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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam sebuah negara yang menganut konstitusionalisme, keberadaan 

lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman menjadi sangat urgen sebagai 

instrumen guna menjaga dan mempertahankan konsistensi peraturan perundang-

undangan. Fungsi tersebut melekat dalam kewenangannya untuk melakukan 

judicial review. Kewenangan untuk melakukan judicial review di beberapa negara, 

diserahkan kepada lembaga yang berbeda-beda. Ada yang melekat dalam 

kewenangan Mahkamah  Agung, ada juga yang diserahkan kepada lembaga 

tersendiri. Di beberapa negara yang menganut ‘Civil Law’ kewenangan judicial 

review biasanya diserahkan kepada lembaga tersendiri (contitutional court), 

sementara negara yang menganut ‘common law’ menyerahkan kewenangan 

tersebut kepada Mahkamah Agung (Supreme Court).  

Judicial review merupakan mekanisme yudisial yang lazim dipraktekan 

dalam negara demokrasi, sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi produk 

perundang-undangan yang berlaku. Judicial review, merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah 

sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang lebih tinggi (higher law). Secara umum, kelahiran 

judicial review di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh 

kurang terlindunginya hak asasi manusia dan banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh negara (raja) secara semena-mena.  

Ada bebarapa alasan mengapa judicial review diperlukan. Pertama, hukum 

merupakan produk politik, sehingga hukum sangat ditentukan dan dipengaruhi 

oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Akibatnya, tidak sedikit lahir produk 

perundang-undangan yang mencerminkan kekuatan politik dominan. Kedua, 

adanya kemungkinan ketidaksesuaian, bahkan bertolak belakang antara suatu 

produk perundang-undangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi 

(Mahfudz 1999)1.  

                                                 
1 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Jogjakarta, 1999. 
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Hampir setiap negara, menjadikan judicial review sebagai instrumen 

penting dalam menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan walaupun 

dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia. 

Sejak awal, kekuasaan kehakiman memang tidak di desain guna memiliki 

kewenangan melakukan judicial review. Hal itu, terlihat dari konstitusi yang 

berlaku dan perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sejak era 

kemerdekaan hingga sekarang. 

Bila diklasifikasi dari beberapa negara dalam menyelenggarakan judicial 

review, paling tidak dapat dibedakan dalam lima model.2 Pertama, kewenangan 

judicial review diserahkan kepada lembaga tersendiri (Mahkamah Konstitusi). 

Undang-undang Dasar Austria tahun 1920 yang disusun oleh Han Kelsen, secara 

tegas memberikan kewenangan judicial review kepada satu badan peradilan. 

Pertimbangannya adalah, (a) bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan yang 

tegas dan penghormatan atas ‘supremacy of law’, memungkinan terjadinya 

penyelenggaraan peradilan yang tidak demokratis, (b) tindakan seorang hakim 

yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan adalah tindakan 

politik dan itu merupakan tindakan eksekutif, (c) hakim harus melaksanakan dan 

menafsirkan undang-undang sebagaimana adanya. Dengan pertimbangan 

tersebut, maka diperlukan sebuah lembaga peradilan yang khusus melakukan 

judicial review. Model ini juga dipakai  oleh Jerman. Mahkamah Konstitusi di 

Jerman pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Dalam undang-undang 

pembentukannya disebutkan, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Pengadilan 

Federal otonom yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dan 

tindakan pemerintah terhadap basic law.  

Kedua, kewenangan judicial review menyatu menjadi kewenangan 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem ini sering disebut 

dengan ‘Amersican System Control’ oleh karena sistem ini pertama kali 

diterapkan di Amerika Serikat. Kewenangan judicial review oleh Mahkamah 

Agung di Amerika Serikat tidak bisa dilepaskan dari keberanian seorang Ketua 

Hakim Agung Jhon Marshall, pada tahun 1803 dalam kasus William Marbury vs 

Medison. Untuk pertama kali, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa undang-

                                                 
2 Jimly Assidiqie, Mahkamah Konstitusi : Fenomena Hukum tata Negara Abad ke-20, Makalah, 
2002, dalam Firmansyah (Editor), Hukum dan Kuasa Konstitusi, Jakarta, 2005. 
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undang federal tidak sesuai dengan konstitusi. Kewenangan judicial review 

menyatu menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan pertimbangan ; (a) 

fungsi hakim adalah menafsirkan undang-undang agar diterapkan sesuai dengan 

kasus kongkrit yang diterimanya. (b) apabila ada undang-undang yang saling 

bertentangan, maka hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling 

utama. Jepang, juga negara yang menganut penyatuan kewenangan judicial 

review kepada Mahkamah Agung, meskipun kedua negara tersebut memiliki 

sistem ketatanegaraan yang berbeda. Jepang menganut supremasi parlemen, 

sementara Amerika Serikat tidak. 

Ketiga, kewenangan judicial review tidak diserahkan pada sebuah institusi 

peradilan (court) tetapi diserahkan kepada sebuah Dewan Konstitusi (The 

Constitutional Council). Salah satu negara yang menggunakan model ini adalah 

Perancis. Dalam pengalaman ketatanegaraan di Perancis, Dewan Konstitusi 

bukanlah lembaga pertama yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial 

review, karena jauh sebelumnya pada tahun 1799 telah dikenal lembaga yang 

bernama ‘Senat Conservateur’ dan pada tahun 1946 dibentuk Komite Konstitusi. 

Ada tiga alasan pembentukan dewan konstitusi di Perancis yaitu ; (a) alasan 

historis, bahwa rakyat perancis tidak percaya terhadap badan peradilan yang ada. 

Mereka menganggap, bahwa badan peradilan merupakan  antek-antek atau alat 

penguasa yang absolut, (b) pengujian undang-undang, bukan semata-mata 

persoalan hukum, melainkan juga persoalan politis, (c) Undang-undang Dasar 

1959 mengandung perbedaan yang prinsip dengan UUD tahun 1946 yaitu UUD 

1959 tidak lagi menganut ‘Supremasi Parlemen’, tetapi ada pembagian fungsi 

legislatif kepada parlemen dan eksekutif. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

judicial review diserahkan pada sebuah dewan konstitusi yang jumlah anggotanya 

9 orang dengan komposisi 3 orang diangkat oleh Presiden, 3 orang oleh Ketua 

Majelis Nasional dan 3 orang diangkat oleh Parlemen.  

Keempat, judicial review diserahkan kepada parlemen. Model ini biasanya 

dianut oleh negara-negara yang menganut ‘supremacy parlement’  dan Indonesia 

(sebelum amandemen UUD) merupakan salah satu penganut sistem supremasi 

parlemen, dengan adanya lembaga tertinggi negara MPR. Kelima, judicial review 

diserahkan kepada sebuah lembaga arbitrase (constitutional arbitrage). Salah 

satu yang menganut sistem ini adalah belgia. 
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Bagaimana dengan Judicial Review di Indonesia. Tulisan ini akan 

mencoba menelusuri gagasan dan perkembangan Judicial Review dari sejak 

pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan terakhir pada masa orde 

reformasi. 
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BAB II 

GAGASAN JUDICIAL REVIEW  

DI ERA KEMERDAKAAN DAN ORDE LAMA 

 

A. Perdebatan Pra Kemerdekaan 

Di negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman 

menjadi bagian penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Kekuasaan kehakiman berperan mewujudkan keadilan dan memberikan 

perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara.3 Terwujudnya 

keadilan dan perlindungan konstitusional sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem katatanegaraan. Adanya 

perlindungan konstitusional dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan tidak memihak, menjadi tolak ukur bagi kualitas demokrasi yang 

berdasarkan pada hukum dalam suatu negara. 

Dalam perkembangan sejarah dan dinamika perjalanan kekuasaan 

kehakiman suatu negara, selalu ada dua persoalan utama yang mengemuka, 

yaitu menyangkut independensi kekuasan kehakiman dan peran kekuasaan 

kehakiman untuk memberikan jaminan perlindungan konstitusional melalui hak uji 

peraturan perundang-undangan (judicial review). Perbincangan mengenai 

independensi kekuasaan kehakiman sangat terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang berdasarkan pada pemisahan secara tegas antar cabang 

kekuasaan negara (separation of power).4 Judicial review menjadi mekanisme 

yudisial yang lazim dipraktekan dalam negara demokrasi, sebagai instrumen 

untuk menjaga konsistensi produk perundang-undangan yang berlaku. Judicial 

                                                 
3 Mengutip hasil Konferensi international Commision of Jurist pada tahun 1965 di bangkok, bahwa 
ada enam ciri-ciri negara demokratis dibawah rule of law, yaitu (a) adanya perlindungan 
konstitusional, (b) adanya badan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (c) 
terselenggaranya Pemilu yang bebas, (d) adanya kebebasan menyatakan pendapat, (e) 
kebebasan berserikat, (f) pendidikan kewarganegaraan. 
4 Montesquieu dalam bukunya “L”Esprit des Lois” menyebutkan adanya bahaya besar, bila dua 
atau lebih kekuasaan negara dipegang oleh satu orang. “Apabila kekuasaan legislatif dan yudikatif 
berada di satu badan atau orang, maka tidak akan ada lagi kemerdekaan (liberty), karena raja 
atau senate yang sama akan mengeluarkan undang-undang yang tirani dan akan dilaksanakan 
secara paksa. Tidak akan ada kemerdekaan pula, apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan 
dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan kehakiman digabung dengan 
kekuasaan legislatif, hidup dan kebebasan warga akan berhadapan dengan pengawasan yang 
bersifat kesewenangan, oleh karena hakim akan bertindak juga sebagai pencipta undang-undang. 
Apabila kekuasaan kehakiman digabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan dapat 
bertindak dengan kekerasan sebagai seorang penuntut. Akan merupakan akhir dari segalanya, 
apabila orang yang sama melaksanakan ketiga kekuasaan, yaitu membuat undang-undang, 
melaksanakkan kehendak masyarakat dan memeriksa sengketa antar warga”. 
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review, merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk 

melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (higher 

law).  

Dalam konteks keindonesiaan, perdebatan pemikiran tentang dua hal 

tersebut telah muncul saat pembahasan UUD oleh BPUPKI. Dalam pembahasan 

UUD oleh BPUPKI, perihal independensi kekuasaan kehakiman belum banyak 

disinggung dan dieksplorasi secara mendalam.5 Meski demikian, anggota 

BPUPKI telah menyadari perlunya institusi kekuasaan kehakiman sebagai bagian 

dari penyelenggaraan pemerintahan. Beda halnya dengan pengujian terhadap 

peraturan perundang-undangan. Topik ini dalam rapat BPUPKI menjadi 

perdebatan yang menarik antara Muhamad Yamin dan Soepomo.  

 Perdebatan antara Muhamad Yamin dan Soepomo terjadi dalam rapat 

BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Untuk membuat dan mempersiapkan naskah 

rancangan UUD, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo. 

Panitia kecil berhasil menyusun naskah rancangan UUD yang akan ditanggapi 

lebih lanjut dalam rapat BPUPKI. Perihal kekuasaan kehakiman, panitia kecil 

sebagaimana tertera dalam pasal 24 mengusulkan, “(1) Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman, (2) Susunan 

dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”. 

Pasal 25 mengatur, syarat-syarat untuk menjadi hakim dtetapkan dengan 

undang-undang.  

Menanggapi konsepsi sistem kekuasaan kehakiman yang dirumuskan 

panitia kecil, Muhamad Yamin mengusulkan agar “Mahkamah Agung melakukan 

kekuasaan kehakiman dan membanding undang-ndang supaya sesuai dengan 

hukum adat, hukum Islam (syariah) dan Undang-undang Dasar dan melakukan 

aturan pembatalan undang-undang, pendapat Balai Agung disampaikan kepada 

Presiden yang mengabarkan berita itu kepada Dewan Perwakilan”. Lebih lanjut 

Yamin menyatakan, Balai Agung jangan hanya melaksanakan fungsi kehakiman, 

tetapi hendaknya juga menjadi badan yang membanding apakah undang-undang 

yang dibuat oleh Dewan Perewakilan tidak melanggar Undang-undang Dasar 

                                                 
5 Muhammad Yamin mengusulkan agar pemerintahan pusat disusun berdasarkan 6 kekuasaan, 
yaitu the six powers of the Republic of Indonesia, meliputi Kepala Negara dan Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan, Majelis Permusyawartan Seluruh Indonesia, Kementrian, Majelis 
Pertimbangan, dan Mahkamah Tinggi atau Balai Agung.  
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Republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak 

bertentangan dengan syariah agama Islam. Menurut Yamin, dalam Mahkamah 

Tinggi dibentuk badan sipil dan kriminal, juga dibentuk Mahkamah Adat dan 

Mahkamah Islam Tinggi, yang pekerjaannya tidak hanya menjalankan kehakiman 

tetapi juga membanding dan memberi laporan tentang pendapatnya kepada 

Presiden Republik tentang segala hal yang melanggar hukum dasar, hukum adat 

dan hukum syariah.6  

Usulan Muhamad Yamin ditanggapi Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil 

yang bertugas membuat dan mempersiapkan rancangan Undang-undang Dasar. 

Soepomo tidak sependapat dengan Yamin. Soepomo beralasan ; (a) hak untuk 

menguji undang-undang lebih banyak dianut oleh negara-negara yang menganut 

Trias Politika, dengan prinsip pemisahan secara tegas badan-badan 

penyelenggara negara. Dalam konsepsi demikian relevan memberikan hak uji 

undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun, dalam rancangan Undang-

undang Dasar yang akan disusun tidak menganut pemisahan kekuasaan/badan-

badan penyelenggara negara secara tegas,7 (b) Masih beragamnya pandangan 

dikalangan ahli, tentang perlu tidaknya memberikan hak uji kepada suatu 

lembaga. Hal itu disebabkan karena, Undang-Undang Dasar biasanya mengatur 

hal-hal yang pokok dan dengan susunan kalimat yang panjang lebar, sehingga 

memungkinkan adanya penafsiran. Dalam praktek, perselisihan tentang apakah 

produk undang-undang bertentantangan dengan UUD atau tidak, pada umumnya 

bukan soal yuridis tetapi politis, sehingga tidak tepat buat negara Indonesia, (c) 

Para ahli hukum Indonesia belum memiliki pengalaman dalam hal hak uji 

peraturan perundang-undangan dan meskipun ada jumlahnya masih sangat 

terbatas.8  

                                                 
6 Risalah sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998, hlm. 324 
7 Untuk alasan ini ada catatan tersendiri dari Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam Hak Uji Materiil di 
Indonesia, Alumni, Bandung, 1971. Apa benar hak menguji material itu hanya dijumpai di negara 
yang menganut doktrin Trias Politika? Amerika adalah contoh negara yang menganut doktrin Trias 
Politika setidak-tidaknya secara teoritik, terbukti konstitusinya memisahkan kekuasaan yang ada 
dalam negara ke dalam tiga cabang kekuasaan yakni legislatif (Congres), Eksekutif (Presiden) 
dan Yudikatif (Supreme Court). Dengan mengikuti alasan Soepomo, Amerika menerapkan dokrtin 
Trias Politika, akan tetapi dalam konstitusinya tidak mengatur klausul yang membolehkan suatu 
undang-undang diuji terhadap konstitusi. Judicial Review yang ada di Amerika Serikat justru 
bermuara dari suatu teori tersendiri yang berkembang kemudian dan bukan karena dianutnya 
dokrtin Trias Politika. Dengan demikian, alasan Sopemo secara teoritik tidak memperoleh 
pembenar. 
8 Risalah sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998, hlm. 330 
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Menelaah argumen penolakan Soepomo, sebetelunya Soepomo tidak 

sepenuhnya menolak gagasan tentang pemberian hak uji peraturan perundang-

undangan yang diusulkan Muhamad Yamin. Penolakan Soepomo selain 

persoalan prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan, --yaitu pemisahan 

kekuasaan secara tegas-- karena adanya pertimbangan kesiapan tenaga ahli dan 

posisi negara yang masih muda. Bahkan, Soepomo dalam rapat BPUPKI tersebut 

juga sempat menyampaikan perlunya melihat sistem di negara lain seperti di 

Austria, Ceko-Slowakia, dan Jerman yang tidak memberikan hak uji peraturan 

perundang-undangan kepada Mahkamah Agung, melainkan hak tersebut 

diberikan kepada pengadilan khusus yang menangani persoalan konstitusi.9 

Selanjutnya Yamin menyatakan, Mahkamah Agung dengan sendirinya harus bisa 

dan tentu saja menyelidiki dan memutus apakah putusan pengadilan yang lebih 

rendah bertentangan dengan hukum adat, hukum sipil atau tidak. Demikian juga 

apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.10 

Walaupun telah dijelaskan secara panjang lebar, nampaknya Muhamad 

Yamin belum menerima alasan yang disampaikan Soepomo, dan meminta untuk 

menunda pembahasan tentang persoalan tersebut. Hingga akhirnya disetujuilah 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tanpa ada kewenangan Mahkamah 

Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD. 

 

 

B. Konsep Judicial Review dalam UUD RIS dan UUDS 

Berbeda dengan UUD 1945, UUD RIS 1949 memberikan peran yang sangat 

penting bagi Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan. 

Meskipun dalam hal kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, UUD 

RIS 1949 belum mengaturnya secara tegas. Segala susunan dan kewenangan 

Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang 

Federal.11 Beberapa kewenangan Mahkamah Agung memang telah diatur dalam 

UUD RIS misalnya, Mahkamah Agung dapat menerima kasasi, melakukan 

pengawasan tertinggi terhadap pengadilan federal, dan melakukan pengawasan 

tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah bagian. Hanya 

                                                 
9 Risalah sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998, hlm. 331 
10 Risalah sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998, hlm. 331 
11 Pasal 113 UUD RIS 1949 
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saja, kewenangan-kewenangan tersebut dapat dilakukan harus menurut 

ketentuan undang-undang federal.12  

Terkait dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, ada ketentuan yang 

melarang masuknya intervensi atau campur tangan alat-alat perlengkapan negara 

yang lain selain perlengkapan kehakiman, kepada perlengkapan kehakiman. 

Tetapi campur tangan tersebut diperbolehkan sepanjang diizinkan oleh undang-

undang.13 Padahal menurut UUD RIS 1949 pembuatan undang-undang menjadi 

kewenangan Pemerintah bersama DPR.14 Dengan demikian, kemandirian dan 

kebebasan kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh dua perlengkapan 

negara yang lain yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan 

konsepsi demikian, sangat memungkinkan adanya intervensi yang dilakukan oleh 

suatu cabang kekuasaan terhadap kekuasaan kehakiman.  

Meskipun UUD RIS tidak secara tegas memberikan jaminan kemandirian 

kepada kekuasaan kehakiman, ada perkembangan yang baik perihal pengujian 

peraturan perundang-undangan. UUD RIS 1949 mengakomodir keberadaan 

judicial review. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan judicial 

review terhadap peraturan perundang-undangan apabila bertentangan dengan 

Konstitusi. Proses pengujian oleh MA atau pengadilan lain dapat dilakukan 

melalui dua cara, yaitu melalui perkara yang sedang diperiksa oleh hakim dalam 

perkara perdata maupun perkara hukuman perdata dan melalui permohonan 

yang secara khusus diajukan oleh dan atas nama Jaksa Agung untuk Pemerintah 

Republik Indonesia Serikat, dan untuk pemerintah bagian oleh kejaksaan pada 

pengadilan tertinggi daerah bagian. 

Apabila Mahkamah Agung atau pengadilan lain yang mengadili dalam 

perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata beranggapan suatu 

ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah 

bagian berlawanan dengan konstitusi, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, 

ketentuan yang dimaksud dinyatakan dengan tegas tidak sesuai/bertentangan 

dengan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga berkuasa menyatakan 

dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau 

dalam Undang-Undang daerah bagian tak menurut konstitusi, jika ada surat yang 

                                                 
12 Pasal 148 ayat (4), pasal 150, pasal 153, UUD RIS 1949 
13 Pasal 145 ayat (1) UUD RIS 1949 
14 Pasal 127, UUD RIS 1949 
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beralasan yang dimajukan untuk pemerintah republik Indonesia Serikat oleh atau 

atas nama Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, atau untuk suatu pemerintah 

daerah bagian yang lain, oleh kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian 

yang dimaksud kemudian.15 

Kontitusi RIS juga mengatur, bahwa sebelum Mahkamah Agung 

menyatakan peraturan perundang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, 

Mahkamah memanggil Jaksa Agung atau kepala kejaksaan pada pengadilan 

tertinggi daerah bagian untuk didengar keterangannya dalam majelis 

pertimbangan. Keputusan MA diucapkan dalam sebuah persidangan pengadilan 

dan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak 

sesuai dengan konstitusi secepatnya diumumkan oleh Jaksa Agung pada 

Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.16 

Jika suatu pengadilan yang memeriksa perkara perdata atau perkara 

hukuman perdata memutusakan, bahwa suatu ketentuan dalam ketatanegaraan 

tidak sesuai dengan konstitusi, dan apabila perkara tersebut sampai diperiksa 

oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah 

keputusan tersebut telah benar adanya. Konstitusi juga memberikan ruang bagi 

para pihak yang mendapat kerugian karena adanya ketentuan dalam peraturan 

ketatanegaraan yang telah dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi, untuk 

mengajukan tuntutan ganti rugi. Pengajuan ganti rugi diajukan dalam bentuk 

tuntutan kasasi kepada Mahkamah Agung atas dasar pelanggaran hukum. 

Pengajuan tersebut dapat juga dilakukan oleh Jaksa Agung pada MA, dan kepala 

Kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian. 17. 

Harapan adanya jaminan perlindungan konstitusional atas hak-hak warga 

negara melalui pengujian peratuaran perundang-undangan akhirnya harus pupus 

setelah diberlakukan UUDS 1950. UUDS 1950 sama sekali tidak mengakomodir 

adanya pengujian peraturan perundang-undangan, yang dalam UUD RIS 1949 

kewenangan tersebut diserahkan kepada MA dan pengadilan lain. Bahkan upaya 

pengujian peraturan perundang-undangan semakin tidak mendapatkan tempat 

dengan adanya ketentuan pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 yang menentukan, 

bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks kemandirian 

                                                 
15 Pasal 156 ayat (1) dan (2), UUD RIS 1949 
16 Pasal 157, UUD RIS 1949 
17 Pasal 158, UUD RIS 1949 
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kekuasaan kehakiman tidak ada perbedaan yang substansial antara UUD RIS 

1949 dan UUD 1950. Kedua-duanya tidak secara tegas memberikan jaminan atas 

kemandirian kekuasaan kehakiman.   

 

C. Perdebatan Judicial Review dalam Persidangan Konstituante 

Kekuasaan kehakiman dan jaminan perlindungan konstitusional melalui 

pemberian wewenang judicial review kepada MA kembali mengemuka dalam 

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Konstituante. Adanya ketentuan dalam 

UUDS 1950 yang mensakralkan undang-undang, dengan ‘tidak dapat diganggu 

gugat’, telah menimbulkan berbagai kritik dan tanggapan dari anggota 

Konstituante. Menurut Soeripto (PNI), ketentutan tersebut sama saja dengan 

melarang lembaga peradilan untuk menguji peraturan perunandang-undangan. 

Menurut Soeripto, yang tidak boleh diganggu gugat seharunys hanyalah undang-

undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi.Untuk itu ia mengusulkan agar 

dimasukkan dalam ketentuan pasal yang menyatakan, bahwa undang-undang 

yang tidak bertentangan dengan UUD tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini 

diperlukan, agar MA tetap mempunyai peran dan dapat menguji 

konstitusioanalitas suatu peraturan perundang-undangan..18 

Merujuk pada usul yang dikemukakan Soeripto (PNI), Oei Tjoe Tat (Baperki) 

menyatakan setuju dengan usul tersebut. Menurutnya, Ikatan Hakim Indonesia 

(Ikahi) juga mendukung konsep tersebut dengan memberi rekomendasi bahwa 

"kompetensi konstitusional untuk memutuskan berlawanan-tidaknya sesuatu 

dengan undang-undang dasar diserahkan pada badan peradilan yang harus 

berdiri bebas merdeka dan terpisah benar-benar dari segala kekuasaan negara 

lainnya". Hal yang sama juga disampaikan oleh Soesilo Prawiroatmodjo (Partai 

Republik Proklamasi). Hermanu Kartodiredjo (PKI) juga merujuk pada 

rekomendasi Ikahi mengenai hak uji materiil, dan menyatakan bahwa kompetensi 

konstitusional untuk menentukan apakah sebuah undang-undang, peraturan, atau 

keputusan pemerintah bertentangan dengan undang-undang dasar dapat 

diberikan kepada (i) parlemen, (ii) Mahkamah Agung; (iii) pengadilan konstitusi 

                                                 
18 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-legal 
atas Konstituante 1956-1959, Grafiti 1995, hlm.235. 
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yang baru. Hermanu Kartodiredjo mengusulkan agar masalah ini diteliti lebih 

lanjut oleh Panitia Persiapan Konstitusi.19  

Renda Saroengalo (Parkindo) juga mengangkat masalah undang-undang 

yang tidak bisa diganggu-gugat, dan mengatakan bahwa selama pengadilan tidak 

memiliki hak uji materiil, maka hanya badan legislatif saja yang bisa menentukan 

isi perundang-undangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Astrawinata 

(Partai Republik Proklamasi), menurutnya ketentuan bahwa undang-undang tidak 

dapat diganggu gugat akan menghidupkan secara terus menerus undang-undang 

yang secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Pengadilan tidak memiliki 

kompetensi untuk memutuskan bahwa undang-undang seperti itu tidak dapat 

diberlakukan. Ia mengusulkan agar dimasukkan ke dalam undang-undang dasar 

sebuah pasal yang menentukan bahwa semua undang-undang yang 

bertentangan dengan HAM seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar 

tidak berlaku dan bahwa Mahkamah Agung berhak untuk melakukan uji materiil.20 

Siauw Giok Tjhan (Baperki) mendukung usul yang dikemukakan Panitia 

Persiapan Konstitusi untuk membentuk atau menunjuk lembaga negara yang 

secara aktif berwenang dan berhak menguji apakah sebuah ketentuan hukum 

atau peraturan pemerintah sesuai dengan hak-hak asasi yang tercantum dalam 

undang-undang dasar. Ia juga mengusulkan agar lembaga ini memiliki 

kompetensi untuk mencabut setiap peraturan yang bertentangan dengan atau 

melanggar hak-hak asasi yang tercantum dalam undang-undang dasar, bahkan 

lembaga tersebut wajib memeriksa segala pengaduan mengenai pelanggaran 

HAM. Masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan HAM.21  

Dalam konteks keindonesiaan, Siauw Giok Tjhan lebih setuju bila dibentuk 

pengadilan konstitusi yang pembentukannya bebas dari pengaruh dan konstelasi 

politik pada masa tertentu, sehingga diharapkan mampu memeriksa dengan 

bebas setiap pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Yap Thiam Hien 

(Baperki) menyatakan bahwa ketentuan konstitusional bagi HAM akan tetap 

menjadi huruf mati apabila undang-undang dasar tidak mengandung ketentuan 

untuk menjamin pelaksanaan HAM, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-

                                                 
19 Ibid, hlm. 237. 
20 Ibid,  hlm. 237. 
21 Ibid, hlm. 238. 
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hak ini, dan menertibkan pelanggaran serta memberikan ganti rugi atas suatu 

pelanggaran. Karena itu, ia menyetujui usul untuk menegakkan sistem 

pemeriksaan konstitusional oleh badan yudikatif, untuk menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap HAM merupakan tindak pidana; dan untuk memasukkan 

hak atas ganti rugi ke dalam undang-undang dasar.22 

 

D. Masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin 

Sejak awal, konsepsi sistem ketatanegaraan Indonesia tidak meletakkan 

kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sehingga menjadi satu 

cabang kekuasaan yang mampu mengontrol cabang-cabang kekuasaan yang 

lain, sebagai mekanisme cheks and balances dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Sistem yang dibangun, menyebabkan kekuasaan kehakiman 

menjadi subordinasi dan mudah diintervensi oleh kekuasaan lain, terutama 

eksekutif. Dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman 

semakin nyata pada masa kepemimpinan Soekarno, khususnya pada masa 

demokrasi terpimpin. 

Perkembangan demokrasi terpimpin dapat dibagi dalam tiga tahap. Pertama, 

antara bulan Februari 1957 hingga Juli 1958. Dalam tahap ini, demokrasi 

terpimpin belum mengalami benyak perkembangan karena Dewan Nasional yang 

diberi tugas untuk mengembangkan pemikiran sedang sibuk dengan urusan-

urusan politik nasional. Kedua, bulan Juli 1958 hingga Nopember 1958. Pada 

tahap ini sedang dilakukan perumusan tentang konsep demokrasi terpimpin dan 

pada tahap ini pula terjadi pertentangan antara yang pro dan kontra. Ketiga, bulan 

Nopember 1958 hinggi Juli 1959. Pada tahap ini memasuki tahap pelaksanaan 

dengan adanya keputusan untuk kembali ke UUD 1945 dan merubah seluruh 

tatanan sistem politik.23 

Setelah kembali ke UUD 1945, maka otomatis setiap pengaturan 

penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada konstitusi tersebut, termasuk 

dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Menurut UUD 1945, kekuasaan 

kehakiman diatur dalam pasal 24 dan 25 beserta penjelasannya. Sebetulnya 

ketentuan dalam UUD 1945 cukup memberikan jaminan kemandirian kekuasaan 

kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menggariskan : (1) Kekuasaan kehakiman 

                                                 
22 Ibid,  hlm. 238. 
23 Ibid,  hlm. 302. 
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dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut 

undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman  diatur 

dengan undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan, 

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan 

dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.  

Sebagai pelaksanaan perintah UUD untuk mengatur lebih lanjut kekuasaan 

kehakiman, di era orde lama paling tidak telah diterbitkan tiga produk perundang-

undangan yaitu : (1) Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan 

kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, (2) Undang-undang No. 19 

Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan (3) Undang-

undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan 

Mahkamah Agung. Dari ketiga peraturan tersebut terlihat dengan jelas adanya 

ketidakmandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Pada awal kemerdekaan melalui UU No. 19 Tahun 1948 tentang susunan 

dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, ada keinginan untuk 

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dari ketentuan UU diatas, ada 

ayat yang secara tegas melarang kepada pemerintah turut campur dalam urusan 

kekuasaan kehakiman. Tetapi, dalam hal-hal tertentu pemerintah masih bisa 

melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Urusan administrasi, 

masih dipegang oleh Departemen Kehakiman, yang notabene sebagai bagian 

dari kekuasaan eksekutif. Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1948 mengatur : 

“Para Hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya 

tunduk pada undang-undang”. Sedangkan ayat (3) : “Pemegang kekuasaan 

Pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-

hal yang tersebut dalam undang-undang dasar”. Waluapun mendapat jaminan 

konstitusional untuk mandiri namun dalam realisasinya, perwujudan kekuasaan 

kehakiman yang mandiri masih sangat sulitdi wujudkan. Intervensi pemerintah 

terhadap institusi pengadilan sering terjadi.  

Demokrasi terpimpin yang digemakan oleh Soekarno, nyata telah 

meruntuhkan impian untuk menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis. 

Demokrasi terpimpin hanya menjadi bingkai bagi penyelenggaraan pemerintahan 

secara diktator. Konsep Trias Politika yang sering diagungkan oleh para ahli 
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menjadi ancaman serius bagi demokrasi terpimpin. Semangat membangun 

kekuasaan kehakiman yang mandiri pada akhirnya harus kandas ditengah jalan 

dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1964 . Oleh Daniel S Lev lahirnya UU tersebut 

dianggap ssebagai penyempurnaan dari patrimonialisme formal.24 Diantara 

ketentuan UU tersebut yang sangat mengancam kemandirian kekuasaan 

kehakiman terdapat pada pasal 19. Pasal 19 UU No. 14 Tahun 1964 memberikan 

legitimasi campur tangan eksekutif : “Demi kepentingan revolusi, kehormatan 

negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, 

Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Dalam 

penjelasan pasal tersebut disebutkan “Pengadilan adalah tidak bebas dari 

pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang,”. Pasal 

19 ini menjadi kebijakan yang sangat menohok bagi para hakim, advokad dan 

para ahli yang gigih memperjuangkan dan menghendaki adanya kemandirian 

kekuasaan kehakiman tanpa ada campur tangan dari kekuasaan manapun. Pasal 

19 menjadi simbol penegasan bagi totaliterisme pemerintahan Soekarno. Selain 

pasal 19, pada pasal 7 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 mengatur bahwa 

pembinaan teknis administratif dan finansial para hakim dilakukan oleh 

Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen Lingkungan ABRI.  

Intervensi pemerintahan Soekarno terhadap institusi peradilan semakin 

mendapatkan legitimasi dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1965 tentang 

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat 

(1) menyebutkan : “Dalam hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang 

dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan 

mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi 

catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas 

tanpa menjatuhkan putusan,”. Pasal 43 ayat (1) “Hakim Mahkamah Agung 

diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan 

Menteri Kehakiman,”.  Dari kedua ketentuan tersebut, jelas bahwa rezim 

Soekarno tidak menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

merdeka. 

Meskipun intervensi pemerintah terhadap institusi peradilan sangat kuat, 

namun ada upaya mendorong pengadilan untuk melakukan perlawanan kepada 

                                                 
24 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakrta, 1990. hlm. 392 
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pemerintahan Soekarno. Awal tahun 1960-an pernah diajukan suatu gugatan 

terhadap Soekarno ke Pengadilan karena dianggap telah melakukan pelanggaran 

Konstitusi. Akan tetapi sangat disayangkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

menolak untuk memeriksa kasus tersebut.25  

                                                 
25 Ibid, hlm. 420 
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BAB III 

JUDICIAL REVIEW ERA ORDE BARU 

 

A. Kekuasaan Kehakiman dan Orde Baru 

Seiring dengan tumbangnya rezim Soekarno, lahir rezim baru dibawah 

kepemimpinan Soeharto. Kelahiran orde baru diiringi dengan optimisme dan 

keinginan yang kuat untuk memperbaharui sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Dengan konsep demokrasi terpimpinnya, Soekarno dianggap telah 

menodai konstitusi dan demokrasi. Wajar bila kemudian muncul slogan orde baru 

yang sangat terkenal yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan 

konsekwen.  

Tumbangnya rezim Soekarno dan lahirnya orde baru telah merubah eskalasi 

politik, termasuk berimbas pada keberadaan kekuasaan kehakiman  dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan. Dominasi Soekarno pada masa demokrasi 

terpimpin terhadap institusi peradilan telah menimbulkan dukungan yang kuat dari 

kalangan hakim terhadap orde baru. Banyaknya gugatan atas penyimpangan 

yang terjadi selama demokrasi terpimpin, dijadikan momentum oleh para hakim 

untuk melakukan konsolidasi dan merumuskan ulang prinsip-prinsip negara 

hukum, dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu 

elemennya. Muncul tuntutan dari para hakim kepada orde baru, kiranya 

menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang mandiri dan dapat 

melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan eksekutif sebagaimana 

dianut dalam Trias Politika. Salain tuntutan terhadap kemandirian kekuasaan 

kehakiman, muncul kembali perdebatan tentang perlunya hak uji peraturan 

perundang-undangan. Panitia ad hoc II (membidangi reorganisasi pemerintah) di 

MPRS tahun 1966-1967 merekomendasikan agar kewenangan melakukan 

judicial review terhadap undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung.26  

Sejalan dengan semangat untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945, 

MPRS sebagai lembaga tertinggi menurut UUD mengeluarkan ketetapan MPRS 

No. XIX Tahun 1966 tentang  Peninjauan Kembali produk-produk legislatif diluar 

produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Produk-produk peraturan 

                                                 
26 Melalui Umar Seno Adji Menteri Kehakiman, pemerintah menolak usulan tersebut dengan 
alasan, hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.   
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yang akan ditinjau kembali meliputi penetapan dan peraturan presiden, undang-

undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu, meliputi 

juga produk-produk legislatif negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai 

dengan UUD 1945. Peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan 

yang bertentangan dengan UUD 1945 diserahkan kepada pemerintah bersama-

sama dengan DPRGR.27 Tap MPR juga menentukan, bahwa proses peninjauan 

tersebut harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah 

dikeluarkan ketetapan.28 Salah satu Undang-Undang yang harus ditinjau kembali 

adalah UU No. 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman, karena dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945 dengan mengekang kemerdekaan kekuasaan 

kehakiman.  

Pada bulan Nopember 1966 atas inisiatif Mahkamah Agung diselenggarakan 

pertemuan ketua-ketua pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi untuk 

menentukan prinsip-prinsip dasar yang harus tertuang dalam UU tentang 

kekuasaan kehakiman. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah, kiranya 

kekuasaan kehakiman sepenuhnya dibawah pengorganisasian Mahkamah Agung 

dan terpisah sama sekali dengan Kementrian Kehakiman. Selain itu, para hakim 

juga menghendaki agar Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menguji 

peraturan perundang-undangan.29  

Awal tahun 1967, kabinet membentuk sebuah tim dengan anggota dari 

Mahkamah Agung dan kementrian kehakiman. Tim ini bertugas menyiapkan dan 

merancang UU tentang kekuasaan kehakiman. Namun sayang, tim ini dilanda 

konflik setelah ada usulan rancangan UU tentang kehakiman yang disusun oleh 

para hakim dan ditolak oleh kementrian kehakiman. Pada tahun 1968 akhir, 

Menteri kehakiman Umar Seno Adji menyerahkan Rancangan UU tentang 

                                                 
27 Pasal 2, Tap MPRS No. XIX Tahun 1966 tentang  Peninjauan Kembali produk-produk legislatif 
diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. 
28 Pasal 4, Tap MPRS No. XIX Tahun 1966 tentang  Peninjauan Kembali produk-produk legislatif 
diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. 
29 Dalam praktek peradilan di Indonesia, ada yurisprudensi yang secara eksplisit menyatakan 
penyingkiran terhadap ketentuan perundang-undangan. Pasal 284 ayat (3) KUHpdt misalnya 
sudah dinyatakan tidak berlaku oleh hakim karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan 
berdasarkan hukum adat orang Indonesia. Begitu pula dengan pasal 393 HIR. Bahkan pada 
zaman kemerdekaan  tercatat bebarapa peraturan  dalam UU KUHpdt yang dinyatakan tidak 
berlaku (disingkirkan) oleh pengadilan seperti pasal 108 BW tentang ketidakcakapan seorang istri, 
pasal 1682 BW tentang syarat akte notaris untuk hibah barang-barang tidak bergerak serta pasal 
209 BW terkait dengan ketentuan mengenai alasan-alasan untuk perceraian. Hanya sayang, 
pengadilan tidak berani menyingkirkan ketentuan mengenai haatzai artikelen dalam KUHP. 
Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Indrianto & Trimedya Panjaitan, Reformasi Mahkamah 
Agung, Serikat Pengaacara Indonesia-IRRI Pact, Jakarta, 1999, hlm. 24 
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kekuasaan kehakiman yang disusun oleh kementriannya sendiri bersama dengan 

UU Mahkamah Agung dan Pengadilan kepada Parlemen.  

Selama pembahasan di Perlemen berbagai tanggapan dan masukan dari 

masyarakat muncul, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman. Isu utama dalam perdebatan tersebut melipuati kemandirian 

kekuasaan kehakiman, khususnya perihal pemisahan pengorganisasian hakim 

dari kemetrian kehakiman, dan perlunya Mahkamah Agung diberikan wewenang 

untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan.  

Perihal pemisahan pengadilan dari kementrian kehakiman sebagai upaya 

mendorong kemandirian kekuasaan kehakiman telah menimbulkan perdebatan 

yang sangat meluas. IKAHI dan Kementrian Kehakiman berdebat tentang perihal 

perlunya pemisahan ini. Menurut IKAHI, keterlibatan kementrian kehakiman 

dalam melakukan pengawasan terhadap pengadilan membuka peluang terjadinya 

intervensi dari pihak eksekutif kepada para hakim. IKAHI dengan tetap berpegang 

teguh pada prinsip trias politika, menghendaki adanya pemisahan secara tegas 

antara eksekutif dan yudikatif. Penyatuan urusan administratif di Mahkamah 

Agung, akan semakin mendorong kemandirian kekuasaan kehakiman. Menteri 

Umar Seno Adji menolak gagasan dan argumen tersebut dan menyatakan, 

bahwa kementrian yang dipimpinnya tidak mengintervensi untuk mempengaruhi 

hakim. Lebih lanjut Umar Seno Adji berpendapat, bahwa pemisahan secara tegas 

dalam konteks keindonesiaan kurang produktif, bila dibandingkan dengan 

kerjasama kelembagaan.30  

Semangat untuk melaksanakan UUD secara murni dan konsekwen begitu 

menggema diera awal rezim orde baru. Seiring dengan itu, muncul persoalan 

bagaimana cara menjaga konstitusi dan bagaimana bila terjadi pelanggaran 

konstitusi. Persoalan ini sempat menjadi perbincangan di berbagai kalangan. 

Dalam rangka memenuhi permintaan MPR guna menyusun GBHN 1968-1988, 

sebagai bahan masukan Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) mengusulkan 

dbentuknya sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk 

mengadili kasus-kasus pelanggaran konstitusi. Sebuah lembaga yang berperan 

untuk menjaga konsistensi perundang-undangan. Apa yang telah dilakukan oleh 

Peradin dapat dianggap sebagai langkah maju, yang memberikan tawaran 

                                                 
30 Opcit, hlm. 397 
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kongkrit bagaimana seharusnya konstitusi di jaga. Akan tetapi usul ini ditolak oleh 

Pemerintah.  

Dari kalangan masyarakat juga muncul berbagai pandangan maupun usulan 

terkait dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hak uji peraturan 

perundang-undangan. Dalam sebuah Seminar Hukum Nasional ke-II yang 

diselenggarakan di Semarang tanggal 27-30 Desember 1968, salah satu topik 

bahasannya adalah Menegakkan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas.31 Dalam 

topik tersebut juga dibahas tentang hak uji materiil. Akan tetapi, persoalan hak uji 

materiil tidak tercapai kesepakatan diantara peserta. Persoalan utama dalam 

judicial review ini adalah (a) Apakah hak uji materiil itu melekat dalam 

kewenangan Mahkamah Agung atau diserahkan kepada lembaga lain, (b) 

Peraturan apa saja yang dapat diuji dalam judicial review. Timbulnya dua 

persoalan utama tersebut berawal dari perbedaan pandangan diantara peserta 

yang dapat dibedakan dalam lima variasi yaitu : 

Pertama, bahwa kewenangan judicial review harus diserahkan kepada 

Mahkamah Agung dengan beberapa variasi ; Hak Uji materiil meliputi seluruh 

hukum dan perundang-undangan dan Hak Uji materiil hanya terbatas pada 

undang-undang dan peraturan dibawahnya. Kedua, pandangan yang 

menyebutkan bahwa wewenang untuk melakukan judicial review tidak dapat 

diserahkan kepada Mahkamah Agung, karena itu menjadi kewenangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, UUD atau setidaknya melalui Tap MPR dapat 

memberikan hak uji materiil itu kepada institusi tertentu. Keempat, Hak Uji Materiil 

merupakan wewenang para hakim untuk mengesampingkan undang-undang 

melalui perkara yang sedang dihadapinya, karena dianggap bertentangan dengan 

UUD. Kelima, khusus mengenai Tap MPR, diusulkan agar Mahkamah Agung 

diberi hak menilai dan menyatakan pendapatnya apakah ketetapan tersebut 

bertentangan dengan UUD atau tidak. 

Memang, tidak ada seorangpun atau kelompok manapun yang menolak 

dengan tegas kemandirian kekuasaan kehakiman. Hanya saja dalam 

kenyataannya, pertarungan itu begitu jelas, dimana satu pihak menghendaki tetap 

adanya campur tangan eksekutif, sementara di kalangan hakim dan profesi 

advokad menolaknya dengan tegas. Dukungan terhadap pro kemandirian 

                                                 
31 Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri, SH, Hak Uji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung, 1971. 
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kekuasaan kehakiman memang besar, namun mereka berasal dari luar birokrasi 

sehingga secara politik tidak berdaya menghadapi kekuatan eksekutif.  

Akhirnya ditetapkanlah UU No. 14 Tahun 1970 dengan hanya menghapus 

pasal 19, namun tetap menghidupkan ketentuan yang mengatur tentang peran 

kementrian kehakiman dalam urusan administrasi dan finansial. Pasal 10 ayat (1) 

UU No. 14 Tahun 1970 mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Dan pasal 11 ayat (1) menyebutkan, bahwa badan-badan 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut secara organisatoris, 

administratif finansial berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen 

yang bersangkutan. Dari pengaturan tersebut diatas, terlihat belum adanya 

kemandirian secara penuh Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.  

 

B. Mahkamah Agung dan Kewenangan Judicial Review 

Meskipun jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya 

tercermin dalam UU No. 14 Tahun 1970, ternyata UU tersebut mengakomodasi 

ketentuan tentang hak uji peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) UU 

No. 14 Tahun 1970 mengatur bahwa “Mahkamah Agung berwenang untuk 

menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang 

lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dengan demikian kekuasaan kehakiman 

yang baru ini sama sekali berbeda dengan peraturan kekuasaan kehakiman yang 

sebelumnya, walaupun pengujian yang dimaksud masih terbatas pada peraturan 

dibawah undang-undang terhadap perundangan yang lebih tinggi.32  

                                                 
32 Mengapa hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dapat diuji oleh 
MA, sementara undang-undang terhadap UUD tidak? Penjelasan pasal 26 UU No. 14/1970 
menyebutkan, dalam negara kesatuan RI hak menguji undang-undang  dan peraturan 
pelaksanaan undang-undang terhadap UUD sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada MA. Oleh 
karena UUD tidak mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya hak menguji undang-undang 
terhadap UUD oleh MA dapat diletakkan dalam undang-unang ini. Hak menguji tersebut apabila 
hendak diberikan kepada MA seharusnya merupakan ketentuan konstitusional. Demikian pula 
MPR(S) yang dapat mengaturnya hingga sekarang tidak menetapkan hak menguji oleh MA. Tidak 
disebut hak menguji ini dalam UUD dan Ketapan MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu 
perwujudan dari hubungan hukum antara perlengkapan negara, berarti undang-undang ini 
(kekuasaan kehakiman) tidak dapat memberikan kepada MA kewenangan hak menguji , apalagi 
secara materiil unang-undang terhadap UUD. Hanya UUD ataupun Ketatapan MPR(S) yang dapat 
memberikan ketentuan. 
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Pengujian secara terbatas oleh MA atas peraturan dibawah Undang-undang 

terhadap perundangan yang lebih tinggi ditegaskan kembali melalui Tap MPR No. 

III/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi negara 

dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dan UU No. 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. Tap MPR No. III/1978 tentang Kedudukan dan 

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi negara dengan/atau antar Lembaga-

lembaga Tinggi Negara juga mengatur tentang judicial review. Pasal 11 ayat (4) 

menyebutkan ; “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil 

hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang”.  

Sementara itu, pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

menyatakan, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil 

hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang,”. 

Melengkapi aturan  yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk 

menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, Mahkamah 

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 1993 yang 

kemudian dihapus dengan Perma No. I Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil. 

Meskipun secara yuridis Mahkamah Agung hanya berwenang melakukan 

judicial review secara terbatas, dorongan tetap muncul dari masyarakat, 

khususnya para advokad agar Mahkamah Agung secara proaktif dapat 

melakukan terobosan dengan menggunakan hak uji peraturan perundangan dan 

tindakan-tindakan eksekutif. Pada pertengahan tahun 1971 dua buah organisasi 

buruh minta kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan putusan yang 

memenangkannya. Hal itu diajukan, karena organisasi buruh tersebut  mendapat 

tekanan dari pejabat daerah agar kedua organisasi tersebut membubarkan diri. 

Kedua organisasi buruh menggunakan dasar, bahwa kebebasan berserikat dan 

mengemukakan pendapat dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 dan konvensi 

ILO 1949  yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956. 

Ketua Mahkamah Agung Subekti menolak  dengan alasan  bahwa Mahkamah 

Agung tidak mempunyai kekuasaan legal sama sekali untuk melakukannya.33 

Juga pada tahun 1971 dalam perkara harian Nusantara. Pimpinan redaksi 

harian ini dituntut berdasarkan pada-pasal hatzai (penyebaran kebencian) dari 

KUHP dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Negeri 

                                                 
33 Tempo, 22 Mei 1971, dalam Daniel S Lev. Hal 420 
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Jakarta diminta untuk mengesampingkan pasal-pasal tersebut yang dahulu 

diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap para nasionalis Indonesia. Asikin 

kusumaatmadja adalah satu-satunya hakim tinggi yang mengemukakan pendapat 

yang senafas dengan pernyataan bahwa para hakim harus menempatkan diri 

mereka  diatas hukum tertulis. Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta bertahan 

pada KUHP, banyak orang menduga  pemerintah ikut campur dan berada 

dibelakang penuntutan itu untuk memberikan hukuman kepada sang redaktur. 

Mahkamah Agung tidak pernah memutus perkara ini dalam perkara kasasi, ini 

pertanda bahwa pasal-pasal tersebut dikesampingkan, membiarkan sang 

redaktur tetap bebas tetapi tidak menetapkan berlakunya azas campur tangan 

oleh badan kehakiman sebagaimana yang diidamkan oleh para pendukung hak 

uji terhadap undang-undang oleh badan kehakiman.34 

Perdebatan judicial review kembali muncul pada tahun 1992, setelah Ketua 

Mahkamah Agung Ali Said memasuki masa pensiun. Ali Said menganggap, 

bahwa pemberian kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung adalah 

hal yang proporsional, karena Mahkamah Agung adalah salah satu pilar 

demokrasi dan itu merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and 

balances.35 Menanggapi usulan mengenai pengujian undang-undang terhadap 

UUD, Sri Soemantri mengusulkan dua alternatif institusi yang dapat diberi 

wewenang untuk menguji undang-undang yaitu  Mahkamah Agung atau Majelis 

Konstitusi yang dibentuk oleh MPR.36 Bagi Sri Soemantri tidak soal hak tersebut 

diberikan kepada MA atau Majelis Konstitusi, namun masing-masing ada 

kelemahannya. Bila diberikan kepada MA, maka hak uji itu dilakukan oleh 

lembaga yang sederajat dengan pembuat undang-undang dan itu ada kesan 

meniru sistem yang berlaku di  Amerika. Kelebihannya adalah adanya asas 

keseimbangan antara aparatur  demokrasi yang sekaligus dapat menghapus 

anggapan  bahwa UUD 1945 adalah excecutive heavy.37   

Meskipun sejak tahun 1970 telah ada ketentuan yang memungkinkan 

adanya judicial review, namun belum ada produk hak uji materiil yang dikeluarkan 

oleh MA terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu disebabkan pasal 26 

                                                 
34 Daniel S Lev. Hlm 421 
35 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Jogjakarta, 1999. 
36 Satya Arinanto pernah mengusulkan agar dibentuk Pengadilan Tata Negara sebagai pengadilan 
kelima dari macam-macam lingkungan peradilan yang ada di Mahkamah Agung. 
37 Opcit. hlm. 335 
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UU No. 14/1970 tidak memungkinkan terjadinya hak uji materiil, karena hak 

menguji secara materiil hanya dapat dapat dilaksanakan pada pemeriksaan 

kasasi. Itu artinya harus ada perkara atau gugatan terlebih dahulu ke pengadilan. 

Namun akhirnya pembatasan sebagaimana dalam ketentuan tersebut 

dikesampingkan oleh UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Perma No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.38  

Menurut pasal 53 ayat (2) a UU No. 5/1986 dikatakan, bahwa pengadilan 

tata usaha negara berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara dengan pokok sengketa/gugatan yang berisi 

pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang dinilai bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keputusan tata 

usaha negara yang dinilai bertentangan dengan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak bertentangan secara prosedural/formal melainkan 

juga bertentangan secara material/substansial. Dengan demikian ketentuan 

diatas mengesampingkan ketentuan dalam pasal 26 UU No. 14/1970 yang 

mengharuskan pengujian dilakukan dalam pemeriksaaan kasasi, dan dalam hal 

ini berlaku asas dalam hukum lex specialist derogat legi generali. 

Sementara Perma No. 1/1993 tentang judicial review menentukan, bahwa 

kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang yang bertentangan dengan undang-undang dilakukan oleh pengadilan 

tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.39 Selain itu, 

tata cara pengajuan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu diajukan ke 

Mahkamah Agung secara langsung dan melalui pengadilan tingkat pertama. 

Terkait dengan isi putusan, Perma menentukan dalam dua macam yaitu ; putusan 

yang diabmil oleh MA dalam gugatan hak uji meteriil berisi pernyataan tidak sah, 

dan putusan yang diambil oleh pengadilan pengadilan tingkat pertama dan tingkat 

banding berisi pernyataan tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat 

pihak-pihak yang berperkara.40  

Akhirnya Perma No. 1/1993 dicabut dan diganti dengan Perma No. 1/1999 

tentang Hak Uji Materiil. Perubahan Perma tersebut di dorong oleh adanya arus 

                                                 
38 Opcit. hlm. 85-87 
39 Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1/1993 tentang Judicial Review 
40 Opcit, hlm. 93 
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reformasi agar memberikan peran yang lebih aktif kepada Mahkamah Agung di 

dalam melakukan kewenangan Hak Uji Materiil.41  

Ada beberapa perbedaan antara Perma No. 1/1993 dan Perma No. 1/1999 

yaitu; dalam Perma No. 1/1999 upaya hukum untuk Hak Uji Materiil dapat 

dilakulan melalui pengajuan gugatan (contentiense) ataupun melalui permohonan 

(voluntaire) langsung ke Mahkamah Agung, sehingga tidak melalui proses 

perkara kasasi. Perma No. 1/1999 juga mengatur ketentuan tentang akibat hukum 

apabila instansi atau pejabat yang berwenang ternyata tidak mau melaksanakan. 

Apabila dalam 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada tergugat 

ternyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Selain itu, dimungkinkan adanya Hak Uji Materiil ditempuh melalui class 

action dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.42  

Dengan berpijak pada ketentuan Tap MPR No. III/1978, UU No. 14 Tahun 

1970 dan UU No. 14 Tahun 1985, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak 

Uji Materiil, Mahkamah Agung menjalankan wewenangnya untuk menguji 

peraturan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi. Sampai dengan tahun 1999 Mahkamah Agung telah menerima 

perkara Hak Uji Materiil sebanyak 26 perkara yang terdiri dari beberapa jenis 

perkara : Pers 3 perkara, ketenagakerjaan 3 perkara, perijinan 2 perkara, 

Perpajakan 1 perkara, Perumahan 1 Perkara, Kebijakan terhadap masalah 

Tionghoa 11 perkara, Kebijakan perkreditan pengusaha kecil 1 perkara, 

Kebijakan masalah ekonomi/perkreditan  (BPPN) 1 perkara, Kebijakan pemberian 

uang penghargaan terhadap anggota DPR 97-2002 1 perkara, Lain-lain 2 

perkara. 43 

Adapun tabel perkara yang diterima Mahkamah Agung sampai dengan 

tahun 1999 sebagai berikut :44 

Tahun 
Jumlah 

Perkara 

Perkara Diputus 

Keterangan Tolak Kabulkan Tidak 

diterima 

                                                 
41 Paulus Effendi L, Dkk, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang 
Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil, BPHN, 1999/2000, hlm 16 
42 Ibid. hlm 15 
43 Ibid, hlm. 19 
44 Opcit. Hlm. 18 
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1992 1 - - 1  

1993 3 1 - 1 1 dicabut 

1994 - - - - Tidak ada Kasus 

1995 4 - - - Belum diputus 

1996 1 - - - Belum diputus 

1997 2 - - - Belum diputus 

1998 1 - - - Belum diputus 

1999 14 2 - - Sisanya belum 

diputus 

Jumlah 26 3 - 2 1 dicabut 

  

Terkait dengan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam 

beberapa perangkat perundang-undangan memilik beberapa aspek kelemahan45 ;  

Pertama, Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung berupa kewenangan 

untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang tidak sah. Dengan adanya ketentuan ini, maka yang dapat 

dimintakan proses judicial review hanya dari tingkat Peraturan Pemerintah ke 

bawah terhadap aturan yang lebih tinggi, maksimal Undang-undang. Dengan 

konsepsi seperti ini, maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dinilai 

berdasarkan UUD 1945. Sehubungan dengan hal ini maka fungsi kekuasaan 

kehakiman sebagai salah satu penjaga kemurnian konstitusi telah dihapuskan 

Kedua, Kewenangan untuk mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah  

oleh Mahkamah Agung diberikan kepada instansi yang mengeluarkan peraturan 

untuk mencabutnya. Ketentuan ini memperlihatkan tidak adanya daya paksa 

hukum dari Mahkamah Agung setelah peraturan perundang-undangan telah 

melalui proses judicial review. Selain itu masih tingginya intervensi pemerintah 

dalam kekuasaan kehakiman. 

                                                 
45 Opcit. hlm. 56-57 
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BAB IV 

JUDICIAL REVIEW ERA REFORMASI 

 

A. MPR dan Judicial Review 

Setelah reformasi bergulir tahun 1998 tuntutan atas penataan sistem 

penyelenggaraan negara semakin menguat. Salah satu aspek penting dari 

penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya kontrol atas produk-produk 

legislatif. Menjawab tuntutan masyarakat tersebut MPR mengeluarkan Ketetapan 

No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan, yang salah satu ketentuannya mengatur kewenangan MPR untuk 

menguji Undang-Undang terhadap UUD. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut 

menyebutkan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. 

Selain itu, ketetapan tersebut juga memberi penegasan terhadap kewenangan 

Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah 

Undang-undang. Dalam konteks pengujian oleh Mahakamah Agung dinyatakan, 

bahwa Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian tanpa melalui proses 

peradilan kasasi dan adapun sifat dari keputusan Mahkamah Agung bersifat 

mengikat.46 

Keluarnya ketetapan tersebut disebabkan oleh karena lambannya proses 

perumusan dan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi yang secara 

khusus akan menentukan lembaga yang akan memiliki kewenangan untuk 

menguji Undang-undang terhadap UUD. Pada sidang tahunan MPR 2000 

rencananya akan dibentuk Mahkamah Konstitusi, namun pembentukan tersebut 

gagal dilaksanakan. Pemberian kewenangan untuk menguji Undang-undang 

terhadap UUD oleh MPR merupakan langkah pengambilalihan yang bersifat 

sementara sampai ada kesepakatan pembentukan lembaga Mahkamah 

Konstitusi.  

Apa yang dilakukan oleh MPR dengan memberi kepada dirinya sendiri untuk 

melakukan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD mengandung beberapa 

problem, baik pada tataran konsep maupun implementasinya. MPR adalah 

sebuah lembaga negara yang kewenanganya juga telah ditentukan secara 

                                                 
46 Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sidang Tahunan MPR 2000, hlm. 
43 
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limitatif oleh UUD. Bahwa, UUD tidak memberikan kewenangan kepada MPR 

untuk menguji Undang-undang terhadap UUD. Apabila mengacu pada prinsip-

prinsip konstitusionalisme, dimana setiap penyelenggara negara harus 

memegang teguh konstitusi, maka apa yang dilakukan oleh MPR dapat dianggap 

telah melampaui kewenangan konstitusional, sebagaimana telah ditetapkan oleh 

UUD. Terlebih mengaitkan kebijakan tersebut dengan pelaksanaan prinsip-prinsip 

Trias Politika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka cheks and 

balances dalam penyelenggaraan pemerintahan sepatutnya memberikan 

kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD sekaligus menafsirkan UUD 

kepada lembaga yang lebih relevan (kekuasaan kehakiman) 

Konsepsi pemberian kewenangan kepada MPR untuk menguji UU terhadap 

UUD tidak jelas. Secara teoritik, yang berwenang melakukan pengawasan 

terhadap peraturan perundang-undangan adalah lembaga yudikatif. Sehingga 

lembaga yudikatif yang seharusnya memiliki dan diberikan otoritas untuk 

mengawasi Undang-undang. Pengujian Undang-undang terhadap UUD pada 

dasarnya juga terkait dengan penafsiran UUD. Dengan demikian tidak relevan 

bila MPR yang notabene pembuat UUD harus menafsirkan produknya sendiri.47  

Bekerjanya MPR tidak dilakukan setiap hari/rutin. Padahal, setiap saat dapat 

muncul kemungkinan adanya Undang-undang yang dianggap bertentangan 

dengan UUD. Hal ini akan menyulitkan MPR melaksanakan kewenangan 

tersebut. Apa dan bagaimana mekanisme yang dapat dipergunakan oleh MPR 

untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD, 

sementara MPR tidak mempunyai mekanisme tersebut.48 

 

 

                                                 
47 Terkait dengan hal ini Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar 
Demokrasi, Gama Media, Jogjakarta, 1999, hlm. 335 meragukan objektifitas MPR dalam menguji 
materiil undang-undang. Karena dalam prakteknya masalah yang sebenarnya menyangkut prinsip 
hukum dapat menjadi masalah politik, karena ada kemungkinan bahwa para anggota MPR itu 
tidak dapat melepaskan dari visi politik fraksinya.  
48 Terkait dengan hal ini Ridwan Saidi dalam Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, 
Gama Media, Jogjakarta, 1999, hlm. 334 pernah mengusulkan, karena MPR hanya bersidang 
rata-rata sekali dalam lima tahun (kecuali ada sidang istimewa), maka pelaksanaan kewenangan 
untuk menguji materiil undang-undang sebaiknya dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang 
produk-produk pengujiannya dapat berbentuk memorandum. 
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B. Perdebatan Judicial Review dalam Amandemen UUD 1945 

Salah satu tuntutan reformasi 1998 yang digemakan oleh berbagai kalangan 

adalah perubahan UUD. Tuntutan tersebut sangat relevan dan mendesak, karena 

UUD yang berlaku terbukti telah melahirkan pemimpin-pemimpin otoriter, baik 

pada era Soekarno dan Soeharto. UUD tidak memberikan ruang kontrol antara 

satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain, sehingga 

menyuburkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Mekanisme 

penyelenggaraan negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen), tidak 

memungkinkan terjadinya penyelenggaraan negara secara demokratis dan 

terwujudnya mekanisme cheks and balances.  

Mengutip pendapat Mochtar Pabbotinggi, konstitusi Indonesia di masa lalu 

merupakan konstitusi tanpa konstitusionalitas.49 Dengan bertitik tolak dari 

rasionalitas demokrasi, maka tidak semua konstitusi memiliki konstitusionalitas. 

Ada beberapa watak dari konstitusi yang tidak memiliki konstitusionalitas, yaitu (1) 

Konstitusi tersebut merampas kedaulatan rakyat dalam prinsip negara hukum 

melalui apriori permanen atas kedaulatan rakyat, dengan muslihat konstisional 

yang disengaja, (2) Konstitusi yang berlaku tidak mampu menjadi jangkar dan 

buku pedoman politik serta hukum terutarna bagi negara, tetapi juga bagi individu 

dan kolektivitas di dalamnya, (3) Konstitusi tidak mampu memberikan perangkat 

kelembagaan politik yang maju, demi terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, (4) 

Mekanisme politik yang terbangun dari sistem konstitusi, tidak memungkinkan 

tersaringnya warga Negara terbaik untuk tampil memimpin negara serta tidak 

memungkinkan terjadinya sirkulasi pergantian kepemimpinan secara berkala dan 

aman, (5) Konstitusi tidak memberikan mekanisme penataan dan jalan keluar 

yang demokratis bagi masalah-masalah politik besar, yang niscaya muncul dalam 

dinamika ketatanegaraan, (6) Kontitusi yang berlaku tidak membuka peluang bagi 

pernbaharuan politik, beriringan dengan dinamika dan perkernbangan 

masyarakat, dan (7) Konstitusi didalamnya banyak terdapat kontradiksi, 

kelemahan nalar, adanya inkonsistensi, sifat darurat dan miskin integritas politik. 

Dan itulah cerminan dari Konstitusi Indonesia, sehingga permberlakuannya telah 

menimbulkan kebangkrutan Negara dan menjerumuskan rakyat serta bangsa 

Indonesia dalam kubangan krisis multi dimensi yang berkepanjangan.  

                                                 
49 Artikel Mochtar Pabbotnggi, dalam Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis 
Politik Indonesia, Assosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2002, Jakarta 
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Perubahan UUD merupakan keniscayaan sejarah yang tidak dapat ditolak, 

dalam rangka membangun sistem politik ketatanegaraan masa depan yang lebih 

demokratis, legitimate, dan memberikan penghargaan yang tinggi bagi hak asasi 

manusia. Konstitusi masa lalu, terbukti telah meruntuhkan tatanan demokrasi dan 

memberi peluang munculnya otoriatarianisme dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Paling tidak ada lima prinsip yang harus menjiwai kontitusi, agar konstitusi 

dapat mendorong proses penyelenggaraan negara secara demokratis. Kelima 

prinsip tersebut adalah ; (1) Rasionalitas politik demokrasi, (2) Kedaulatan rakyat, 

(3) Supremasi dan penegakan hukum, (4) Mekanisme checks and balances antar 

cabang kekuasaan, dan (5) pemisahan kekuasaan.50 Sehubungan dengan itu 

perlu segera dilakukan pembaruan sistem konstitusi, guna menata kembali 

mekanisme dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Upaya 

pembaruan konstitusi dimulai pada persidangan MPR tahun 1999.  

Mencermati proses perubahan UUD 1945 menyangkut kedudukan dan 

hubungan kelembagaan negara, ada satu pergeseran sistem kekuasaan dari 

division of power (pembagian kekuasaan) menuju separation of power 

(pemisahan kekuasaan). Ada upaya mempertegas peran dan fungsi masing-

masing lembaga, sehingga tercipta saling kontrol antara lembaga satu dengan 

lembaga yang lain. Dianutnya pemisahan kekuasaan, secara otomatis akan 

merubah pola hubungan antar lembaga yang ada dalam sistem ketatanegaraan. 

Untuk menjaga efektifitas dan keberlangsungan fungsi masing-masing lembaga 

maka diperlukan sebuah lembaga yang secara khusus menjadi penengah agar 

fungsi masing-masing dapat berjalan.  

Sidang Umum MPR 1999 telah menghasilkan beberapa keputusan penting 

yaitu menyangkut pembatasan masa jabatan Presiden dan kekuasaan Presiden 

dalam bidang legislasi. Selain itu, ada upaya untuk membangun mekanisme 

checks and balances, baik antara presiden dengan lembaga legislatif, maupun 

presiden dengan lembaga yudikatif. Dalam hal pemberian Grasi dan Rehabilitasi 

misalnya, presiden dapat melakukannya setelah mendapat pertimbangan dari 

Mahkamah Agung.  

                                                 
50 Kelima prinsip tersebut merupakan rumusan yang dihasilkan dalam Seminar dan Lokakarya 
yang diselenggarakan oleh Kelarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) dalam rangka 
mengevaluasi dan mengkritik proses serta hasil amandemen konstitusi, pada tanggal 8-10 Juli 
2002, di Jogjakarta. 
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Untuk melanjutkan proses amandemen UUD 1945, dalam sidang umum ini 

juga dibentuk Panitia Ad Hoc I yang khusus membahas Amandmen UUD 1945. 

Materi pembahasan yang dihasilkan panitia ini diputuskan dalam Sidang Tahunan 

MPR secara bertahap mulai dari ST MPR tahun 2000 hingga 2002. Struktur 

organisasi MPR dibagi menjadi 3, panitia Adhoc I untuk Amandemen UUD 

beranggotakan 44 orang, terdiri dari FPDI P 12 orang, FPG 11 orang, FKB 4 

oang, F PP 4  orang, F Reformasi 3  orang, FPBB 2 orang, F PDU 1 orang, F KKI 

1 orang, F PDKB 1 orang, F TNI/Polri 2 orang dan F UG 4 orang. Dalam 

perkembangan sidang-sidang yang diadakan, terdapat pergantian anggota PAH I 

MPR. 

Pembahasan di mulai dalam rapat-rapat pleno panitia adhoc yang dimulai 

tanggal 29 Nopember 1999 – 29 Juli 2000. Selama periode tersebut tercatat 51 

rapat. Sejumlah rapat yang telah dilakukan itu, tidak seluruhnya merupakan rapat 

yang mengagendakan pembahasan materi perubahan UUD 1945. Namun, ada 

pula yang berkenaan dengan agenda mulai dari pembentukan pimpinan sidang, 

dengar pendapat dengan pakar, dan berbagai institusi atau organisasi 

masyarakat di daerah maupun di Jakarta hingga rapat pleno untuk agenda studi 

banding ke luar negeri.  

Pada tanggal 6-7 Desember 1999 dilakukan rapat ketiga dan keempat PAH I 

MPR, dengan agenda Pengantar Musyawarah Fraksi. Dalam rapat inilah mulai 

disinggung oleh fraksi-fraksi berbagai perubahan UUD yang akan dilakukan, 

termasuk perubahan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya terkait 

dengan pengujian paraturan perundang-undangan. Dalam pertemuan awal ini 

tidak banyak yang menyinggung penguatan kekuasaan kehakiman selain tiga 

fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PBB dan Fraksi PDKB. Fraksi PDKB 

melalui Drs. Agun Ginanjar dan Fraksi PBB oleh Hamdan Zoelva sama-sama 

menghendaki adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap Mahkamah Agung, 

khususnya terkait dengan kewenangan untuk melakukan judicial review. Hal ini 

diperlukan untuk lebih menumbuhkan checks and balances antara lembaga 

penyelenggara negara. Sementara Gregorius Seto Harianto (Fraksi PDKB) 

mengusulkan agar MA berwenang secara aktif untuk menguji secara materiil 

maupun formil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Ketetapan 

MPR. Dan bila Mahkamah Agung menemukan adanya ketentuan yang 
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bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, MA dapat menyatakan tidak 

sah dan meminta kepada pembuat peraturan tersebut untuk mencabutnya.51  

Dalam rapat-rapat pleno PAH I diawal, baru mengulas tentang kekuasaan 

kehakiman dan judicial review, sementara belum ada yang mengusulkan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi. Usulan pembentukan MK mulai muncul pada 

rapat-rapat beberapa bulan berikutnya setelah PAH I melakukan kunjungan ke 

daerah-daerah, studi banding dan dengar pendapat dengan berbagai pihak.  

Rapat-rapat pleno ini merupakan rapat kerja untuk perumusan-perumusan 

selama 29 hari kerja terhitung mulai bulan 17 Mei 2000. Masing-masing fraksi 

menyampaikan usulan rumusan perubahan menyangkut semua bab dan materi 

pembahasan. Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan dalam 

rapat pleno ke 41 tanggal 8 Juni 2000. Dalam rapat pleno inilah dari beberapa 

fraksi sudah menyinggung keberadaan MK. Walaupun belum jelas bagaimana 

konsepsi MK yang  akan dikembangkan di Indonesia dan apa saja yang akan 

menjadi kewenangannya, telah terjadi penguatan pandangan atas perlunya 

sebuah lembaga yang dapat menguji Undang-undang terhadap UUD dan 

menyelesaikan sengketa hukum ketatanegaraan. Dalam pleno kali ini dari 11 

Fraksi anggota PAH I ada 7 Fraksi yang mengusulkan pembentukan MK yaitu F-

PG, F-PBB, F-PDKB, F-UG, F-PDIP, F-PPP,  dan F-TNI/Polri. 

Semua Fraksi yang mengusulkan pembentukan MK sepekat bahwa lembaga 

ini akan diberi kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap UUD. Selain 

kewenangan tersebut beberapa fraksi juga mengusulkan perlunya kewenangan 

yang lain. Soetjipto SH (F-UG) mengusulkan bukan hanya menguji UU tetapi juga 

mengadili persengketaan antara pemerintah pusat dan daerah, pembubaran 

partai politik dan persengketaan dalam pelaksanaan pemilu.52 Hal yang sama 

juga diajukan oleh I Dewa Gde Palguna (F-PDIP). Bahkan F-PDIP mengusulkan 

agar MK juga diberikan kewenangan untuk memberi pertimbangan kepada DPR 

dalam hal DPR meminta persidangan MPR mengenai laporan perilaku presiden 

yang menghianati negara dan/atau merendahkan martabat lembaga 

kepresidenan.53  

                                                 
51 Buku Kedua Jilid 3A Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000 
52 Buku Kedua Jilid 3C Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000, hlm. 450-
451 
53 Ibid, hlm. 455-456 
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Sebelumnya dalam rapat ke-34 PAH I tanggal 24 Mei 2000, soal 

impeachment sempat mengemuka. Ir. Rully Azwar (F-PG) menyatakan, “..kalau 

berdua (Presiden-Wakil Presiden) sekaligus berhenti tidak menjadi masalah. Tapi 

ada satu hal lagi yang kasusnya sama bahwa dua-duanya tidak bisa atau akibat 

gagal melaksanakan pemerintahan. Ini yang perlu dikaji untuk menentukan 

ukuran kegagalan. Semangatnya dirasakan perlu seperti halnya impeachment. 

Kalau impeachment itu berkatian dengan masalah kegagalan dalam kemampuan 

melanggar konstitusi, karena melanggar perundang-undangan bisa menyebabkan 

pemerintahannya gugur sama sekali. Sehingga harus pilih presiden-wakil 

presiden baru. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama garis-garisnya…”.54  

Selain kewenangan, kedudukan atau posisi MK juga menjadi sorotan. Pada 

tahap awal beberapa fraksi menghendaki agar MK dibentuk di dalam MA, ada 

pula yang menghendaki agar MK dibentuk oleh MPR. Drs. Soetjipto dari F-PDI 

mengusulkan “…berhubung kewenangan MA adalah melakukan uji materiil 

terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, maka 

dilingkungan MA dibentuk MK yang mempunyai kewenangan menguji secara 

materiil atas Undang-Undang, memberi putusan atas pertentangan antar Undang-

Undang, memberi putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga 

negara, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah 

daerah, serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang. 

Mengingat kedudukan dan fungsi MK yang sangat penting, maka 

keanggotaannya diangkat oleh MPR, atas usul presiden 3 orang, usul MA 3 

orang, dan usul DPR 3 orang.” 55 

Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, terkait dengan 

pembentukan MK akhirnya PAH I mengusulkan rancangan perubahan UUD 1945 

dalam rancangan putusan MPR RI ST MPR RI yang diselenggarakan pada 

tanggal 7-18 Agustus 2000. Usulan rancangan tersebut  tertuang dalam pasal 

25B ; 56 

(1) Di dalam lingkungan MA dibentuk MK,  

(2) MK mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas Undang-

undang, memberikan putusan atas pertentangan antar Undang-undang;  

                                                 
54 Ibid,  hlm. 160 
55 Ibid, hlm. 737-738 
56 Rancangan Putusan MPR RI ST MPR RI, 7-18 Agustus 2000, hlm 80-81  
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Alternative 1 : memberikan putusan atas persengketaan kewenangan 

antarlembaga Negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, dan antarpemerintah daerah.  

Alternative 2 : tidak perlu, serta menjalankan kewenangan lainnya yang 

diberikan oleh Undang-undang. 

(3) Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. 

(4) Alternative 1: 

MK mempunyai 9 orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh 

MPR atas usul presiden 3 orang, usul MA 3 orang, dan usul DPR 3 

orang. 

Alternative 2: 

(5) Anggota MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul MA yang 

susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam uu. 

(6) Yang dapat menjadi anggota MK adalah negarawan yang menguasai 

konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat Negara, 

serta memenuhi persayaratan lain yg diatur dengan Undang-Undang. 

Sementara terkait dengan pemberhentian Presiden, diletakkan dalam pasal 

3 terdapat rancangan usulan perubahan UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut 

terdapat 2 alternatif dalam pemberhentian presiden, baik jika presiden dipilih oleh 

MPR atau jika dipilih secara langsung. Salah satu alternative naskah usulan telah 

menempatkan MK dalam soal itu.57  

(4) Alternatif 1: 

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan Negara, 

menghianati Negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan 

tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan tercela. 

Alternative 2: 

Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa 

jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan Negara, 

menghianati Negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan 

tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, 

berdasarkan putusan MK. 

                                                 
57 Rancangan Putusan MPR RI ST MPR RI, 7-18 Agustus 2000, hlm 56-57 
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Meskipun rancangan telah dibuat dan dukungan pembentukan MK semakin 

menguat, namun upaya dan proses pembentukannya gagal dilaksanakan pada 

sidang tahunan MPR 2000. Belum ada kesepemahaman diantara anggota PAH I 

MPR RI tentang konsepsi Mahkamah Konstitusi menyangkut kedudukannya 

dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan yang akan diberikan serta hal-hal lain 

terkait dengan hakim dan rekrutmen hakim. Kelanjutan dari kegagalan MPR 

membentuk MK, pada akhirnya MPR memberikan kewenangan kepada dirinya 

sendiri untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD sebagaimana diatur dalam 

Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dalam persidangan PAH I MPR RI 2000-2001, perdebatan pembentukan 

MK semakin menguat dan menunjukkan konsep yang lebih jelas. Melanjutkan 

pembahasan amandemen UUD 1945 pasca ST MPR 2000, PAH I membentuk 

Tim ahli untuk membantu proses pembahasan materi-materi amandemen yang 

belum diputuskan. Tim ahli yang dibentuk ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 

para pakar dengan latar belakang keahlian seperti ahli politik, hukum, ekonomi, 

agama dan pendidikan serta ahli dibidang sosial dan kebudayaan. Namun 

sesungguhnya keberadaan Tim Ahli juga dibatasi hanya untuk menjawab dan 

mengomentari bahan atau materi perubahan yang menjadi lampiran TAP MPR 

No. IX/MPR/2000. 

 

C. Perdebatan tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

Sejak awal proses amandemen UUD 1945, kedudukan MK dalam sistem 

ketatanegaraan menjadi perdebatan yang cukup serius, bahkan menyita waktu 

yang cukup lama. Pertanyaan pokoknya adalah dimana diletakkan MK dalam 

sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan hubungan dengan lembaga 

negara yang lain yang telah ada sebelumnya. Selain itu bagaimana 

membedakan dengan kewenangan MA yang selama ini dikenal sebagai pelaku 

maupun penyelenggara kekuasaan kehakiman.  

Dari perdebatan yang terjadi di PAH I MPR maupun selama persidangan 

MPR, paling tidak ada tiga gugus pemikiran yang mengemuka dalam meletakkan 

kedudukan Mahkamah Konstitusi, yaitu : (i) Mahkamah Konstitusi merupakan 

bagian dari MPR, (ii) Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari 

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, dan (iii) Mahkamah 
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Konstitusi didudukkan secara mandiri sebagai lernbaga Negara yang berdiri 

sendiri.  

Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari MPR.58 Adapun 

argumentasi meletakkan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari MPR 

berangkat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sedemikian besar dan 

politis. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang berwenang untuk 

menangani perkara yang berhubungan dengan Konstitusi dan permasalahan-

permasalahan ketatanegaraan. Institusi ini akan memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara yang tidak murni hukum tetapi didalamnya sarat dengan 

muatan-muatan politik. Mempertimbangkan sistem katatanegaraan di Indonesia, 

maka lembaga yang paling berwenang untuk menangani kasus-kasus tersebut 

diatas harus lebih tinggi dari lembaga yang lain dan itu adalah MPR. 

Mahkamah Konstitusi adalah quasi yudisial, sehingga dalam 

menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya tidak secara murni menganut 

asas-asas yang berlaku dalam peradilan biasa. Dengan demikian tidak tepat 

kalau meletakkan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian atau setara dengan 

Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi harus nunjadi bagian dari lembaga yang 

lebih tinggi dari keduanya yaitu MPR.  

Dalam rapat pleno ke-51, 29 Juli 2000 dengan agenda singkronisasi H. 

Alihardi Kiaidemak dari FPP menyatakan, “agaknya perlu perenungan kembali 

tentang keberadaan MK apakah lembaga atau fungsi legislatif review. Kalau 

sebuah lembaga dan berada di MA menimbulkan semacam keanehan, karena 

MA sebagai induknya hanya memiliki kewenangan judicial review terhadap 

peraturan dibawah undang-undang. Sedangkan MK berwenang melakukan 

judicial review terhadap Undang-Undang. Apakah tidak lebih baik MK lembaga 

atau fungsi dipindahkan ke MPR yang mempunyai kewenangan untuk menilai 

kinerja lembaga tinggi pembuat Undang-Undang,”.59 Menurut Dimyati Hartono (F-

PD-P), apabila MK dikehendaki tempatnya bukan di kekuasaan kehakiman, tetapi 

                                                 
58 Gagasan tentang MK merupakan bagian dari MPR hanya muncul pada saat rapat PAH I MPR RI 
untuk persiapan perubahan UUD pada masa sidang tahunan MPR RI 2000. Dalam pembahaan 
rapat pleno PAH I MPR masa sidang tahunan MPR 2001, gagasan tersebut tidak muncul lagi. 
Setelah mendapat masukan dari tim ahli gagaan mengkerucut pada dua gagasan , yaitu MK 
menjadi bagian dari MA atau menjadi lembaga sendiri.   
59 Buku Kedua Jilid 3C Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000, hlm. 752. 
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bagian dari MPR. Dengan demikian, produk politik yang dihasilkan DPR tidak 

dikoreksi oleh lembaga yang sama, tetapi lebih tinggi.60 

Kedua, Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari Mahkamah 

Agung. Adapun argumentasi kelompok yang menghendaki Mahkamah Konstitusi 

menjadi bagian dari Mahkamah Agung adalah, bahwa dalam tradisi 

ketatanegaraan yang menganut system common law, tidak dikenal adanya 

institusi Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, karena kewenangan-

kewenangan yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang 

melekat menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung 

dianggap telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengujian peraturan 

perundang-undangan sebagaimana telah dijalankan selama ini. Oleh karena itu, 

yang diperlukan adalah bagaimana UUD memberikan penegasan atas 

kemandirian Mahkamah Agung dan menambah kewenangan, bahwa Mahkamah 

Agung, bukan hanya berwenang rnenguji peraturan dibawah undang-undang, 

tetapi juga untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar. 

Dalam rapat pleno PAH I yang khusus membahas keberadaan dan 

kewenangan MK, Drs Agun Gunandjar dari F-PG menyatakan, bahwa saat ini 

peran MA masih sangat lemah, sehingga diperlukan tekad dan semangat untuk 

kedepan menempatkan MA menjadi lembaga tinggi yang betul-betul kuat.61 MA 

diletakkan sebagai lembaga tinggi negara sebagai pengadilan tertinggi. Sebagai 

pengadilan negara tertinggi maka MA melakukan kewenangan mengadili dan 

memeriksa perkara ditingkat kasasi. Selain itu, MA juga melaksanakan fungsi MK 

untuk melakukan judicial review terhadap Undang-undang dan kewenangan-

kewenangan lain yang diatur dalam UUD atau Undang-Undang.62 MA adalah 

pemegang kedaulatan hukum sehingga lembaga ini harus diletakkan sebagai 

penjaga konstitusi dan sekaligus pengawal demokrasi.63 Pada akhirnya kami 

berpendapat, MK dibentuk dan ada dalam lingkungan MA, karena yang agung 

hanya MA. MK menjadi menjadi Mahkamah tersendiri yang menjalankan fungsi 

judicial review dan melakukan penyelesaian sengketa politik ketatanegaraan 

                                                 
60 Kompas, 7 Nopember 2001. Pendapat ini tidak sama dengan berbagai pendapat yang 
dikemukakan oleh beberapa anggota F-PDIP dalam persidangan PAH I, yang menghendaki agar 
MK berdiri sendiri. 
61 Buku Kedua Jilid 7A, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, hlm. 241 
62 Ibid, hlm. 242 
63 Ibid, hlm. 274 
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seperti dalam proses Impeachment terhadap Presiden.64 Ketua MK adalah juga 

ketua MA. Jadi dalam rumah yang sama ada satu rumah kecil yang namanya 

MK.65 

Hal senada juga disampaikan oleh Irjen Po. Drs. I Ketut Astawa dan F 

TNI/Polri, bahwa “..kami berpendapat pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi 

adalah MA. MA lah yang mempunyai tugas-tugas di bidang puncak peradilan 

termasuk menguji secara materiil undang-undang maupun peraturan dibawahnya. 

Kami berpendapat pengujian materiil UU itu adalah kewenangan MA. Adapun 

kewenangan di sini perlu oleh MA dibentuk satu badan yang kita berikan nama 

MK. Tetapi betapapun juga itu adalah kewenangan MA, sehingga MA betul-betul 

merupakan puncak dari seluruh peradilan dan hanya satu yang memegang 

kekuasaan kehakiman yang tertinggi adalah MA, tidak ada dua. MK adalah 

merupakan badan yang dibentuk untuk mengerjakan tugas-tugas MA,”.66  

Perlunya penggabungan MK dengan MA juga diusulkan oleh Fraksi Reformasi 

melalui H. Patrialis Akbar, SH. Menurutnya, “Bila MK berdiri sendiri dikhawatirkan 

ada dua lembaga tertinggi dibidang yudikatif,”67 

Ketiga, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi mandiri yang berdiri sendiri. 

Tampaknya gagasan ini cukup kuat dan banyak mempengaruhi proses 

pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar. Adapun argumentasinya adalah, 

memang dalam tradisi ketatanegaraan yang menganut system common law 

banyak tidak mengenal institusi Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam era 

transisi demokrasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan yang demikian kuat 

seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan dibentuknya Mahkamah 

Konstitusi yang mandiri dan berdiri sendiri dalam arti tidak menjadi bagian dari 

MPR ataupun Mahkamah Agung. Sangat tidak relevan untuk meletakkan  

Mahkamah Konstitusi menjadi bagian MPR ataupun Mahkamah Agung, karena 

lebih banyak problematika yang akan dijumpai. Bagaimana Mahkamah Konstitusi 

akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya 

berkumpul dalam waktu-waktu tertentu (sidang tahunan atau Istimewa MPR). 

Masalah lain, apa bentuk putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, mengingat mereka merupakan bagian dari MPR? Hal yang sama, bila 

                                                 
64 Ibid, hlm. 248 
65 Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, hlm. 9 
66 Opcit. hlm. 249 
67 Kompas, 2 Oktober 2001 
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Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan termasuk Mahkamah Agung 

berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan, karena lembaga ini dianggap 

gagal memberikan keadilan. Dengan demikian kurang tepat apabila, Mahkamah 

Konstitusi diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agang. 

Selain itu, bagaimana mungkin ada Mahkamah di dalam Mahkamah. Jika 

memang Mahkamah Konstitusi ini akan diletakkan menjadi bagian dari 

Mahkainah Agung, maka tidak perlu disebut sebagai Mahkamah, cukup saja 

menjadi bagian dari Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang Ketua Muda. 

Kata Mahkamah seyogyanya dipergunakan oleh institusi yang memiliki 

kedudukan, tugas dan wewenang yang supreme atau tertinggi dalam lingkungan 

peradilan. Mahkamah Konstitusi harus berdiri sendiri, karena begitu banyak 

produk undang-undang di masa lalu yang bertentangan dengan Konstitusi. Bukan 

hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, diharapkan 

pula agar Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi merupakan institusi peradilan, tetapi tidak menjadi bagian atau sama 

sekali berbeda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi bisa menjadi dua puncak dari proses peradilan. Pemisahan ini juga 

menjadi penting, karena Mahkamah Konstitusi membutuhkan hakim-hakim yang 

sangat professional dan menguasai pengetahuan khusus tentang konstitusi dan 

ketatanegaraan, selain juga untuk menghindari semakin menumpuknya perkara di 

Mahkamah Agung. 

I Dewa Gde Palguna (F-PDI-P) menyatakan, dalam konteks prinsip 

integrated judicial system, usulan tim ahli patut dipertimbangkan, bahwa 

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MK dan MA. Sesungguhnya dalam 

alam pikiran kita, persoalan kontitusi dan ketatanegaraan harus di tempat yang 

bukan menjadi wewenang dari MA yang urusan utamanya adalah dalam soal-soal 

peradilan.68 Selaras dengan itu, Drs. Soewarno (F-PDIP) menyatkaan, bahwa apa 

yang akan ditangani oleh MK bukan murni hukum, tetapi menyangkut pula 

pertimbangan-pertimbangan lain yang multidisipliner. Dengan demikian, tidak 

tepat kalau kewenagan ini diserahkan kepada MA.69 Dari fraksi yang sama 

Hobbes Sinaga, SH, MH menyatakan bahwa seringkali pemeriksaan yang 

                                                 
68 Opcit, hlm. 287 
69 Opcit, hlm. 18 
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dilakukan oleh MA tidak optimal dan tidak jarang keluar putusan yang jelek. MA 

tidak bisa berperan secara maksimal dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itulah 

diperlukan MK yang memiliki kewenangan berbeda dengan MA.70  

Sutjipto SH (F-UG) menyatakan, kalau memang ada MK tentunya itu adalah 

lembaga negara sendiri, jadi tidak built in atau bagian dari MA. Perlunya MK itu 

karena memang mempunyai fungsi-fungsi khusus, yang saya kira dalam sejarah 

perkembangan hukum dan konstitusi memang sangat berbeda.71 Yusuf 

Muhammad (F-PKB) menyatakan, bahwa sejak awal F-PKB berpendapat MK 

berdiri sendiri dan terpisah dari MA. “MK itu kita dekati secara fungsional, tidak 

penting dia itu lembaga tinggi negara atau apa, tetapi secara fungsional 

melaksanakan tugasnya seperti yang dirumuskan UUD,”72 

Diantara fraksi yang menghendaki pembentukan MK menjadi lembaga 

tersendiri adalah F-PDU, F-PDI,73 F-UG, F-PBB, F-PPP.  

 

D. Perdebatan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial 

Review 

Pembentukan MK selalu dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan 

judicial review. Awalnya, ada keinginan memperkuat posisi dan peran MA, salah 

satunya dengan memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang 

terhadap UUD kepada MA. Semua fraksi yang ada dalam PAH I bersepakat 

bahwa MK yang akan dibentuk mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengujian UU terhadap UUD. Hanya saja ada beberapa persoalan yang 

mengemuka dan menjadi perdebatan menyangkut pemberian kewenangan ini. 

Pertama, menyangkut ruang lingkup pengujian oleh MK. Perdebatannya 

adalah peraturan apa saja yang akan diuji oleh MK dan bagaimana 

mekanismenya. Perdebatan ini muncul, karena secara yuridis formal, MA telah 

memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah 

Undang-Undang.  

Ada yang mengusulkan agar MK bukan hanya menguji Undang-Undang 

terhadap UUD, tetapi juga dapat menguji peraturan dibawah Undang-Undang 

                                                 
70 Opcit,  hlm. 269 
71 Opcit, hlm. 289 
72 Kompas, 7 Nopember 2001 
73 Awalnya F-PDI P juga menghendaki agar MK dibentuk dalam MK, tetapi pemikiran tersebut 
akhirnya berubah setelah mendapatkan ada masukan dari tim ahli. 
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terhadap UUD dan ada pula yang menghendaki agar MK hanya menguji UU 

terhadap UUD, sementara peraturan dibawah UU tetap menjadi kewenangan MA. 

Selain itu ada juga menghendaki agar MK selain dapat menguji Undang-Undang 

terhadap UUD, juga menguji pertentangan antar Undang-Undang. 

Untuk yang pertama diusulkan oleh I Dewa Gde Palguna dalam rapat ke-3 

dan 4 PAH I MPR tanggal 6-7 Desember 1999.74 Menurut I Dewa Gde Palguna, 

bahwa sesungguhnya MA adalah lembaga yang tugas utamanya soal-soal 

peradilan. Dalam hal menjaga konstitusi dan pengujian peraturan perundang-

undangan dibawah Undang-Undang terhadap UUD menjadi kewenangan MK.75 

Memperkuat pendapat I Dewa Gde Palguna, Ir Pattaniari Siahaan dan Hobbes 

Sinaga, SH, MH keduanya dari F PDIP menyatakan, bahwa MA masih memiliki 

banyak hambatan dan kurang mampu jika diberi wewenang ini.76 Seringkali MA 

tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.77 Dr. Hardjono 

(FPDIP) menyatakan, “MK sebetulnya punya keunikan sendiri karena dia tidak 

melaksanakan hukum sehari-hari tapi yang dia pertahankan adalah konstitusi. 

Semua ketentuan itu dites dengan konstitusi,”.78 

Selain dari Fraksi PDIP, H. Patrialis Akbar, SH (Fraksi Reformasi) juga 

menyatakan hal yang sama. “Beberapa kekuasaan-kekuasaan baru yang kita 

berikan kepada MK yaitu hak uji terhadap UU yang bertentangan dengan UUD, 

kemudian hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU 

yang bertentangan dengan UUD, Ketetapan MPR dan UU itu sendiri,”79 

Sementara yang menghendaki agar MK hanya menguji UU terhadap UUD 

dan peraturan dibawah UU tetap menjadi kewenangan MA diusulkan F-PP. H. 

Zain Badjeber menyatakan, “mengenai MK setelah saya renungkan sebenarnya 

kewenangan yang diberikan kepada MK sudah lebih tepat yaitu hanya uji materiil 

UU. Ada kesulitan dalam praktek  apabila hak uji materiil dibawah UU itu 

dipisahkan dari MA. Misalnya seorang pencari keadilan yang dirugikan oleh suatu 

Perda atau oleh suatu peraturan dibawah UU, dia menggugat kerugian yang dia 

alami harus menunggu dulu keputusan tentang Perda itu. Baru jelas bahwa dia 

dirugikan atau tidak oleh Perda yang bertentangan itu. Tetapi apabila dia berada 

                                                 
74 Opcit. hlm. 455-456 
75 Opcit, hlm. 287 
76 Opcit, hlm. 245 
77 Opcit, hlm. 269 
78 Opcit, hlm. 3-4 
79 Opcit, hlm. 14-15 
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di tangan MA dalam satu proses dia boleh diambil dalam rangka proses perkara, 

dia juga boleh diambil oleh MA,”.80  

Selain kedua hal tersebut diatas, ada pula yang menghendaki agar MK 

selain berwenang untuk menguji UU terhadap UUD, juga menguji pertentangan 

antar UU. Hal ini disampaikan oleh Hamdan Zoelva, SH (F-PBB), bahwa MK 

memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas UU serta memberikan 

putusan atas pertentangan antara UU.81 Hal yang sama juga diusulkan oleh Dra. 

Valina S Subekti (F-UG).82 Selain itu Hamdan tidak sependapat dengan usulan 

tim ahli yang menghendaki agar MK diberikan kewenangan untuk menguji 

peraturan dibawah undang-undang.83  

Kedua, Sifat pengujian yang dilakukan MK. Persoalan utamanya adalah 

apakah MK harus bersifat pasif atau aktif dalam memeriksa perkara. Hampir 

semua fraksi anggota PAH I sependapat, bahwa dalam pengujian UU terhadap 

UUD, MK bersifat pasif. Hamdan Zoelva, SH (F-PBB) menyatakan, “Saya 

mengapresiasi yang disampaikan oleh tim ahli, bahwa kewenangan MK dalam 

pengujian UU bersifat pasif dan tidak aktif. Oleh karena itu, tanpa pengajuan 

masalah oleh para pihak maka tidak mungkin MK langsung mengintervensi untuk 

mengadakan uji materiil pada peraturan perundang-undangan,”.84 Hanya saja 

dalam kesempatan rapat Komisi A ST Tahunan MPR RI 2001, tanggal 4-8 

Nopember 2001 Nursyahbani Kajtasungkana, SH (FUG) mengusulkan, apakah 

tidak sebaiknya MK yang akan dibentuk dapat secara proaktif melakukan 

pengujian UU terhadap UUD. Hal itu disebabkan karena banyak sekali ketentuan 

UU yang bertentangan dengan UUD. Pada awal pembahasan pembentukan MK 

oleh PAH I tahun 1999 ada yang mengusulkan juga agar MK memiliki 

kewenangan untuk menguji UU atas permintaan pengadilan. Hal ini diusulkan 

oleh Soetjipto (FUG)85   

 

E. Konsep dan usulan Rumusan Tim Ahli Tentang Judicial Review 

Diskusi dan pembahasan dengan Tim Ahli sudah dimulai dalam Rapat Pleno 

ke-11 tanggal 20 Maret 2001, dan khusus mengenai soal politik dan hukum 

                                                 
80 Opcit, hlm. 30 
81 Opcit, hlm. 778-779 
82 Opcit, hlm. 798 
83 Opcit, hlm. 255-256 
84 Opcit, hlm. 255-256 
85 Opcit, hlm. 450-451 
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dibahas sejak/dalam Rapat Pleno ke-14, tanggal 10 Mei 2001. Dalam rapat ini 

usulan mengenai kekuasaan kehakiman dan MK disampaikan oleh Jimly 

Ashiddiqie.  

Terkait dengan kekuasaan kehakiman dan kedudukan MK dalam sistem 

katatanegaraan, Tim Ahli mengusulkan agar kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara 

dan dari pengaruh pihak manapun.Tim Ahli juga mengusulkan agar kekuasaan 

kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu MK dan MA.86 

Terkait dengan kewenangan MK, Tim Ahli mengusulkan agar MK berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU dan peraturan 

perundang-undangan dibawah UU, memberi putusan atas pertentangan sengketa 

antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah 

daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan 

kewenangan lain yang diberikan oleh UU.  Menjalankan kewenangan lain perlu 

diatur untuk menampung kemungkinan UU Pemilu mengatur berkenaan dengan 

penyelesaiannya sengketa pemilu di MK.87 

Menjelaskan perihal kewenangan MK dalam judicial review, Jimly Ashiddiqie 

menyatakan, ide judicial review terhadap materi UU oleh MA tidak bisa diterima 

kalau menganut prinsip pembagian kekuasaan, karena yang punya wewenang itu 

adalah MPR sebagai penjelmaan rakyat. Tetapi sesudah perubahan pertama dan 

kedua, UUD sudah menganut prinsip pemisahan kekuasaan, seperti tercermin 

pada pasal 5 (1)  dan pasal 20 (1) yang dipertegas lagi dengan munculnya ayat 5 

dalam perubahan kedua. Sekarang fungsi legislatif dan ekskutif terpisah, maka 

terbuka kesempatan membahas prinsip hubungan antar lembaga negara yang 

menggunakan prinisip checks and balances sesuai dengan prinsip pemisahan 

kekusaan. Hal ini tentu ada implikasinya termasuk dalam hak uji materiil. Selama 

MPR masih ada sebagai lembaga tertinggi negara tidak mungkin memberikan 

kewenangan itu kepada lembaga lain selain MPR. Inilah yang terjadi sekarang, 

judicial review terhadap materi UU diserahkan kepada MPR, padahal MPR bukan 

lembaga rutin. Akibatnya diserahkan kepada badan pekerja, padahal badan 

pekerja bersifat ad hoc yang tugasnya mempersiapkan bahan sidang. Tidak 

mungkin menyerahkan fungsi Judicial Review yang sangat prinsipil kepada 

                                                 
86 Opcit, hlm. 231 
87 Opcit, hlm. 231-232 
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lembaga ad hoc.88 Mengenai pengujian UU dan peraturan perundang-undangan 

dibawah UU terhadap UUD, Tim Ahli mengusulkan agar hakim bersifat pasif.   

 

                                                 
88 Buku Kedua Jilid 3A, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, hlm. 141 
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BAB IV 

PROBLEMATIKA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  

DALAM JUDICIAL REVIEW 

 

Akhirnya persidangan MPR RI 2001 dalam proses amandemen yang ketiga 

secara resmi Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam UUD. Soal kekuasaan 

kehakiman, akhirnya MPR menyepakati, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradikan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.89 

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari dua puncak 

yaitu MA dan MK.  

Adapun menyangkut kewenangan MK, MPR menyepakati bahwa 

kewenangan MK adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus 

sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum. Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.90 

Gagasan pembentukan MK merupakan respon atas problem hukum yang 

ada di masyarakat dan adanya tuntutan atas penataan secara sistemik terhadap 

sistem hukum dan ketatanegaraan. Tampaknya, disfungsinya peran Mahkamah 

Agung dalam melakukan judicial review menjadi pertimbangan pembentukan MK. 

Adanya keraguan terhadap akuntabilitas MA sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman turut mempengaruhi pelembagaan MK yang bertugas mengawal dan 

menjaga konstitusi. Disamping itu, proses reformasi menghendaki adanya 

perubahan radikal dalam sistem politik, budaya hukum dan sistem 

ketatanegaraan. Ketiadaan cecks and balaances dalam penyelenggaraan negara, 

telah terbukti menjerumuskan negara dan rakyat dalam penderitaan yang 

berkepanjangan. Kekuasaan dijalankan secara absolut berdasarkan kekuatan 

politik semata dan menafikan kepentingan rakyat secara luas. 

                                                 
89 Pasal 24 ayat (2), Amandemen ketiga UUD 1945 
90 Pasal 24 C ayat (1) dan (2), Perubahan Ketiga UUD 1945 
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Pelembagaan MK tidak dapat ditempatkan secara parsial, tetapi harus 

didudukkan dalam kerangka sistem kerja kelembagaan negara secara integral. 

Oleh karena itu, meletakkan kedudukan MK, harus dikaitkan pula dengan 

sistem yang hendak dibangun dan mekanisme kelembagaan Negara lain, yang 

berimplikasi kepada pemberian wewenang kepada MK secara proporsional 

sesuai kedudukannya. Yang dimaksud dengan sistem dan mekanisme 

kelembagaan yang lain adalah bagaimana visi dan konsepsi sistem politik dan 

ketatanegaraan yang hendak dianut sebagai perwujudan prinsip-prinsip 

demokrasi di Indonesia. Bagaimana sistem kedaulatan dijalankan, kekuasaan 

kehakiman diselenggarakan dan kekuasaan legislatif berfungsi.6 MK harus 

didudukan sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi menegakkan 

karakteristik maupun prinsip-prinsip negara demokrasi dan mendorong 

penyelenggaraan negara secara demokratis, demi terwujudnya keadilan bagi 

setiap warga negara. 

Bila ditelaah lebih mendalam konsepsi dan kerangka dasar pembentukan 

MK di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, terlihat masih menyisakan 

beberapa persoalan yang dapat berimplikasi pada upaya penataan kelembagaan 

negara dan penyelenggaraan kekuasaan secara demokratis, serta 

penyelenggaraan MK. Salah satunya terkait dengan Judicial Review. 

Problem dari kewenangan Pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar. adalah, dibatasinya kewenangan MK hanya untuk menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adanya dua kelembagaan 

dalam menguji peraturan perundang-undangan tersebut dapat rnenimbulkan 

permasalahan tersendiri, karena dengan demikian akan menimbulkan tidak tegas 

dan integralnya visi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka 

pembaharuan hukum di Indonesia. Hal itu disebabkan, karena kedua lembaga 

dapat dipastikan memiliki tolak ukur yang berbeda, tentang visi hukum. Selain 

itu, desaign tersebut rnembuka ruang inkonsistensi putusan yang dikeluarkan 

antara MA dan MK.91 Bila MK diletakkan sebagai the guardian of constitution, 

                                                 
91 Terkait dengan soal ini, Tri Agung Kristanto memberikan perumpaan yang amat logis. 

Misalnya dalam waktu yang bersamaan ada sekelornpok rnasyarakat yang mengajukau 
judicial review terhadap PP No. 151/2000 tentang tatacara pemilihan, pengesahan dan 
pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Mahkainah Agung. Saat yang 
bersamaan, ada pula permintaan hak uji materiil terhadap Undang-Undang No. 22/199 tentang 
pemerintahan daerah yang menjadi dasar pembentukan PP No. 151/2000, kepada 
Mahkamah Konstitusi secara serentak. Mahkamah Agung memutuskan PP No. 151/2000 
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maka seyogyanya hanya ada satu institusi yang berwenang untuk melakukan 

pengujian terhadap suatu peraturan perandang-undangan. Sebagai penjaga 

Kcnstitusi, maka seyogyanya MK diberikan kewenangan untuk menguji seluruh 

peraturan perundang-undangan dari seluruh tingkatan. Selain itu, jika terjadi 

perbedaan penafsiran terhadap suatu pasal dari Undang-Undang Dasar siapa 

yang berhak menafsirkan, sementara Kewenangan MK telah ditetapkan secara 

limitatif. Terlihat, bahwa ada kekosongan hukum di sini, yang dapat 

mempengaruhi roda penyelenggaraan negara. 

Problem yang lain adalah berkaitan dengan kewenangan untuk menguji 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Sesuai dengan aturan 

Konstitusi, dikaitkan dengan ketentuan TAP MPR No. III/MPR/2000 maka yang 

berwenang untuk menguji Perpu adalah MA. Ada masalah berkaitan dengan 

pengujian Perpu ini. Pertama, dikalangan akademisi hukum tatanegara, bahwa 

menempatkan kedudukan Perpu dibawah undang-undang masih mengundang 

pro kontra. Perdebatan tersebut muncul karena adanya ketentuan pasal 22 

Undang-Undang Dasar yang memberikan hak kepada Presiden untuk 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kata ‘pengganti 

undang-undang’ dipahami, bahwa Perpu sederajat dengan Undang-Undang. 

Kedua, keluarnya suatu Perpu biasanya disandarkan pada Undang-Undang 

Dasar, dengan kata lain sandaran yuridis dari Perpu adalah Undang-Undang 

Dasar bukan undang-undang. Padahal dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar secara tegas rnenyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundaug-undangan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan ...". Bagaimana jika suatu Perpu dianggap bukan 

bertentangan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar, siapa yang mengadili? Sementara kewenangan MA serara 

limitative telah menegaskan menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap 

undang-undang, bukan terhadap Undang-Undang Dasar. Sekali lagi ada 

kekosongan hukum disini. 

                                                                                                                                                   
adalah sah karena sejalan dengan Undang-Undang No. 22/1999. Tetapi disisi lain, 
Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang Undang No 22/1999 tidak sah karena bertentangan 
dengan UUD. Dengan demikian, apakah PP No. 151/2000 tetap berlaku atau sebaliknya? 

 



 49 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

- Judicial Review merupakan suatu kelaziman dalam system Negara hokum. 

Gagasan tentang pentingnya judicial review sudah disadari sejak negeri ini 

mulai dibentuk dengan diperdebatkannya pada saat menyusun UUD 1945. 

- Dalam perkembangan perjalanan hokum di Indonesia sejak kemerdekaan, 

terbukti proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan belum 

mendapatkan tempat yang layak, kecuali setelah proses reformasi bergulir. 

- Judicial review di Indonesia kurang ideal, karena masih dilaksanakan oleh 

dua lembaga yaitu Mahkamah Agung untuk menguji peraturan dibawah 

undang-undang terhadap undang-undang dan Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang. 

Idealnya pengujian peraturan perundang-undangan cukup dilaksanakan 

oleh satu institusi. 

 

B. Saran 

 

MPR perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan amandemen terhadap 

UUD 1945 khususnya terkait dengan pengujian peraturana perundang-undangan. 
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