurisdiksi untuk mengadili (declined jurisdiction).
58

  

Kesuksesan Jerman dengan mahkamah konstitusinya ini ternyata menarik 

perhatian negara-negara lain sehingga banyak ditiru di berbagai belahan dunia, 

termasuk di Asia. Banyak yang berhasil, namun tidak sedikit pula yang gagal. Di 

antara negara yang dinilai berhasil itu, dalam hubungannya dengan pengaduan 

konstitusional dan dalam hal tertentu, bahkan dapat dikatakan lebih maju 

selangkah dari Jerman. Republik Ceko misalnya, dalam hal pengaduan 

konstitusional, pengadu (complainant) – bersama-sama dengan pengaduan 

konstitusionalnya – dapat mengajukan usul untuk membatalkan suatu undang-

undang atau perundang-undangan lain, atau ketentuan tertentu dalam perundang-
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undangan itu, yang penerapannya mengakibatkan terjadinya situasi seperti situasi 

yang menjadi objek pengaduan, jika pengadu menganggap undang-undang itu 

tidak sesuai dengan suatu ketentuan konstitusi atau perundang-undangan lain itu 

bertentangan dengan undang-undang.
59

 

Dalam praktiknya, suatu pengaduan (complaint) langsung terhadap suatu 

ketentuan undang-undang dimungkinkan (dalam jangka waktu satu tahun setelah 

diundangkan) hanya jika yang mengajukan (complainant) dapat membuktikan 

bahwa dirinya sendiri secara langsung dan pada saat itu juga dirugikan oleh 

ketentuan yang dimaksud. Hal demikian dapat terjadi, misalnya seorang wajib 

pajak tidaklah seketika dirugikan oleh ketentuan undang-undang pajak melainkan 

terutama karena cara penghitungan pajak itu di pengadilan-pengadilan pajak 

dengan anggapan atau dalil bahwa cara penghitungan itu didasarkan pada suatu 

ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, karena, 

umpamanya, melanggar prinsip perlindungan yang sama (equal protection 

clause). Constitutional Complaint dapat diajukan hanya jika pengadilan-

pengadilan pajak yang dimaksud telah menjatuhkan putusan yang mengalahkan 

orang yang bersangkutan, dengan anggapan atau dalil bahwa putusan-putusan 

pengadilan pajak tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan yang 

sama karena pengadilan-pengadilan itu telah menerapkan undang-undang yang 

bertentangan dengan konstitusi. Inilah alasan mengapa Constitutional ComplaintI 

terutama diarahkan kepada putusan-putusan pengadilan. Pengaduan demikian 

diajukan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan itu diucapkan. 
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Pelanggaran terhadap suatu hak dasar seseorang oleh suatu pengadilan 

federal atau pengadilan negara bagian terjadi karena salah satu dari tiga hal 

berikut: (1) Putusan itu didasarkan atas suatu ketentuan undang-undang di mana 

ketentuan undang-undang itu sendiri melanggar suatu hak dasar seseorang, (2) 

Putusan itu didasarkan atas suatu konstruksi yang bertentangan dengan konstitusi 

sehingga penerapan undang-undang itu sendiri lantas menjadi bertentangan 

dengan konstitusi; (3) Ketentuan undang-undang itu adalah konstitusional, 

interpretasi dan penerapannya oleh pengadilan juga tidak salah, tetapi proses 

persidangannya bertentangan dengan due process karena pihak-pihak tidak 

didengar secara fair atau karena hakim yang mrnyidangkan kasus itu tidak sah. 

Jika ternyata terbukti bahwa dalil pemohon (complainant) beralasan, maka MK 

Jerman akan, dalam hal yang disebut pada angka (1), mengubah dan mengambil 

putusan itu. Kepada pengadilan yang relevan dan pada saat yang sama 

menyatakan ketentuan undang-undang dimaksud tidak berlaku, dalam hal angka 

(2) dan (3), hanya mengubah putusan dan mengembalikan kasusnya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekalipun putusan pengadilan 

yang lebih rendah terhadapnya diajukan complaint itu telah keliru, MK Jerman 

tidak dapat menyentuhnya kecuali jika pengadilan yang lebih rendah itu telah 

melakukan kesalahan yang konstitusional. Hal demikian dapat terjadi, misalnya, 

jika pengadilan dimaksud tidak mempertimbangkan bahwa ketentuan undang-

undang yang diterapkan itu berubah artinya jika dikonstruksikan dengan 

mengingat suatu hak dasar yang tersangkut di dalamnya. 
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BAB III 

Prospek Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia 

 

A. Peluang pengajuan Constitutional Complaint di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

 Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi menyatakan bahwa Republik 

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang ada di Indonesia harus berdasarkan hukum. Hukum yang tertinggi 

di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD) yang dalam terminologi Hukum Tata Negara disebut Konstitusi 

Negara (The Supreme Law of The Land). 

 Menganalisa peluang pengajuan Constitutional Complaint atau Pengaduan 

Konstitusional di Indonesia pertama-tama penulis mengacu kepada kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang termaktub di dalam UUD, 

berikutnya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK-RI) yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, dan yang 

terakhir mengacu kepada perkara-perkara yang diajukan pemohon ke MK yang 

mengandung unsur pengaduan konstitusional hingga Desember 2010.
1
 

 Berdasarkan wewenang MK yang tercantum dalam UUD Pasal 24C ayat 

(1) dan ayat (2), MK memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban; (1) 

                                                           
1
 Acuan Perkara yang mengandung unsur pengaduan konstitusional tersebut berdasarkan Disertasi 

I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-

hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam 

Perspektif Perbandingan), lebih jauh lihat.Lampiran B 
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Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran 

partai politik, dan (4) Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. 

Sedangkan ayat (2) menyatakan kewajiban MK yaitu, Mahkamah Konstitusi 

wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden  menuru Undang-

Undang Dasar. 

 Peluang pengajuan perkara Constitutional Complaint di Indonesia 

tentunya harus berdasarkan kewenangan MK yang diatur UUD. Seperti 

kewenangan MK yang dijelaskan di atas, maka perkara Constitutional Complaint 

bertautan secara tidak langsung dengan kewenangan MK yang pertama, yaitu 

Constitutional Review (Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD) hal ini 

berdasarkan dari beberapa kewenangan MK satu-satunya yang langsung 

berkenaan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang 

terhadap UUD. 

 Secara teoritis kewenangan mengadili Constitutional Complaint dapat 

dijelaskan berdasarkan karakteristik mahkamah konstitusi
2
 sebagai lembaga 

                                                           
2
 Singkatan MK digunakan untuk penyebutan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

sedangkan mahkamah konstitusi untuk mahkamah konstitusi pada umumnya, baik dari sisi konsep 

hingga yang berdiri di negara-negara lain. 



69 
 

negara yang memiliki fungsi pengujian konstitusional. Berbagai jenis kewenangan 

tersebut lahir berbagai sebutan atau predikat, diantaranya
3
: 

a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (the Guardian of the 

Constitution); 

b. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan Sistem 

Demokrasi (Control of Democracy); 

c. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (the Sole or the Highest 

Interpreter of the Constitution); 

d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga 

Negara (the Protector of the Citizens’ Constitutional Rights);  

e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (the 

Protector of Human Rights). 

 Dari beberapa predikat atau sebutan di atas, secara eksplisit kewenangan 

mahkamah konstitusi yang berupa Constitutional Review dan Constitutional 

Complaint tampak sejalan yaitu secara prinsip eksistensi mahkamah konstitusi 

adalah penjaminan hak-hak dasar warganegara atau penjaminan hak asasi manusia 

dalam konsep rule of law yang selalu dimiliki oleh setiap negara hukum. 

Perbedaan pada dua konsep di atas terletak pada penyebab terjadinya pelanggaran 

terhadap hak konstitusional. Constitusional Review berasumsi bahwa pelanggaran 

terhadap hak-hak konstitusional terjadi disebabkan oleh pemberlakuan suatu 

undang-undang, sedangkan Constitutional Complaint berasumsi pelanggaran 

terhadap hak konstitusional juga dapat terjadi karena perbuatan atau kelalaian 

publik, jadi bukan hanya semata-mata karena ada norma undang-undang yang 

melanggar hak konstitusional warga negara. 

 Peluang pengajuan Constitutional Complaint di Indonesia dapat dilihat 

pertama-tama pada kewenangan MK yang tercantum pada UUD. Pada rumusan 

tersebut secara jelas dan tegas bahwa kewenangan MK yang berupa 

                                                           
3
 I Dewa Palguna, Pengaduan Konstitusional ,.op.cit. hlm.252 
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Constitutional Complaint jelas tidak tercantum. Secara terang bahwa kewenangan 

MK yang terkait dengan pengujian konstitusionalitas yaitu hanya Constitutional 

Review, pengujian UU terhadap UUD. Sehingga tidak ada celah Constitutional 

Complaint untuk diimplementasikan pada saat sekarang ini. 

 Menurut Jimly Asshiddiqie
4
, norma pasal 24C ayat (1) bersifat tertutup. 

Artinya tidak ada penambahan mekanisme yang lain. Hal tersebut berbeda dengan 

norma terbuka dari pasal 24A; Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-

Undang. Norma terbuka ini menurut Jimly memungkinkan untuk menambah 

kewenangan tanpa harus melakukan amandeman UUD. Jika MK mempunyai 

kewenangan dengan norma terbuka seperti pasal 24A maka penambahan 

kewenangan cukup dengan melakukan perubahan pada pasal 10 UU 24 tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi tanpa perlu mengubah UUD. Sehingga 

rumusan kewenangan MK yang termaktub pada UUD 1945 bersifat limitatif atau 

terbatas pada kewenangan yang tercantum pada UUD 1945. 

 Di sisi lain, Jimly juga menegaskan jika Constitutional Complaint menjadi 

kewenangan MK maka pemohon sebaiknya telah menempuh semua upaya hukum 

terlebih dahulu (exhausted) seperti di Jerman. Sehingga tidak akan terjadi 

dualisme hukum seperti pengadilan umum dan tindak pidana korupsi. 

 Kewenangan MK untuk memutus constitutional complaint saat ini masih 

terkendala karena kewenangan tersebut masih belum termuat secara ekplisit di 

                                                           
4
 Menggagas Constitutional Complaint lewat kasus Ahmadiyah, 

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19269&cl=Fokus, 10 Maret 2012 

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19269&cl=Fokus
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dalam UUD 1945
5
. Selama ini salah satu kewenangan MK adalah menguji 

Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial review), yang berarti hanya 

sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-

undang. Ketentuan yang mengatur mekanisme constitutional complaint di 

Indonesia belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam 

UUD 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional 

warga yang dilindungi oleh negara. 

 Pendapat yang lebih jelas disertai dengan contoh kasus Pollycarpus 

dinyatakan oleh Mahfud.MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam 

Kontroversi Isu
6
, sampai sekarang MK tidak mempunyai wewenang untuk 

menangani constitutional complaint, sehingga masalah-masalah yang berupa 

pengajuan constitutional complaint tetap belum dapat diajukan ke MK atau ke 

jalur penyelesaian hukum yang lain. Lebih jauh, Mahfud menyatakan berdasarkan 

hal tersebut sebaiknya kemungkinan constitutional complaint atau keluhan 

konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan MK jika kelak ada 

amandemen lanjutan atas UUD 1945. 

 Pada kesempatan lain
7
 secara tegas Mahfud menyatakan penambahan 

kewenangan MK ditempuh melalui  amandemen UUD, karena kewenangan MK 

terbatas dalam UUD. Artinya tidak boleh membuat kewenangan baru. Tapi kalau 

membuat putusan, MK sering tidak mengikuti  undang-undang. Namun MK tidak 

pernah tidak mengikuti UUD. 

                                                           
5
 Mukhlis, Constitutional Complaint; Perlindungan Hukum terhadap Hak konstitusional Warga 

Negara, Makalah, hlm.36 
6
 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009). 

hlm.289 
7
 Mengacu pada Lampiran A-2 Disertasi I Dewa Gede Palguna 
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 Pendapat di atas dipertegas oleh Hamdan Zoelva
8
, secara tegas beliau 

menyatakan intinya MK hanya menggantungkan pendapatnya dalam UUD, 

sehingga perluasan dan penambahan kewenangan MK hanya dapat melalui 

perubahan UUD, tidak ada jalan lain untuk melakukan perubahan kewenangan 

MK selain amandemen UUD karena telah diatur secara limitatif. 

 Senada dengan pendapat di atas Slamet Effendy Yusuf
9
 menyatakan 

kewenangan MK harus tetap diatur dalam perubahan UUD 1945. Karena 

kewenangan MK telah diatur secara limitatif dalam konstitusi. Dan amandemen 

UUD  1945 itu,  secara formal harus tetap mengacu pada Pasal 37 UUD 1945. 

 Pendapat-pendapat di atas memberikan argumen yang kuat untuk 

menegaskan bahwa seceara normatif, saat ini UUD dan UU tentang MK
10

 tidak 

memberikan peluang kewenangan constitutional complaint. Apapun celahnya, 

penerapan kewenangan constitutional complaint haruslah melalui mekanisme 

yang jelas, yang secara terang tercantum dalam UUD, dan satu-satunya cara untuk 

hal tersebut adalah melalui proses amandemen UUD. 

 Berbeda dengan pendapat di atas, I Dewa Palguna dalam seminar di 

Universitas Brawijaya Malang dengan makalah berjudul Constitutional Question: 

Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di 

Indonesia, pada 21 November 2009 menyatakan bahwa, tanpa perlu melakukan 

perubahan UUD 1945 (yang secara limitatif membatasi kewenangan MK), 

mekanisme pengaduan konstitusional dapat diadopsi hanya dengan melakukan 

perubahan terhadap UU MK, meskipun complaint itu terbatas pada tindakan atau 

                                                           
8
 Ibid 

9
 Ibid 

10
 UU Nomor 24 tahun 2003 jo UU Nomor 8 tahun 2011 
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kelalaian pejabat publik yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menafsirkan 

maksud yang terkandung dalam norma undang-undang. 

 Lebih jauh Palguna menjelaskan, dalam hubungan dengan usul 

mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional secara terbatas di atas, ada dua 

hal yang harus dicermati. Pertama, meskipun substansi permohonan itu 

sesungguhnya adalah pengadukan konstitusional, permohonan itu sendiri 

dikonstruksikan sebagai permohonan pengujian undang-undang. Artinya tidak 

sama sekali menambah kewenangan MK yang telah ditentukan secara limitatif 

oleh UUD 1945. Kedua, permohonan itu hanya dapat dilakukan oleh pihak secara 

faktual telah menderita kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh 

kekeliruan penafsiran dan penerapan undang-undang. Jadi, berbeda dengan 

praktik yang selama ini berlangsung di MK, dimana bukan hanya pihak yang 

secara aktual menderita kerugian hak konstitusional tetapi pihak yang (menurut 

penalaran yang wajar) potensial menderita kerugian konstitusional oleh 

berlakunya suatu undang-undang pun telah dianggap cukup memenuhi syarat 

untuk bisa diterima legal standing-nya sebagai pemohon, dalam mekanisme 

pengaduan konstitusional yang diusulkan ini, kerugian faktual merupakan 

keharusan untuk memenuhi syarat legal standing.  

 Di sisi lain, walaupun sejalan dengan pendapat Palguna bahwa 

constitutional complaint dapat secara pragmatis diterapkan saat ini, namun Wasis 

Susetio
11

 memiliki argumentasi sedikit berbeda. Pendapatnya menyatakan 

meskipun Mahkamah Konstitusi  memiliki keterbatasan kewenangan sebagaimana 

                                                           
11

 Wasis Susetio, Membangun Demokrasi Melalui Constitutional Complaint, Indoensia Esa 

Unggul, Makalah. 
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diatur dalam UUD 1945, khususnya pasal 24C, namun masih ada keniscayaan 

untuk dilakukan secara pragmatis melalui 2 (dua) cara, baik oleh pembentuk 

undang-undang maupun oleh hakim konstitusi. 

 Bagi pihak pembentuk undang-undang dapat  melalui legislative review 

terhadap undang-undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  

yaitu melalui penambahan (secara addendum) terhadap  penjelasan atas makna 

pengujian undang-undang. Dalam posisi ini, para pembentuk undang-undang 

dituntut untuk memiliki political will yang kuat untuk menjalankan amanah 

Konstitusi UUD 1945 dan menegakkan nilai-nilai demokrasi di dalamnya. 

Pembentuk undang-undang tidak perlu khawatir dengan melakukan legislative 

review atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi  tersebut, sebab hal itu akan 

memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sikap dan kedewasaan politik DPR 

maupun pemerintah semakin matang dan commit  terhadap penegakan nilai-nilai 

demokrasi dalam koridor yuridis konstitusional.
12

 

 Sementara lebih jauh ia menjelaskan
13

, bagi para hakim Konstitusi dapat 

melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui judicial interpretation 

secara teleologis dan ekstensif  dengan mengacu kepada sumpah jabatan mereka, 

khususnya terhadap kata-kata “…menegakkan konstitusi dengan selurus-

lurusnya”. Dalam hal tersebut, hakim dapat melakukan analogi sejarah pertama 

kali terjadinya judicial review oleh hakim John Marshal pada tahun 1803, sebagai 

Hakim Mahkamah Agung Amerika yang meskipun tidak diberi kewenangan oleh 

                                                           
12

 Ibid 
13

 Ibid 
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Konstitusi Amerika namun melakukan penafsiran ekstensif berdasarkan sumpah 

jabatannya (Choper, 1980). 

 Selain pendapat di atas yang berupa análisis terhadap UUD 1945 dan UU 

tentang MK, berikutnya dapat dilihat dari setiap pengajuan perkara yang dapat 

dikategorikan Constitutional Complaint yang diajukan ke MK. Menurut Palguna 

dalam disertasinya
14

 jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

yang mengandung unsur Constitutional Complaint yang diputus hingga Desember 

2010 berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) perkara dengan amar putusan 

sebagian besar permohonan tidak dapat diterima, kemudian menyatakan MK tidak 

berwenang mengadili permohonan pemohon, dan permohonan pemohon ditolak. 

 Sebagian besar atau mayoritas putusan MK yang mengadili perkara-

perkara yang mengandung unsur Constitutional Complaint tidak dapat diterima 

atau ditolak dapat disimpulkan bahwa MK tidak dapat menguji suatu permohonan 

yang mengandung unsur Constitutional Complaint. Sehingga dari perspektif ini 

dapat disimpulkan bahwa memang peluang pengajuan perkara Constitutional 

Complaint belum tersedia untuk saat ini. 

 Di luar argumen-argumen yang penulis jelaskan tentang constitutional 

complaint, ada satu doktrin hukum yaitu Hakim tidak boleh menolak perkara atau 

Ius Curia Novit. Doktrin ini juga yang menjadi salah satu dasar Hakim John 

Marshal (yang terkenal dengan perkaranya Madison vs Marbury pada tahun 1803 

yang mengilhami lahirnya prinsip Judicial Review) untuk melakukan pembatalan 

                                                           
14

 I Dewa Gede Palguna,. op.cit.. lampiran.B 
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UU melalui pengujian padahal tidak ada aturan saat itu yang mengatur 

kewenangan hakim yang seperti Marshal lakukan. 

 Miftakhul Huda menjelaskan secara rinci bahwa
15

 Ius curia novit atau iura 

novit curia adalah pepatah latin mengenai hukum yang menyatakan hakim 

dianggap tahu hukum atau “the court knows the law”. Ini berarti para pihak dalam 

suatu sengketa hukum tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang 

berlaku untuk kasus mereka, karena hakim dianggap tahu hukum. Dalam beberapa 

penyebutan, seringkali iura novit curia diikuti pula dengan facta sunt proband, 

yaitu bahwa “hakim tau hukum, fakta-fakta harus dibuktikan” 

 Lebih jauh ia menjelaskan
16

, Ius curia novit bahkan menjadi dasar sebuah 

pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak 

diatur atau hukumnya tidak lengkap. Pasal 22 Algemene Bepalingen van 

wetgeving voor Indonesie (AB) atau Peraturan Umum mengenai Perundang-

undangan untuk Indonesia, menyatakan hakim yang menolak mengadili perkara 

dapat dipidana. “Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap 

perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan 

atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak 

mengadili perkara. 

 Di dalam Pasal 10 (1) No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

sendiri menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Pasal 

                                                           
15

 Miftakhul Huda, Ius Curia Novit, Majalah Konstitusi No. 47, Desember 2010.hlm. 
16

 Ibid 
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ini tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hukum atau aturan kurang lengkap, 

sehingga larangan kepada hakim menolak perkara juga diberlakukan. Namun, 

prinsip ius curia novit bukan berarti bahwa semua perkara harus diperiksa dan 

diputus ke pengadilan di manapun berada, karena hakim terikat dengan 

kompetensi jenis perkara yang diadilinya 

 Prinsip ius curia novit berarti pengadilan bertanggung jawab menentukan 

hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Pengadilan memiliki kewenangan 

hukum ex officio, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada 

argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan 

teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang 

berperkara. Sedangkan para pihak dibebaskan dari kewajiban menentukan apa 

hukumnya untuk kasus yang diajukan. 

 Miftakhul Huda juga berpendapat,
17

 terkait asas yang berlaku di 

Mahkamah Konstitusi, memungkinkan para pihak mengajukan perkara tidak 

hanya mengajukan fakta, akan tetapi juga hukumnya, karena objek yang 

disengketakan di MK tidak hanya mengadili peristiwa kongkrit (Pemilu Kepala 

Daerah), akan tetapi juga mengadili pertentangan norma atau (in) 

konstitusionalitas, sehingga para pihak banyak bersinggungan dengan hukum dan 

penerapan hukum dan ahli yang dihadirkan Mahkamah yang mengemukakan soal 

penerapan hukum. 

 Kesimpulan mengenai doktrin hukum ius curia novit, pada dasarnya tidak 

harus berlaku atau dikecualikan untuk pengadilan konstitusi yang mengadili 

                                                           
17

 Ibid 
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perkara konstitusional seperti MK. Hal ini disebabkan objek sengketa pada 

peradilan mahkamah konstitusi tidak terbatas mengadili fakta atau peristiwa. 

Selain itu, dalam praktik beracara di pengadilan di Indonesia sangat sulit 

memisahkan secara tajam para pihak hanya mengemukakan fakta atau peristiwa 

hukum untuk diputuskan hakim.
18

 

Berbagai poin analisis di atas, dimulai dari pengkajian kewenangan MK 

pada UUD, UU tentang MK, hingga perkara-perkara yang diajukan ke MK yang 

mengandung unsur Constitutional Complaint serta doktrin hukum “ius curia 

novit” dalam konteks pengajuan perkara Constitutional Complaint di Indonesia 

saat ini, penulis memiliki pendapat bahwa saat ini di Indonesia belum memiliki 

mekanisme atau upaya hukum yang memiliki kewenangan Constitutional 

Complaint. Hal tersebut memiliki beberapa alasan yaitu: 

1. Rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang 

tercantum pada UUD 1945 bersifat limitatif atau terbatas. Sehingga tidak 

dimungkinkan celah hukum untuk diterapkannya kewenangan 

Constitutional Complaint. 

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Undang-

Undang No 24 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2011, juga tidak memberikan kewenangan secara tegas tentang 

peluang pengajuan perkara Constitutional Complaint.  

3. Argumen yang dikemukakan Palguna yaitu berupa perubahan UU MK 

yang berupa penambahan pasal atau pengertian luas terhadap pengujian 
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undang-undang, menurut penulis hal tersebut bersifat eksesif dan akan 

melampaui kewenangan MK. Hal ini didasarkan kepada kewenangan MK 

yang bersifat limitatif yang telah di atur pada UUD 1945. 

4. Kewenangan MK harus didasari pada teks asli (original content) 

kewenangan MK yang tedapat pada UUD 1945. Sehingga jika ingin 

Constitutional Complaint dijadikan kewenangan maka jalan satu-satunya 

adalah amandemen UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mengatur 

kewenangan MK secara tegas dan terang, serta menghindari agar MK 

tidak melampaui kewenangan. 

5. Jika perkara yang memiliki unsur Constitutional Complaint yang diajukan 

ke MK berdasarkan doktrin “ius curi novit atau Hakim tidak boleh 

menolak perkara yang diajukan padanya” maka bukan berarti bahwa 

semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun 

berada, karena hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang 

diadilinya.  

 Sehingga untuk saat ini pengajuan perkara Constitutional Complaint 

belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai upaya hukum 

perlindungan hak-hak dasar warga negara. Sehingga untuk konteks ke-Indonesia-

an masih didapati kekosongan hukum dari sisi perlindungan maksimal hak 

konstitusional warga negara. 
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B. Proses Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan 

kewenangan Constitutional Complaint. 

  Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 

November 2001 mengesahkan bahwa Republik Indonesia secara resmi memiliki 

suatu kelembagaan kehakiman yang baru selain Mahkamah Agung (MA) dan 

lembaga peradilan di bawahnya yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

atau yang biasa disingkat MK. 

  Pembentukan lembaga ini, merupakan salah satu wujud nyata dari 

perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini, 

juga sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan 

hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi, serta sebagai sarana 

penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang 

sebelumnya tidak ditentukan.
19

 

  Wujud manifestasi dari cita-cita di atas dapat dilihat dari 4 (empat) 

kewenangan MK dan 1 (satu) kewajiban MK, yang berupa (1) Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai politik, 

dan (4) Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan 

kewajiban MK yaitu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

                                                           
19

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku VI; Naskah Komprehensif Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman, 

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Hlm.401 
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pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden  menuru Undang-Undang Dasar. 

  Dari kewenangan dan kewajiban MK tersebut ternyata masih menyisakan 

peluang atau masih memberikan celah hukum. Artinya cita-cita yang diangankan 

berupa perlindungan hak asasi atau hak konstitusional belum memiliki upaya 

hukum untuk memberikan proteksi perlindungan yang maksimal. Mekanisme 

Constitutional Review yang menjadi kewenangan MK ternyata masih menyisakan 

celah. Hal tersebut jika ada pelanggaran hak kosntitusional berupa; (1) Apabila 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut diatur oleh Konstitusi, tetapi ada 

suatu produk hukum yang melanggar hak-hak dasar tidak menggunakan produk 

UU, tetapi produk hukum lainnya. (2) Apabila suatu peraturan perundang-

undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, 

namun bertentangan dengan Konstitusi, dan (3) Apabila pemerintah mengeluarkan 

suatu kebijakan yang materi muatannya mengatur umum, maka masyarakat tidak 

bisa menggunakan pedoman konstitusi secara langsung untuk mengoreksi 

kebijakan tersebut jika melanggar ketentuan hak-hak dasar. 

  Mengacu kepada konsep negara hukum yang modern, stabil, dan kondusif, 

diantaranya, Jerman dan Korea Selatan, ternyata ada satu kewenangan lagi yang 

belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu Constitutional 

Complaint atau Pengaduan konstitusional. Pengaduan konstitusional dapat 

diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh 

perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu 

lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak 
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konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan 

baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian 

melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi 

(exhausted).
20

 

  Melihat dari kewenangan tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar bagi 

penulis untuk mengatahui mengapa kewenangan Constitutional Complaint yang 

sangat mendasar dan penting itu tidak di masukkan ke dalam kewenangan MK. 

Satu-satunya indikator untuk mengetahui ini adalah dengan cara me-review 

kembali risalah sidang (Risalah Rapat Pleno Ke-35 Panitia Ad-Hoc I Badan 

Pekerja MPR-RI) pada saat digagasnya pembentukan Mahkamah Konstitusi dan 

kewenangan yang disepakati untuk dimiliki oleh MK. Sehingga dapat diketahui 

mengapa kewenangan Constitutional Complaint tidak diadopsi menjadi salah satu 

kewenangan MK. 

  Perdebatan pertama yang muncul pada awal pembahasan adalah mengenai 

kedudukan MK. Pada diskusi pembahasan tersebut muncul tiga gugus pemikiran 

yaitu (i) MK merupakan bagian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (ii) MK 

melekat atau menjadi bagian MA, (iii) MK didudukan secara mandiri sebagai 

lembaga negara yang berdiri sendiri. 

  Pada akhirnya MK menjadi lembaga negara yang mandiri berdiri sendiri. 

Gagasan ini berdasarkan tuntutan era demokrasi dan tuntutan masyarakat akan 

perubahan yang demikian kuat seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan 

MK tidak menjadi bagian MPR atau bagian MA. Alasan berikutnya adalah tidak 
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 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusiona : op.cit,. hlm.1 
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relevan memposisikan MK di bawah MPR, titik krusialnya adalah bagaimana MK 

akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya 

berkumpul waktu-waktu tertentu. Sedangkan jika MK di bawah MA kendala yang 

dihadapi adalah kepercayaan publik yang rendah terhadap MA dan tidak mungkin 

ada mahkamah dalam mahkamah.  

  Setelah proses perdebatan kepentingan membentuk MK dan Kedudukan 

MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka perdebatan yang alot pada saat 

menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada saat inilah melalui risalah 

penulis melakukan penelurusan mengapa constitutional complaint tidak menjadi 

salah satu kewenangan MK. 

  Pembentukan MK selalu dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan 

judicial review. Semua fraksi yang ada dalam Panitia Ad-Hoc I (PAH I) 

bersepakat bahwa MK yang akan dibentuk memiliki kewengan untuk melakukan 

penpengujian UU terhadap UUD. Hanya saja ada beberapa persoalan yang 

mengemuka dan menjadi perdebatan menyangkut peraturan apa saja yang akan 

diuji oleh MK, mekanisme yang akan dijalankan. 

  Menurut Gregoriorius Seto Harianto dari F-DKB, ia menyampaikan pada 

rapat pleno ke-41 PAH I MPR 2000 tanggal 8 jui 2000, secara ringkas ia 

mengatakan MK berwenang melakukan pengujian atas peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang Dasar. 

  Usulan serupa juga disampaikan oleh Soetjipto dari Fraksi Utusan 

Golongan (F-UG). Dalam usulannya ia menyebutkan, perlu adanya suatu MK 

yang menguji UU. Jadi punya hak menguji UU. 
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“Kita tahu bahwa UU kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh 

pemerintah Belanda dan itu juga setingkat dengan UU, oleh karena itu F-

UG menganggap perlu adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji 

UU jadi punya hak menguji UU. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji 

UU tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili 

persengketaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan 

juga mengadili persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga 

mengadili apabila terjadi persengketaan dalam melaksanakan Pemilu. 

Oleh karena itu F-UG menganggap perlunya suatu MK”
21

  

  I Dewa Palguna dari F-PDI Perjuangan, dalam penyampaian pandangan 

akhir fraksinya mengusulkan untuk pasal 29 ayat (2), Mahkamah Konstitusi 

memiliki kewenangan untuk: Menguji Undang-Undang dan peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-undang (fungsi Judicial Review). 

“Pada beriktunya, atau Pasal 29 dalam usulan kami: Ayat (2), Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan untuk: Menguji Undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (fungsi 

Judicial Review). Memberi pertimbangan kepada DPR dalam hal DPR 

hendak meminta persidangan MPR mengenai perilaku laporan Presiden 

yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga 

Kepresidenan. Memberikan putusan akhir mengenai pembubaran suatu 

partai politik. Memberikan putusan apabila terdapat perselisihan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom. Memberikan putusan 

atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar”
22

 

  Pada rapat sinkronisasi PAH I BP MPR tanggal 13 juli 2000, anggota-

anggota PAH yang menyampaikan usulan terkait kewenangan MK dalam 

melakukan pengujian UU adalah Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar (F-

PG). 

“Mahkamah Konstitusi artinta Mahkamah yang ingin memelihara 

kemurnian Pemilu, nah itu kewenangan-kewenangan yang ada adalah 

kewenangan-kewenangan yang mau bersangkut paut dengan konstitusi. 

Berdasarkan pertimbangan itu. Menguji undang-undang dengan 

Konstitusi terhadap pertentangan antar undang-undang. Diantara lain-

lain siapa tahu ada undang-undang yang harus disempurnakan usai 

pemilu. Ya kalau kita nanti menginginkan Undang-Undang parpol-parpol 
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 Risalah Rapat ke-41 PAH I BP MPR, Kamis 8 Juni 2000, hlm.21 
22

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku VI; Naskah Komprehensif., op.cit. hlm.340 
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memberi kewenangan mahkamah. Kita berwenang jadilah pertanyaannya 

masalah konstitusi, nah disini dia itu. Kita mengatur Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah disitu diatur masalah sengketa terjadi diatur 

Mahkamah Konstitusi”
23

 

 

  Lebih tegas Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) 

dalam pandangan akhir fraksinya menyampaikan dalam usulannya perubahan 

UUD ini kita semua telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki 

wewenang untuk menguji secara materi undang-undang, serta memberikan 

putusan atas pertentangan undang-undang
24

. 

  Dari beberapa penyampaian pendapat olah anggota DPR RI yang termasuk 

dalam PAH I BP MPR pada umumnya mempunyai pandangan yang hampir 

seragam. Isu utama yang berkembang hanya terpusat kewenangan Judicial 

Review, perdebatan yang muncul hanya apakah MK menguji UU terhadap UUD 

saja atau seluruh peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Pendapat yang 

sedikit rigid dan detail dilontarkan oleh Palguna dan Subyantoro dari F-PDI 

Perjuangan (F-PDIP) dimana MK dimungkinkannya memberikan keputusan atas 

gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Palguna juga menambahkan 

MK diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat hukum atau legal 

opinion. 

  Untuk memberikan perbandingan pendapat dalam rapat PAH I BP MPR, 

penulis mencoba mengkomparasikan pendapat dari Tim Ahli ataupun usulan 

masyarakat sehingga semua unsur yang terlibat saat pembentukan MK dan 

dinamika pemberian kewenangan dapat ditelaah lebih dalam. 
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  Salah satu elemen masyarakat dari kalangan Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang diundang khusus oleh PAH I BP MPR 2000 guna melakukan 

dengar pendapat terkait perubahan UUD 1945 terutama pembentukan MK dan 

Kewenangan yang meliputinya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI)
25

 

  Bambang Widjayanto selaku juru bicara YLBHI, dalam pemaparannya 

menyampaikan, saat ini tidak ada institusi di Indonesia yang bisa mengkontes 

suatu produk undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu 

menurutnya, perlu judicial review untuk menentukan apakah suatu UU 

bertentangan dengan UUD atau tidak. Dan YLBHI mengusulkan agar di MA ada 

satu peran lagi yang disebut MK. 

  Pendapat lain dapat ditelaah dari uraian Paulus Efendi Lotulung, salah satu 

wakil MA yang hadir pada rapat dengar pendapat menegaskan bahwa posisi MK 

terkait kewenangan Judicial Review tergantung dari sistem hukum dan politik 

hukum yang ingin digariskan. Karena itu, apabila ingin memberikan review pada 

badan peradilan tetapi bukan MA, harus dibentuk MK. Fokus dari pada masukan 

usulan masyarakat ini masih berkutat pada Judicial Review dengan argumen yang 

melihat dari perspektif UU. 

  Dari sisi Tim Ahli yang didengarkan pendapatnya, diantaranya terdapat 

Mohammad Fajrul Falaakh, staf pengajar Fakultas  Hukum Universitas Gadjah 

Mada
26

, beliau menyampaikan pentingnya MK adalah untuk membebaskan 

hukum dan keadilan dari kemungkinan terjadinya tirani oleh maayoritas wakil 

                                                           
25

 Sekretariat Jendral MPR,”Risalah Rapat ke 17 PAH I BP MPR, Senin 21 Februari 2000, dengar 

acara pendapat dengan ISEI, PBHI, YLBHI dan IKADIN. 
26

 Kompas, 6 April 2000, “Menggagas Constituional Review di Indonesia” 
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rakyat di lembaga legislatif. Lebih jauh beliau menjelaskan, hukum tertinggi di 

suatu negara harus dihindarkan dari kesewenang-wenangan wakil rakyat di 

lembaga legislatif, dengan cara melakukan constitutional review terhadap produk 

legilastif dan eksekutif dengan menetapkan sebuah MK. 

  Suwoto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga 

berpendapat bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan sebuah MK, 

menurutnya terlalu banyak peraturan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan 

perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk konstitusi. Bahkan lebih jauh 

disampaikan agar MK sebaiknya juga bisa melakukan penafsiran terhadap UUD 

sehingga bisa membantu mengakhiri apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai 

isi Konstitusi.
27

 

  Secara lebih mendalam Jimly Ashiddiqqie anggota Tim Ahli PAH I BP 

MPR, menyampaikan hasil rumusan tim ahli yang telah disepakati bersama 

menginginkan MK berada di luar MA. Secara ringkas, MK diusulkan memiliki 

tiga kewenangan; (1) Kewenangannya adalah Hak Uji Materiil. Mulai dari UU ke 

bawah hak uji materiil ini bersifat pasif. (2) Memberikan putusan atas sengketa 

Lembaga Tinggi Negara. (3) menjalankan kewenangan lain yang diberikan 

undang-undang.
28

 

  Dari segenap perdebatan dan penyampaian pendapat yang dilihat dari tiga 

unsur; unsur legislatif, unsur masyarakat, dan Tim Ahli di atas, pada saat 

pembentukan MK belum dapat dikatakan adanya pendapat yang mengakomodir 

kewenangan Constitutional Complaint secara eksplisit, jelas, dan detail. Semua 
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 Kompas, 5 Agustus 2000, “MK Seharusnya berdiri sendiri” 
28

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku VI; Naskah Komprehensif., op.cit. hlm.307 
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pandangan pihak yang terlibat (baik pribadi, Tim, ataupun Fraksi) sangat dominan 

dan fokus pada kewenangan MK pada konteks Judicial Review atau 

Constitutional Review. Kemudian di sisi lain banyak berfokus pada sengketa 

Lembaga Negara, dan sengketa Pemilihan Umum. 

  Hal tersebut dapat penulis pahami, setidaknya dengan beberapa 

argumentasi yang coba penulis simpulkan, yaitu (1) Pada saat itu semangat yang 

muncul adalah Indonesia di tahun 2000 adalah Indonesia yang masih belia 

terlepas dari belenggu otoriter yang banyak kebijaknnya berlindung di balik 

peraturan perundang-undangan, sehingga asumsi yang muncul kepermukaan 

adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih simpang siur baik 

isi maupun penerapannya, sehingga wajar isu Juducial Review atau Constitutional 

ReviewI menjadi dominan saat pembahsan, karena fokus pandangan adalah 

pembenahan produk peraturan perundang-undangan, (2) Pembahasan yang sering 

muncul adalah mengenai pemakzulan atau impeachment hal ini juga dapat 

dimaklumi karena kebutuhan pragmatis saat itu, dimana terjadinya kasus mantan 

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimakzulkan dengan jalan yang 

mudah. Sehingga sedikit pembahasan mengenai perlindungan hak-hak dasar 

warga negara. (3) Pengamatan penulis hanya Palguna dan Subyantoro yang secara 

implisit mengemukakan tentang perlunya kewenangan MK berupa kewenangan 

dapat mengadili gugatan atas Undang-Undag Dasar. Jika hal ini menjadi isu 

utama pada saat pembahasan, dimungkinkan lahirnya kewenangan Constitutional 

Complaint, tetapi hal tersebut tidak mendapat respon yang berarti dari peserta 

yang hadir. (4) Adanya kekhawatiran MK sebagai Lembaga Negara yang baru 
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pada saat itu memiliki kewenangan yang luas dan tidak terbatas atau super power, 

sehingga hal ini turut menyebabkan pembahasan kewenangan MK menjadi sangat 

terbatas yang hanya berkutat pada isu-isu Kedudukan dan Fungsi MK, 

kewenangan MK yang berupa Judicial Reiview, Constitusional Review, 

Pemakzulan atau Impeachment, hingga sengketa Pemilihan Umum dan sengketa 

lembaga negara, dan (5) Penulis berpendapat bahwa pada saat pembentukan MK, 

pembentuk undang-undang seakan-akan berasumsi bahwa pelanggaran terhadap 

hak-hak konstitusional hanya terjadi karena norma undang-undang.  

  Sehingga 5 (Lima) alasan di atas dapat penulis ajukan menjadi argumen 

mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak diberi kewenangan 

untuk menyelesaikan perkara Constitutional Complaint pada saat 

pembentukannya.  

  Menjadi harapan penulis bahwa dalam kesempatan kehidupan berbangsa 

dan bernegara ke depannya, kewenangan Constitutional Complaint dapat 

dijadikan kewenangan MK. Karena pada dasarnya terdapat celah hukum yang 

perlu dipenuhi atau disisi kekosongannya, dan sebagai sebuah negara bangsa yang 

besar yang berorientasikan membahagiakan rakyatnya, maka pemenuhan hak-hak 

dasar warga negara yang dijamin konstitusi harus diberikan perlindungan secara 

maksimum, karena ketika hak-hak dasar tersebut dicantumkan dalam konstitusi 

negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis mengikat seluruh 

cabang kekuasaan negara dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara karena 

merupakan hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land). 
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C. Prospek penerapan Constitutional Complaint di Indonesia. 

Indonesia pasca reformasi 1998 mengalami perubahan yang signifikan 

pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal mendasar dari perubahan tersebut 

adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Proses tersebut diawali oleh suatu 

ikhtiar yang panjang sebagai akibat otoritarianisme yang begitu lama 

membelenggu Indonesia. 

Wujud yang sangat tegas dari hasil amandemen tersebut adalah penegasan 

Indonesia sebagai negara hukum, dan dalam cabang kekuasaan yudikatif telah 

hadir sebuah lembaga peradilan selain Mahakamah Agung (MA) yaitu Mahkamah 

Konstitusi. 

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu upaya 

untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan 

maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana 

diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut merupakan manifestasi dari konsolidasi 

demokrasi dan rule of law yang mempersyaratkan adanya mekanisme yang 

menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara 

terimplementasikan secara penuh dengan efektif. 

Melalui segala kewenangannya, MK diaharapkan dapat memaksimalkan 

peranannya sebagai Lembaga Negara yang sangat diharapkan konstribusianya 

untuk pembangunan bangsa dan negara ke depannya. Namun sebagaimana 

dinamika dalam dunia hukum, produk hukum yang disediakan seringkali 

ketinggalan dari dinamika masyarakat yang menyertainya. Hal tersebut tidak 

terkecuali bentuk kewenangan MK. 
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Menurut hemat penulis, dari 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban 

MK ternyata masih menyisakan celah hukum atau kekosongan hukum. Hal 

tersebut diantaranya; (1) Apabila pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut 

diatur oleh konstitusi, tetapi ada suatu produk hukum yang melanggar hak-hak 

dasar tidak menggunakan produk UU, tetapi produk hukum lainnya. (2) Apabila 

suatu peraturan perundang-undangan (sebagaimana diatur oleh undang-undang 

mengenai hierarkis kedudukan peraturan perundang-undangan) tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun bertentangan dengan 

Konstitusi, dan (3) Apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang materi 

muatannya mengatur umum, maka masyarakat tidak bisa menggunakan pedoman 

konstitusi secara langsung untuk mengoreksi kebijakan tersebut jika melanggar 

ketentuan hak-hak dasar. 

Ternyata untuk mengisi kekosongan seperti yang dijelaskan di atas pada 

mahkamah konstitusi lain di dunia terdapat suatu mekanisme yang diharapkan 

dapat menutup kekosongan hukum itu. Kewenangan mahkamah konstitusi 

tersebut lazim disebut Constitutional Complaint. Saat MK berdiri secara resmi 

pada tahun 2001, kewenangan Constitutional Complaint ini tidak dimasukkan 

menjadi kewenangan MK. 

Dengan pesatnya perkembangan dunia pengetahuan hukum dan sesuai 

dengan dinamika yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan dengan semangat 

menegakkan negara hukum yang responsif akan kebutuhan warganya untuk 

melindungi hak-hak dasar maka kewenangan Constitutional Complaint layak 
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dikaji penerapannya di Indonesia sebagai suatu ikhtiar penyempurnaan 

kewenangan MK. 

Pada pembahasan mengenai prospek atau probabilitas penerapan 

Constitutional Complaint di Indonesia, penjelasan penulis akan berangkat dari 

definisi, objek, penerapan hingga kajian teoritis lainnya, penulis akan banyak 

mengambil contoh Constitutional Complaint di Republik Federal Jerman. 

Penulis berpendapat bahwa pilihan terhadap contoh model penerapan 

(teoritik) Constitutional Complaint di Indonesia ada baiknya mengadopsi dari 

Jerman. Penulis sepakat dengan penjelasan Palguna pada disertasinya. Setidaknya 

mengandung 3 (tiga) alasan mengapa Constitutional Complaint dari Jerman layak 

dijadikan acuan, yaitu (1) Konstitusional Model Eropa-Model Jerman, artinya 

yang menerapkan sistem terpusat dimana suatu mahkamah konstitusi dibentuk 

dengan wewenang ekslusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-

undangan (2) Tradisi
29

 hukum yang sama antara Indonesia dan Jerman, yaitu Civil 

Law, dan (3) Jerman merupakan salah satu negara yang digunakan sebagai acuan 

pada saat ide membentuk mahkamah konstitusi dibahas dalam sidang-sidang 

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. 

Menurut Palguna
30

 ada dua bentuk pengujian konstitusional yakni 

pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review on the 

                                                           
29

 Isitlah tradisi hukum dan sistem hukum tentuna berbeda. Sistem hukum merujuk kepada pada 

pengertian bekerjanya sekumpulan lembaga, prosedur, dan aturan hukum. Sedangkan istilah tradisi 

hukum merujuk pada sekumpulan sikap yang tertanam secara mendalam, yang terkondisi secara 

historis, perihal hakikat hukum, perihal peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, 
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sama sangat mungkin terdapat sistem hukum yang berbeda. 
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constitutionality of law atau yang sering disingkat dengan judicial review saja) 

dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan 

atau kelalaian pejabat publik (public officials) atau yang biasa dikenal dengan 

istilah Constitutional Complaint. 

Negara pertama yang menerapkan Constitutional Complaint atau 

pengujian konstitusionalitas demikian bukanlah Austria, sebagai negara pertama 

yang membentuk mahkamah konstitusi, melainkan Jerman. Kewenangan untuk 

melakukan pengujian konstitusionalitas perbuatan (atau kelalaian) pejabat publik, 

sehingga melanggar hak konstitusional warga negara itu, dimasukkan sebagai 

bagian dari kewenangan MK Jerman yang dibentuk bersamaan dengan 

diterimanya konstitusi baru Jerman (GG) setelah Perang Dunia II.
31

 

Secara teoritis Constitutional Complaint
32

 adalah prosedur pengaduan 

yang diajukan perorangan. Melalui prosedur ini, setiap orang (termasuk badan 

hukum privat, sepanjang menyangkut ketentuan Bill of Rigths yang juga berlaku 

terhadapnya) dapat mengajukan permohonan kepada MK Jerman untuk 

menyatakan suatu undang-undang federal atau undang-undang negara bagian 

tidak berlaku (void), membatalkan suatu tindakan eksekutif atau administratif atau 

putusan pengadilan yang lebih rendah, baik pengadilan federal maupun 

pengadilan negara bagian, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap hak-hak 

orang yang bersangkutan yang dijamin oleh Bill of Rigths dalam konstitusi{Pasal 

1-17, Pasal 20 ayat (4), Pasal 33, Pasal 38, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104 GG}. 
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Namun, sebelum mengajukan permohonan demikian, semua upaya hukum yang 

tersedia telah ditempuh (exhausted).  

Secara sederhana Palguna mendefinisikannya menjadi, Pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint) adalah salah satu bentuk upaya hukum 

perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan 

banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan 

kepada mahkamah konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan 

pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke 

mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik 

yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional 

orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat 

diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses 

peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (exhausted)
33

 

Dilihat dari sisi fungsi Constitutional Complaint
34

, fungsi pengaduan 

konstitusional adalah sebagai sebuah upaya hukum luar biasa mensyaratkan 

bahwa pengaduan konstitusional ini juga tidak diberi sarana naik banding (efek 

suspensi). Dengan diajukannya pengaduan konstitusional, maka pelaksanaan dari 

misalnya putusan pengadilan tidak dihalangi. Jika kita mempertimbangkan hal 

seperti ini, yang mana terlihat jelas apabila lain dari pada itu akan timbul 

kerugian-kerugian yang tidak dapat direhabilitasi dan menyangkut keberadaan diri 

yang sangat berarti, maka dalam proses konstitusional harus ditetapkan 

pelembagaan sebuah putusan pengadilan dalam acara cepat. 
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Jakarta; PSHTN FH-UI dan Hans Seidel Foundation Indonesia, 2008.hlm.23 



95 
 

Sementara jika melihat dari objek pengaduan Constitutional Complaint 

dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau 

undang-undang. Pada konteks pengaduan ini, Mahkamah konstitusi hanya 

menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-

masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan-

pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-

hak konstitusional, mahkamah konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-

pengadilan tersebut.
35

 

Dalam perkembangan peradilan konstitusi di Indonesia, dimana MK 

menjadi pusat perhatian, ternyata ada beberapa kasus yang dimohonkan 

pengujiannya di MK yang termasuk kategori Constitutional Complaint tetapi 

mayoritas MK menolak permohonan tersebut dengan alasan permohonan tidak 

dapat diterima. 

Beberapa kasus yang dimohonkan pengujiannya di MK yang terdapat 

unsur-unsur Constitutional Complaint ataupun kasus-kasus dalam kehidupan 

sehari-hari yang menjadi kontroversi ternyata tidak memiliki mekanisme 

penyelesaian yang jelas dalam dunia peradilan di Indonesia (Palguna dalam 

disertasinya menyatakan sekitar 30 perkara yang mengandung unsur 

Constitutional Complaint pernah diajukan ke MK dan mayoritas amar putusannya 

adalah menyatakan MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon). 

Tentunya hal ini menarik untuk dikaji sebagai bahan acuan untuk memperkuat 

pondasi prospek penerapan Constitutional Complaint di Indonesia. 
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Diantaranya kasus-kasus yang menarik untuk di kaji tersebut diantaranya 

berupa: 

Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto (Kasus Poly). Setelah menjalani 

proses peradilan Pidana yang panjang, akhirnya melalui Kasasi ke MA Polly 

dibebaskan. Namun Kejaksaan mengajukan herziening atau Peninjauan Kembali 

(PK), dan akhirnya Poly dijatuhi hukuman (lagi). Akhirnya Poly mengajukan 

Constitutional Review atas Pasal 23 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Ujung cerita dari pengujian ini adalah ditolak
36

. Ceritera 

menarik dari rangkaian perjalanan panjang Kasus Poly ini adalah seumpamapun 

permohonan Constitutional Review tersebut diterima maka keputusan tersebut 

berlaku prospektif (berlaku ke depan) dan tidak bisa membatalkan putusan MA, 

karena hal itu bukanlah wewenang MK
37

. Oleh sebab itu, perasaan atau anggapan 

Poly bahwa vonis PK dari MA itu telah melanggar hak konstitusionalnya belum 

memiliki penyelesaian sebagai bentuk keluhan konstitusi polly. Menurut 

Mahfud.MD kasus polly ini lebih tepat diselesaikan dengan mekanisme 

Constitutional Complaint. Tetapi MK sekarang tidak memiliki wewenang untuk 

menangani Constitutional Complaint maka masalah seperti keluhan konstitusi 

yang polly alami belum dapat diajukan ke MK atau ke jalur penyelesaian hukum 

yang lain. Hal tersebut dapat dicermati pada pertimbangan atau pendapat hakim 

MK dalam putusan sidang perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 (perkara 

Pollycarpus), yaitu: 
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“Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan 

konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. Jika pun praktik 

peradilan sebagaimana ternyata dalam dua putusan yang diajukan 

Pemohon sebagai alat bukti dapat menunjukkan inkonsistensi yang telah 

terjadi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah tetap 

berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. 

Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila 

Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional (constitutional 

complaint) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di banyak 

negara lain” 

Kasus lain yang menarik untuk di-review karena tidak ada penyelesaian 

hukumnya namun dapat diselesaikan dengan kewenangan Constitutional 

Complaint  jika suatu saat MK memiliki kewenangan ini. Kasus tersebut yaitu 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Ahmadiyah. Wacana pembubaran 

Ahmadiyah yang dianggap ajaran sesat menjadi topik hangat di seputaran tahun 

2008. Polemik terjadi karena ada dua arus, yaitu penentang Ahmadiyah yang 

menganggap Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan pendukung Ahmadiyah yang 

menyuarakan pluralisme beragama dan perlindungan HAM. Keributan tak dapat 

dielakkan, terjadi kekerasan dan pengrusakan serta keresahan dalam tubuh 

masyarakat pada umumnya terhadap Ahmadiyah. Kemudian untuk mengatasi 

polemik yang terjadi, Pemerintah (Mentri Agama, Mentri Dalam Negri, dan Jaksa 

Agung) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau yang fenomenal disebut 

SKB Tiga Mentri. Pada titik inilah timbul polemik baru seputar permasalahan 

konstitusi. Sebagian kalangan menyatakan adanya pelanggaran konstitusi. Lalu 

kemana ingin mencari keadilan terhadap SKB ini? SKB tiga mentri tidak dapat 
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diperkarakan ke mana
38

. Jika di bawa ke MK, MK hanya menguji UU terhadap 

UUD. Jika di bawa ke Mahkamah Agung (MA) melalui pengujian yudisial 

pertauran perundang-undangan merupakan tindakan yang kurang tepat. SKB 

bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut aturan yang 

berlaku. Selanjutnya, jika di perkara ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

juga kurang tepat karena isi SKB tersebut dapat dinilai pengaturan bukan 

penetapan karena muatannya bersifat umum.
39

 Berdasarkan hal tersebut maka jika 

terdapat pihak-pihak yang tidak sepakat dengan produk hukum SKB tiga menteri 

beserta putusannya tersebut, sebaiknya jalan keluar yang dapat ditempuh adalah 

dengan mengajukan Constitutional Complaint kepada MK jika suatu saat MK 

diberi kewenangan demikian. 

Mencermati kondisi historis Indonesia terutama pada kondisi sosial-politik 

sebelum dan sesudah 1998 serta semangat pembangunan dunia hukum yang 

menyertainya maka konsep Constitutional Complaint mendesak untuk diterapkan. 

Sebagaimana paparan di atas ada beberapa celah hukum yang belum terisi 

penyelesaian hukumnya. 

Kemudian dari perspektif konsep teoritis Constitutional Complaint yang 

berupa pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini 

perbuatan atau kelalaian pejabat publik (public officials) sangat mungkin untuk 

segera diimplementasikan untuk menutup celah kekosongan hukum dengan 

menyematkannya pada kewenangan MK. 
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Lebih jauh lagi, penulis melihat pada kondisi empiris, ternyata banyak 

dinamika dalam kehidupan masyarakat akhir-kahir ini yang merasa hak 

konstitusionalnya dirugikan atau diganggu. Indikator hal tersebut dapat berupa 

banyaknya perkara yang dapat dikategorikan Constitutional Complaint diajukan 

ke MK, kemudian isu-isu politik hingga sosial-religius yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat yang menuntut perlindungan konstitusi seperti kasus 

ahmadiyah yang ternyata belum memiliki mekanisme atau upaya hukum 

perlindungan hak yang jelas.  

Keseluruhan aspek-aspek di atas sebagai cermin dari kondisi hukum 

positip Indonesia saat ini (ius constitutum) dimana masih terdapat celah-celah 

hukum yang untuk sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya, sehingga 

masyarakat memiliki proteksi yang jelas dalam melindungi kehidupan mereka 

dalam suatu negara hukum. 

Penulis optimis mengatakan bahwa kekosongan hukum yang ada yang 

diiringi dengan semangat memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negara 

yang juga sebagai esensi dasar pendirian MK, maka kewenangan Constitutional 

Complaint sudah sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. 

Setidanya ada beberapa poin penting yang penulis perhatikan terhadap 

perlu tidaknya konsep Constitutional Complaint diapodsi sebagai salah satu 

kewenangan MK. Diantaranya; (1) Kondisi transisi yang masih berlangsung di 

Indonesia menyebabkan masih rawan terjadinya pelanggaran hak-hak dasar warga 

negara yang di jamin Konstitusi, (2) Hak-hak dasar warga negara yang secara 

terang dicantumkan dalam konstitusi harus ditegakkan, mengingat konstitusi 
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merupakan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa dan merupakan 

hasil perjuangan politik bangsa, (3) Di negara yang terlebih dahulu hadirnya suatu 

lembaga pengawal konstitusi (MK) memiliki suatu wewenang untuk menjamin 

terlindunginya hak-hak dasar warga negaranya, menurut catatan penulis 

wewenang penerapan Constitutional Complaint terdapat di Jerman, Austria, 

Afrika Selatan, Korea Selatan (dan masih banyak yang menganut pemahaman ini) 

yang sejauh ini efektif mengawal perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. 

(4) Banyaknya perkara yang masuk ke MK sebagai suatu perkara yang di 

kategorikan Constitutional Complaint namun tidak dapat di registrasi mengingat 

MK belum memiliki kewenangan ini, dan (5) Kekosongan hukum yang ada dalam 

kehidupan warga negara harus segera dicarikan solusinya. Dari sini dapat ditarik 

suatu kesimpulan awal bahwa keluhan konstitusional itu sudah sangat dirasakan 

kehadirannya di Indonesia. 

Di sisi lain dapat dirasakan jika Constitutional Complaint ini tidak segera 

diimplementasikan maka warga negara Indonesia akan mengalami kebuntuan 

hukum jika ditemui terjadinya pelanggaran hak-hak dasar. Sebagai suatu bangsa 

yang besar yang berorientasi membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, 

maka permasalahan-permasalahan mendasar seperti perlindungan HAM mutlak 

tidak boleh terjadi lagi. Karena pengalaman telah menunjukkan hal tersebut 

berpotensi terjadinya disintegrasi dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, adanya mekanisme Constitutional 

Complaint atau pengaduan konstitusional telah menjadi kebutuhan, baik secara 
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teoretik maupun empirik. Dengan kata lain, dimilikinya kewenangan mengadili 

perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI merupakan 

tuntutan kebutuhan. Hanya saja, untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Sebab 

kewenangan Mahkamah Konstitusi RI diatur dan ditentukan secara limitatif dalam 

UUD 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (1). Artinya jika ingin 

menambahkan kewenangan mengadili Constitutional Complaint kepada MK 

maka hal itu harus melalui amandemen atau perubahan UUD 1945. Sebagaimana 

kita ketahui perubahan UUD 1945 bukan merupakan pekerjaan yang muda baik 

secara politik maunpun prosedural. 

Diluar upaya amandemen atau perubahan atas UUD 1945, Palguna
40

 

mengemukakan berbagai Cara untuk dapat dijadikannya Constitutional Complaint 

sebagai kewenangan MK, yaitu  

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI mengadili pengaduan konstitusional 

melalui legislative interpretation.  

Yang dimaksud legislative interpretation di sini adalah penafsiran otentik 

atau resmi pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam 

undang-undang, dalam hal ini UUMK. Sebagaimana diketahui, penafsiran 

otentik atau penafsiran resmi adalah penafsiran yang dibuat oleh pembentuk 

undang-undang tentang arti atau istilah tertentu yang digunakan dalam 

undang-undang yang dibuatnya. Dalam kaitan dengan keinginan agar 

Mahkamah Konstitusi RI memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan 

konstitusional, apabila cara ini yang hendak ditempuh, maka pembentuk 
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undang-undang cukup melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK).  

Melalui perubahan terhadap UUMK, tanpa harus menambahkan 

kewenangan baru yang tidak disebutkan dasarnya dalam UUD 1945, 

pembentuk undang-undang memberi penafsiran otentik terhadap salah satu 

kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945, yaitu kewenangan “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar.” Tegasnya, dalam pengertian “menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar” dianggap tercakup pula pengujian konstitusionalitas 

tindakan atau kelalaian pejabat publik yang menyebabkan dirugikan atau 

terlanggarnya hak konstitusional warga negara dan karena itu tindakan atau 

kelalaian pejabat publik itu bertentangan dengan undang-undang dasar. 

Penafsiran otentik demikian bukanlah tanpa dasar, baik pengaduan 

konstitusional maupun pengujian konstitusionalitas undang-undang 

merupakan bentuk-bentuk dari pengujian konstitusional (constitutional 

review). Di negara yang tidak memisahkan pengujian konstitusionalitas norma 

hukum dan pengujian konstitusionalitas perbuatan (pengaduan konstitusional), 

seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat, dengan bertolak dari suatu kasus 

konkret tertentu, pengujian dapat dilakukan terhadap norma hukumnya (yang 

dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dinyatakan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat) ataupun terhadap perbuatan pejabatnya 

(yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dihentikan). 
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2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI mengadili pengaduan konstitusional 

melalui judicial interpretation 

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengelaborasi 

pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Oleh karena itu, 

sekali Mahkamah Konstitusi RI menyatakan tidak berwenang untuk mengadili 

suatu kasus atau perkara semata-mata berdasarkan argumentasi bahwa UUD 

1945 tidak secara eksplisit menyatakan kasus atau perkara demikian sebagai 

kewenangannya, padahal melalui kasus atau perkara itu terbuka kemungkinan 

untuk menggali dan mengelaborasi lebih jauh pengertian-pengertian yang 

hanya diatur secara samar-samar dalam UUD 1945, maka hal itu akan 

menyulitkan para hakim konstitusi berikutnya dalam melakukan penggalian 

dan elaborasi pengertian-pengertian dimaksud meskipun kesempatan untuk itu 

datang lagi melalui kasus serupa. Padahal, elaborasi demikian sangat 

diperlukan bukan hanya untuk mengisi kekosongan dalam Konstitusi (UUD 

1945) tetapi juga bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini ilmu hukum 

tata negara. 

Berdasarkan metode penafsiran sistematik dan teleologis terhadap UUMK, 

yang mengacu pada penafsiran norma UUD 1945 yang mengatur tentang 

kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, maka MK berwenang berwenang 

mengadili perkara pengaduan konstitusional. 

Lebih jauh Palguna
41

 menjelaskan bahwa, dari seluruh uraian di atas 

tentang penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi RI di atas dengan melakukan 
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penafsiran, tidak berarti Mahkamah Konstitusi RI melanggar hukum acara 

sebagaimana yang diatur dalam UUMK. Pasal 86 UUMK berbunyi, “Mahkamah 

Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini.” Dalam 

Penjelasan Pasal 86 UUMK tersebut dikatakan, “Ketentuan ini dimaksud untuk 

mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara 

berdasarkan undang-undang ini.” Menurut praktik yang berlangsung selama ini, 

pelaksanaam dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 86 ini diwujudkan oleh 

Mahkamah Konstitusi RI dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

(PMK). 

Berbagai paparan Palguna di atas yang mempunyai tujuan untuk mengisi 

kekosongan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara dimana 

kewenangan constitutional complaint dibutuhkan tanpa menunggu proses 

amandemen atau perubahan UUD 1945. Pilihan amandemen bukan pilihan yang 

mudah karena dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah dan dukungan yang 

cukup untuk melakukan perubahan, dan tentu saja hal tersebut adalah perjuangan 

politik yang panjang dan melelahkan. Namun di sisi lain pilihan legislative 

interpretation juga tidak mudah karena belum tentu DPR dan Pemerintah 

(Presiden) satu pandangan dalam soal ini, tetapi juga karena di kalangan internal 

DPR pun tidak mudah untuk menyatukan pandangan seluruh fraksi yang ada. 

Terlepas dari perdebatan tentang melalaui mekanisme seperti apa 

constitutional complaint dapat diterapkan saat ini, yang harus diperhatikan adalah 
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bahwa penerapan constitutional complaint tidak dapat ditunda dan harus segera 

diimplementasikan sebagai salah satu kewenangan MK. 

Dari sisi kebutuhan yang berdasarakan historis perjalanan bangsa 

Indonesia constitutional complaint dibutuhkan untuk memberikan perlindungan 

yang maksimal bagi warga negara. Dari sisi teoritis, constitutional complaint juga 

sudah cukup lengkap untuk dapat dijadikan kewenangan MK, mengingat ini 

bukan kewenangan yang asing karena mahkamah konstitusi di negara lain telah 

banyak yang menjalakannya. Dari sisi empiris, banyaknya perkara yang masuk ke 

MK yang tidak dapat diregistrasi sangat mendorong untuk constitutional 

complaint segera diimplementasikan sehingga masyarakat yang memiliki keluhan 

hukum memiliki saluran yang pas. 

Analisis berikutnya yang ingin penulis tekankan adalah melalui cara yang 

bagaimana menerapkan constitutional complaint di Indonesia. Memilih salah satu 

cara dari sekian cara yang telah dijelaskan di atas merupakan pilihan yang cukup 

dilematis, karena masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Dari sisi pragmatisme kebutuhan mendesak constitutional complaint yang 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 

penulis mendukung untuk dijalankannya legislative interpretation, judicial 

interpretation atau conditional constitution. Namun dengan catatan bahwa 

penerapan dengan cara ini bukanlah hal yang mudah, selain penjelasan di atas 

penulis beranggapan penerapan constitutional complaint akan cenderung terkesan 

dipaksakan dan menimbulkan pandangan bahwa MK akan memiliki kewenangan 

super dan melebihi kewenangan yang ada padanya yang bersifat limitatif. Selain 
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hal ini, perlindungan hak-hak dasar warga negara merupakan perlindungan 

mendasar dan urgen sehingga kewenangan untuk menjalankan hal tersebut harus 

benar-benar diatur dengan tegas dan jelas tanpa perdebatan kewenangan. 

Sehingga suatu niat baik perlindungan hak-hak dasar dapat berjalan dengan lancar 

tanpa menuai kontrovesi. 

Dari sisi ideal dan kepastian hukum, amandemen atau perubahan UUD 

1945 sebagai jalan untuk mewujudkan pelaksanaan constitutional complaint 

menjadi kewenangan MK adalah suatu cara yang jelas dan membuat tegas 

kewenangan MK tanpa perdebatan bahwa MK terlalu super dan melebihi 

kewenangannya. Memang proses amandemen atau perubahan UUD 1945 

bukanlah jalan yang mudah, namun inilah satu-satunya cara untuk merubah 

kewenangan MK yang bersifat limitatif, sehingga kewenangan constitutional 

complaint yang merupakan upaya terakhir (exhausted) bisa secara eksplisit 

tercantum sebagai kewenangan MK. Dengan demikian penyempurnaan 

kewenangan MK dapat menjadi lengkap dan berjalan mulus. Sehingga konsolidasi 

demokrasi dan penerapan negara hukum menjadi semakin baik dalam cita-cita 

meciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, seimbang dan 

kondusif. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 

jo UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia tidak memberikan peluang pengajuan perkara constitutional 

complaint untuk saat ini. Hal tersebut disebabkan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia telah dirumuskan secara limitatif yaitu 

kewenangan terbatas yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 

UUD atau UU tersebut. 

2. Pada saat Mahakamah Konstitusi disepakati untuk dibentuk yang melalui 

mekanisme Rapat Pleno Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR-RI 2001, 

yang terdiri dari unsur legislatif, unsur masyarakat, dan Tim Ahli dapat 

dicermati tidak adanya pendapat yang mengakomodir kewenangan 

Constitutional Complaint secara eksplisit, jelas, dan detail. Semua 

pandangan pihak yang terlibat (baik pribadi, Tim, ataupun Fraksi) sangat 

dominan dan fokus pada kewenangan MK pada konteks Juducial Review 

atau Constitutional Review, impeachment atau pemakzulan, kewenangan 

menangani konflik pemilihan umum, hingga pembubaran partai politik. 

Hal tersebut dipahami karena kondisi historis Indonesia sebelumnya. 
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3. Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia sudah sangat mendesak. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain pengajuan perkara yang dapat 

dikategorikan Constitutional Complaint di Mahakamah Konstitusi sudah 

banyak didapati dan belum dapat diregistrasi karena Mahkamah Konstitusi 

belum memiliki kewenangan ini. Sehingga prospek penerapan 

Constitutional Complaint di Indonesia sangat dibutuhkan dan terbuka 

secara positif penerapannya. 

4. Kebutuhan mendesak Constitutional Complaint dapat diterapkan dengan 

dua cara. Pertama, dengan mekanisme legislative interpretation, judicial 

interpretation atau conditional constitution. Namun dengan catatan 

penerapan seperti ini bukanlah hal yang mudah karena dibutuhkan 

dukungan dari berbagai aspek. Proses penerapan seperti ini menimbulkan 

kesan Mahkamah Konstitusi akan memiliki kewenangan super dan 

cenderung dipaksakan. Kedua, dengan mekanisme amandemen atau 

perubahan UUD 1945. Berangkat dari argumen bahwa kewenangan 

Mahakamah Konstitusi dirumuskan secara limitatif maka satu-satunya cara 

yang tegas dan terang adalah melalui amandemen UUD 1945. Meskipun 

membutuhkan waktu yang lama tapi mekanisme ini dapat memberikan 

landasan yang kuat untuk Mahkamah Konstitusi bertindak dengan 

kewenangannya dalam mengadili perkara Constitutional Complaint. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan mekanisme Constitutional Complaint sudah sangat 

mendesak. Sehingga harus terus didorong untuk diwacanakan di berbagai 

kesempatan tentang pentingnya kewenangan ini. 

2. Kondisi Constitutional Complaint yang merupakan banyak diterapkan di 

negara lain sebagai kewenangan mahkamah konstitusi harus terus dikaji 

atau dipahami berbagai kalangan lebih dalam sehingga Indonesia memiliki 

konsep yang mendalam dan jelas jika suatu saat nanti Constitutional 

Complaint diterapkan di Idnoensia. 

3. Para pemangku kebijakan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus 

memiliki concern yang intensif untuk penerapan Constitutional Complaint 

saat ini di Indonesia. Karena Constitutional Complaint merupakan upaya 

hukum terakhir yang berfungsi memberikan perlindungan hak-hak dasar 

secara maksimal bagi warga negara yang saat ini belum ada di Indonesia. 

Kekhawatiran yang muncul adanya kekosongan hukum dan saluran hukum 

yang tidak dimiliki masyarakat ketika hak-hak dasarnya sebagai warga 

negara merasa di cederai. 

4. Demi perlindungan hak-hak dasar warga negara yang sejalan dengan 

esensi eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia maka Mahkamah 

Konstitusi harus memiliki Constitutional Complaint sebagai kewenangan 

yang utama. 
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