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Problem Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi  

Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 

 

I. Pendahuluan 

Tatanan baru sistem ketatanegaraan saat ini tengah berjalan dengan 

dibentuk dan berperannya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari 

sistem demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai 

pengawal Konstisusi yang berperan menjaga dan memastikan agar konstitusi 

dihormati serta dilaksanakan oleh setiap komponen negara. Selain itu, MK juga 

berperan menyelesaikan sengketa politik ketatanegaraan sesuai dengan ruang 

lingkup kewenangannya. Konstitusi mengatur, MK berwenang untuk menguji UU 

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan hasil Pemilu. MK, wajib memutus pendapat DPR atas 

dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

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. 
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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. Permasalahan tersebut terkait dengan pengaturan UUD 

1945 tentang Kedudukan, Kewenangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi. 

 

II. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

Dalam konteks ketatanegaraan, kedudukan MK oleh UUD 1945 dirumuskan 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. Dengan konsepsi demikian, kekuasaan kehakiman di 

Indonesia menurut arnandemen UUD 1945 menganut sistem bifurkasi 

(bifurcation system) dimana kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam dua cabang 
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yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada MA dan 

cabang peradilan konstitusi (constitusional court) yang mempunyai wewenang 

untuk melakukan contitusional review atas produk perundang-undangan yang 

dijalankan oleh MK. Secara fungsional MA dan MK sama-sama sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman, namun dibedakan dalam yuridiksi dan kompetensinya.1 

Sistem bifurkasi ini, selain berlaku di Indonesia juga berlaku di beberapa Negara 

di Eropa seperti Jerman, Perancis dan Rusia. 

Walaupun MK telah disepakati kedudukannya mandiri dan berdiri sendiri, 

seperti yang banyak dikehendaki oleh berbagai kalangan hal itu bukan berarti 

tanpa ada masalah. Ada dua hal yang harus dilihat secara kritis dari kedudukan 

MK yaitu menyangkut kedudukun MK diantara institusi-institusi kelembagaan 

negara yang lain sebagai mekanisme checks and balances dan kedudukan MK 

sebagai institusi peradilan. 

Pertama, kedudukan MK diantara institusi-institusi kelembagaan negara yang 

lain sebagai mekanisme checks and balances. Persoalan ini dapat dirunut dari 

keinginan untuk menyelenggarakan kekuasaan secara demokratis, sebagai titik 

balik atas penyelenggaraan kekuasaan masa lalu yang totaliter dengan adanya 

sentralisasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan. Selain itu untuk 

mempertegas prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagai 

koreksi terhadap pembagian kekuasaan (distribution of power) yang dianggap lebih 

banyak mudhorotnya bagi pengembangan domokrasi.  

Namun demikian, tampaknya peletakan MK belum didasarkan pada 

konsepsi dan bangunan sistem ketatanegaraan yang ideal. Hal itu dapat dilihat 

dari dua hal; (i) berubahnya sistem ketatanegaraan -MPR menjadi bikameral 

terdiri dari DPR dan DPD—dan adanya kesetaraan kedudukan antara lembaga 

negara sebagai mekanisme checks and balances (Legislatif, Eksekutif dan 

Yudikatif) ternyata tidak diikuti dengan kewenangan yang dimiliki. MK dibentuk 

untuk menggantikan beberapa peran dan fungsi yang sebelumnya dilakukan 

                                                 
1 Kewenangan MA diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar, bahwa "Mahkamah 
Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan 
dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lain yang 
diberikan oleh Undang-Undang,". Sememara kewenangan MK diatur dalam pasal 24 C UUD 
1945. 
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oleh MPR. Meski MK telah dibentuk, ternyata MPR tetap saja menjadi lembaga 

yang memiliki kewenangan supreme dibandingkan dengan lembaga negara yang 

lain. Terbukti, MPR masih memiliki otoritas untuk melantik2 Presiden dan/atau 

Wakil Presiden serta menjadi faktor menentukan dalam pengangkatan3 dan 

pemberhentian4 Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Prof. DR. Sri 

Soemantri, SH, bahwa dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, 

proses hukum masih dikalahkan oleh proses politik. (ii) tidak utuhnya peran MK 

sebagai the guardian of the constitution. Hal itu tersurat dalam kewenangan yang 

diberikan kepada MK, misalnya wewenang MK untuk menguji peraturan 

perundang-undangan. MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar sementara aturan dibawah undang-undang menjadi 

wewenang MA. Terkait dengan itu pula UUD tidak memberikan penegasan 

bahwa MK memiliki wewenang untuk menafsirkan Konstitusi, pada hal potensi 

terjadinya perbedaan penafsiran UUD sangat terbuka. Selain ilu, Impeachment 

hanya diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, padahal di 

beberapa Negara Impeachment diberikan pula kepada pejabat publik yang lain. 

Kedua, Kedudukan MK sebagai institusi peradilan. MK diletakkan sebagai 

pelaku Kekuasaan Kehakiman selain MA yang menjalankan fungsi peradilan. 

Dengan demikian, MK dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya 

harus terikat pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum 

                                                 
2 Pasal 3 Undang-Undang Dasar ayat (2) menyebutkan,"Majelis Permusyawaratan Rakyat 
melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Dalam konteks pemisahan kekuasaan, yang paling 
tepat untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan MPR tetapi oleh lembaga Yudikatif, 
Mahkamah Agung misalnya. 
3 Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar masih memberikan kekuasaan kepada MPR untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden rnangkat, berhenti, 
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatarmya secara 
bersamaan. Jika hal itu tejadi, maka pelaksanaan tugas kepresidenan untuk sementara diberikan 
kepada Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. 
Dan selambat-lambarnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menggelar sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang diajukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang mernperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
sebelumnya. 
4 Dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR juga menjadi faktor yang 
sangat menentukan. MK hanya menguji pendapat DPR tentang adanya dugaan polanggaran 
hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. Putusan MK tidak mengikat MPR. Dengan demikian, MPR dapat 
menganulir putusan MK. 
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publik.5 Salah satu asas dari hukum publik adalah putusan yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Jika kita lihat salah satu dari kewenangan MK yaitu 

dalam proses Impeachment, maka dapat diketahaui, MK dalam menjalankan 

fungsi dan kewenangannya tidak menganut sepenuhnya asas-asas yang ada 

dalam hukum publik, karena dalam proses Impeachment MPR tidak terikat 

dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Menurut Denny Indrayana, demi 

konsistensi negara hukum, maka kata akhir dalam pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden ada pada putusan MK. MPR tidak berhak sama sekali 

menganulir vonis hukum MK dan kemudian tidak memberhentikannya. Posisi 

MPR hanya berfungsi sebagai konfirmasi untuk pemberhentian Presiden 

tersebut.6 

 

III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Konstitusi telah menegaskan secara limitatif kewenangan MK. MK memiliki 

empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan tersebut adalah 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan antar lembaga negara yang kewenangaimya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus 

perselisihan tentang hasil Pemilu. Selain itu, MK wajib memutus pendapat 

DPR, mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dari kewenangan-kewenangan 

tersebut, masih ada beberapa persoalan yang dapat mempengaruhi secara 

signifikan terhadap eksisteasi MK sebagai the guardian of the constitution dan 

sebagai balancing power dalam penyelenggaran kekuasaan. 

Pertama, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 

Problem dari kewenangan ini adalah, dibatasinya kewenangan MK hanya untuk 

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adanya dua 

kelembagaan dalam menguji peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

                                                 
5 Djoko Sarwoko memberikan penjelasan tentang asas-asas yang berlaku dalam hukum publik 
yaitu: (a) Asas pembuktian bebas, (b) Asas hakim bersifat aktif, (c) Asas putusan yang memiliki 
kekuatan hakum mengikat, (d) Perlunya asas audi et alteram partem, (e) Substansi hukum acara 
harus bersifat pasti dan tidak mudah disampingkan agar bisa dicapai kepastian hukum. 
6 Denny Indrayana, Opini Koran Tempo, 22 Januari 2003. 
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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.7 Bila MK diletakkan 

sebagai the guardian of constitution, 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 

                                                 
7 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 
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? 
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‘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. 

Kedua, Sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Masalahnya adalah, 

apa yang diisebut dengan lembaga negara. Pasca amandemen konstitusi tidak 

ada rumusan yang baku tentang lembaga negara. Perlu ada aturan yang 

memberikan definisi dan batasan dari lembaga negara. Karena jika tidak ada 

rumusan yang pasti tentang lembaga negara tersebut, akan mempersulit bagi 

MK untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya. 

Ketiga, memutus pembubaran Partai Politik. Ada dua permasalahan; (i) 

Konteks filosofis pembubaran partai politik. Dalam era demokrasi dan tuntutan 

adanya penghormatan yang layak terhadap HAM, maka menjadi relevan untuk 

mempertanyakan sekaligus menggugat adanya ketentuan yang mengancam 

pembubaran partai politik. Apakah pembubaran tersebut secara prinsip tidak 

bertentangan dengan Konstitusi dan HAM. Undang-Undang Dasar secara tegas 

memberikan kemerdekaan kepada setiap warga Negara untuk berserikat dan 

berkumpul. Ada kontradiksi dalam UUD, dimana pada satu sisi memberikan 

jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, tapi pada sisi yang lain 

UUD juga memberikan kewenangan kepada MK untuk membubarkan partai 

politik.  

(ii) Syarat, proses dan mekanisme pembubaran partai politik. Menurut 

undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik disebutkan, bahwa 
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partai politik bubar, karena membubarkan diri, bergabung dengan partai yang 

lain dan dibubarkan oleh MK. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi untuk 

membubarkan partai politik, sesuai dengan undang-undang Partai Politik, karena 

Pengurus Partai tersebut menyebarkan ajaran marxisme dan leninisme. Jika 

pengurus suatu partai politik menyebarkan ajaran marxisme dan leninisme, maka 

mereka dituntut dengan KUHP dengan dakwaan kejahatan terhadap Negara dan 

partai dapat dibubarkan.  

Masalahnya adalah; Kapan suatu partai politik dapat diajukan 

pembubarannya ke hadapan Mahkamah Konstitusi, apakah pada saat seorang 

pengurus suatu partai politik mulai diproses pada tingkat penyidikan atau harus 

lerlebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika suatu partai politik 

dapat dibubarkan sejak pada saat pengurus dalam proses persidangan, 

bagaimana jika keputusan pengadilan menyatakan, bahwa pengurus tersebut 

dinyatakan tidak bersalah sementara partai telah dibubarkan oleh MK. Apakah 

perlu ada rehabilitasi dan pembatalan terhadap putusan MK. Masalah lain, jika 

harus menunggu kekuatan hukum yang tetap, maka akan dibutuhkan waktu 

yang sangat panjang, karena adanya tingkatan pengadilan tingkat pertama, 

banding, kasasi dan peninjauan kembali.  

Masalah yang lain siapa saja yang disebut dengan Pengurus. Apakah 

Ketua Partai Politik, atau seluruh pengurus Partai Politik secara kolektif. 

Bagaimana jika yang melakukan penyebaran ajaran marxisme dan leninisme 

adalah salah seorang pengurus saja, apakah partai politik dapat diajukan 

pembubarannya. Pertanyaan yang lain adalah, jika seorang didakwa melakukan 

penyebaran ajaran marxisme dan leninisme dan pada saat proses persidangan, 

pengurus tarsebut dipecat keanggotaannya dari partai bersangkutan apakah 

masih bisa, partai politik tersebut dibubarkan. Itulah beberapa persoalan yang 

masih melingkupi kewenangan MK untuk memutus pembubaran partai politik. 

Persoalan-persoalan tersebut harus dilihat secara integrated, sehingga tidak 

akan menimbulkan persoalan baru. 

Keempat, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Tidak ada persoalan 

substantif dari kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil 
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Pemilu, kecuali MK akan dihadapkan pada persoalan teknis yang sangat pelik 

dan kompleks, disebabkan akan banyaknya masyarakat yang mengajukan 

permohonan, ditengah keterbatasan waktu dan personil hakim yang dimiliki oleh 

MK. Oleh karena itu, MK harus mempersiapkan strategi secara khusus untuk 

menghadapi Pemilu. 

Kelima, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Manurut 

Marsilam Simanjuntak,8 bahwa ada kekaburan fungsi dari MK dalam proses 

pemberhentian Presiden. Kekaburan tersebut dapat dilihat dari pertanyaan, 

apakah MK berfungsi 'menguji' pendapat DPR bahwa Presiden diduga telah 

melakukan pelangaran hukum, atau MK berfungsi 'mengadili' tuduhan dakwaan 

DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden. Apabila MK berfungsi 

'menguji', maka MK hanya menguji dan memutuskan benar salahnya pendapat 

DPR, tanpa menetapkan sanksinya (berhenti atau tidak). Sementara, jika 

'mengadili', maka Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai hakim yang mengadili 

pelanggaran hukum oleh Presiden, sementara DPR bertindak sebagai pihak 

penuntut. 

Jika melihat rumusan  UUD pasal 7A, 7B, dan 24 C ayat (2), maka dapat 

disimpulkan, bahwa MK hanya 'menguji' pendapat DPR dan pemberhentiannya 

bukan wewenang MK. Ada beberapa permasalahan yang muncul dari 

perumusan terebut. Pertama, kapan dan dimana sebenarnya proses peradilan 

untuk menentukan kesalahan Presiden? Apakah dimulai sejak proses di DPR 

atau setelah mulai diperiksa di MK? Atau pada saat Sidang MPR digelar? 

Menurut Marsilam, ketidakjelasan tersebut disebabkan oleh karena adanya 

inkonsistensi rumusan yang ada dalam UUD mengenai pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua, sifat putusan MK. MK merupakan 

peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dikaitkan 

dengan kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, dimana letak finalitas putusan dari MK. Ternyata, tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final tersebut hanya berlaku bagi empat 

                                                 
8 Makalah Marsilam Simanjutak, dalam Hukum dan Kuasa Konstitusi : Catatan-Catatan atas 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang MK, KRHN, Jakarta, 2003 
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kewenangan MK yang lain dan dikecualikan untuk kewenangan MK dalam 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika demikian bagaimana 

sifat dari putusan MK dalam pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden? 

Pertanyaan yang dapat rnuncul kenmudian adalah, apakah Presidan masih 

bisa melakukan pembelaan di forum MPR? Jika bisa apakah itu bisa disebut 

sebagai pledoi Presiden sebagai bentuk upaya banding dari putusan MK? 

Ketiga, Eksekusi Putusan. Setiap putusan memiliki implikasi, bagaiman dengan 

proses pemberhentian Presiden? Jika Putusan MK menyatakan membenarkan 

pendapat DPR, bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum namun pada 

forum MPR putusan MPR menganulir atau memberikan putusan yang 

berbeda? Apa perlu ada rehabilitasi, karena Presiden sudah dinyatakan 

bersalah oleh sebuah institusi peradilan MK. Itulah beberapa problema, yang 

semakin menguatkan belum sempurnanya konsepsi pembentukan MK dalam 

sistem ketatanegaraan. 

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 

proses impeachment hanya ditujukan kepada Presiden tidak kepada pejabat 

negara yang lain. Di beberapa negara, Impeachment juga dilakukan terhadap 

para pejabat negara lain, untuk menjaga integritas pejabat publik dan sebagai 

mekanisrne kontrol agar mereka tetap melaksanakan amanat yang lelah 

diberikan rakyat. 

 

IV. Hakim Mahkamah Konstitusi 

Salah satu variable penting dalam MK adalah Hakim Konstitusi. Hakim 

Konstitusi yang terpilih sangat menentukan keberlangsungan dan kewibawaan 

institusi MK, karena merekalah yarg nantinya akan memerikas, mengadili dan 

memutus perkara yang masuk. Oleh karena itu, proses rekrutmen Hakim 

Konstitusi harus dilakukan secara objektif, independent dan melibatknn partisipasi 

masyarakat secara luas, sehingga ada harapan, bahwa Hakim Konstitusi dapat 

bersikap bebas, objektif dan adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara. 
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Menurut Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945, MK mempunyai 9 (sembilan) orang 

anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh DPR, Mahkamah Agung dan Presiden. Kurang jelas apa 

rasionalisasi pengajuan dan penentuan Hakim Konstitusi dimonopoli oleh ketiga 

lembaga tersebut.  

Konsepsi keanggotaan dan proses rekrutmen Hakim Konstitusi dalam 

Konstitusi masih mengandung beberapa persoalan. Pertama, Jumlah Hakim. 

Jumlah Hakim Konstitusi sebanyak 9 (sembilan) orang, dianggap kurang 

proporsional dibandingkan dengan banyaknya kewenangan yang diberikan oleh 

Konstitusi kepada MK, tingginya tingkat kompleksitas perkara yang kemungkinan 

akan diperiksa, diadili dan diputus oleh MK beserta luas geografis wilayah 

Indonesia dengan segala ragam dan problematika hukum kemasyarakatan yang 

melingkupinya. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu saja, dapat dipastikan 

MK akan menghadapi kendala mengingat kemungkinan jumlah perkara yang 

akan diajukan ke MK sementara jumlah Hakim Konstitusi hanya berjumlah 9 

(sembilan) orang. Kedua, Rekrutmen Hakim Konstitusi. Dalam Konstitusi hanya 

menegaskan tentang jumlah Hakim Konstitusi dan institusi yang berwenang 

untuk mengajukannya kepada Presiden untuk dikeluarkan penetapan. DPR, MA 

dan Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan Hakim Konstitusi namun 

yang jadi permasalahan adalah apakah proses penyaringan dan seleksi juga 

harus dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut ? Selain itu, perlu ada ruang bagi 

partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses rekrutmen hakim. 

 

V. Kesimpulan 

1. Kedudukan MK belum ideal sebagai penjaga konstitusi. Kewenangan untuk 

menjaga spirit konstitusi belum mewujud dalam wewenangnya, khususnya 

dalam pengujian peraturan perundang-undangan. MK hanya menguji 

undang-undang terhadap UUD, sementara pengujian peraturan dibawah 

undang-undang terhadap undang-undang menjadi wewenang MA. 
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2. Perlu ada upaya pembenahan terhadap wewenang MK, dengan melakukan 

upaya perubahan terhadap konstitusi, khsusunya mengenai pasal 

kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan. 
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