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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Dan Konstitusi

Republik merupakan bentuk pemerintahan negara Indonesia, disebut 

demikian karena sejarah perjalanan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan 

sampai menjadi negara modern, Indonesia merupakan wilayah Nusantara yang 

bentuk pemerintahannya berupa kerajaan (monarchi) dengan sistem falsafah 

serta kultur politik feodalisme dan peternalisme yang tidak lagi dikehendaki.15 

Sebagai negara modern dengan sistem pemerintahan res publica sesuai dengan 

konstitusi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan pula berdasarkan 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah Negara 

Hukum. 

Oleh sebab itu sebagai Negara Hukum, tentunya terdapat sumber-

sumber hukum. Mokhammad Najih mengatakan bahwa sumber hukum 

biasanya sering digunakan dalam beberapa arti, yang pertama sebagai asas 

hukum, kemudian yang kedua untuk menunjukkan hukum terdahulu yang 

memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, yang ketiga 

sebagai sumber yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada 

peraturan hukum, yang ke empat sebagai sumber dari mana kita dapat 

mengenal hukum, dan yang terakhir sebagai sumber terjadinya hukum.16 

 15 Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm.56 

 16 Mokhamad Najih & Soimin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 

hlm.47 
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Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo didalam bukunya Mokhammad Najih 

mengatakan.17 

“Sumber hukum dapat dikategorikan menjadi 2, sumber hukum 

material yakni tempat darimana materi hukum itu diambil, dan sumber 

hukum formil yakni tempat atau sumber darimana suatu peraturan 

memperoleh kekuatan hukum” 

Maka dalam tinjauan pustaka ini, sumber hukum yang akan dijelaskan 

sebagai dasar hukum berlakunya suatu peraturan adalah sumber hukum formil, 

dimana meliputi :18 

1. Undang-Undang, adalah keputusan atau ketetapan penguasa, yang 

dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap 

orang secara umum. 

2. Yurisprudensi, adalah keputusan hakim atau keputusan pengadilan. 

3. Traktat, adalah suatu perjanjian yang diadakan  anatara dua atau 

lebih negara atau dengan kata lain perjanjian antar negara. 

4. Kebiasaan, adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan 

berulang-ulang dalam hal yang sama. 

5. Doktrin, adalah Pendapat para sarjana hukum. 

Kembali kepada pembahasan Negara Hukum, didalam doktrinnya 

dikenal adanya beberapa konsep Negara Hukum, Diantaranya ciri khas dari 

tradisi sistem hukum civil law yaitu konsep Negara Hukum Eropa Kontinental 

(rechsstaat), dan ciri khas dari tradisi sistem hukum common law yaitu konsep 

Negara Hukum The Rule of Law, konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam, 

Socialist Legality, dan Negara Hukum pancasila.19 

 Konsep Negara Hukum (rechstaat), mendalilkan bahwasannya negara 

sebagai penyelenggara pemerintahan mendasarkan prinsip-prinsip hukum 

                                                           
 17 Ibid, hlm.48 

 18 Ibid, hlm.48-55 

 19 Op.Cit., H.Iriyanto A. Baso Ence, hlm.39-40 
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untuk membatasi kekuasaan pemerintah.20 Menurut Philipus M. Hardjon 

konsep Negara Hukum Eropa Kontinental (rechsstaat), memiliki sifat 

revolusioner karena lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme dan 

didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, dengan ciri – ciri sebagai 

berikut :21 

1. Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis 

tentang hubungan antara penguasa dan rakyat 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat 

Ciri – ciri tersebut menunjukkan bahwa ide sentral rechsataat adalah 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip 

kebebasan dan persamaan. Adanya UUD secara teoritis memberikan jaminan 

konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Serta pembagian 

kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan 

dalam satu tangan. 

Sedangkan menurut A.V. Dicey tradisi sistem hukum common law 

dengan konsep Negara Hukum The Rule of Law, memiliki ciri – ciri antara 

lain:22 

1. Supremasi hukum (supremacy of law) dari regular law  untuk 

menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 

kesewenang – wenangan, prerogative atau discretionary authority 

yang luas dari pemerintah; 

2. Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law) dari semua 

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh 

ordinary court. Ini berarti tidak ada orang yang berada diatas 

                                                           
 20 Op.Cit., I Dewa Gede Atmaja, hlm.158 

 21 Ni’matul Huda, 2005,  Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, 

Yogyakarta, hlm.1 

 22 A.V. Dicey, 1959, An Introduction to Study of Law of the Constitusi, Mac. Milan & Co, 

London, hlm.117; Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, 

Surabaya, hlm.80 
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hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban 

mentaati hukum yang sama; 

3. Konstitusi adalah hasil dari ordinary law of the land, bahwa hukum 

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari 

hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. 

Singkatnya, prinsip prinsip hukum privat melalui tindakaan 

peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi 

posisi  crown  dan pejabat – pejabatnya. 

 

Berdasarkan ciri – ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa the rule of 

law  mengandung arti yang dapat ditinjau dari tiga sudut. Pertama, the rule of 

law (pemerintahan oleh hukum), berarti supremasi yang mutlak atau 

keutamaan yang absolute daripada hukum sebagai lawan daripada pengaruh 

kekuasaan yang sewenang – wenang. Kedua, the rule of law  berarti ketaatan 

yang sama dari semua golongan kepada hukum negara, yang diselenggarakan 

oleh pengadilan. Ketiga, the rule of law dapat dipergunakan sebagi formula 

untuk merumuskan bahwa hukum konstitusi bukan sumber, melaikan 

konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh 

pengadilan, sehingga dengan demikian konstitusi merupakan hasil dari hukum. 

Terkait dengan Negara Hukum Pancasila, Menurut Oemar Senoadji, 

ciri pokok Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan 

terhadap freedom of religion dan tidak adanya pemisahan yang mutlak antara 

agama dan negara.23 Sedangan menurut Iriyanto A. Baso Ence, Negara 

Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri adanya hubungan yang erat antara agama 

dan negara, paham ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama secara 

                                                           
  23 Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari 

Masa Kini), Penerbit Kencana,  Jakarta,hlm. 92 
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positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan 

dan kerukunan:24 

Terlepas dari istilah-istilah Negara Hukum diatas, pada intinya paham 

Negara Hukum mendalilkan bahwasannya hukum adalah panglima tertinggi 

(supremacy of law). Dimana dalam perspektif supremasi hukum, pada 

hakikatya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi.25  

Kata konstitusi secara literal berasal dari bahasa Prancis Constituir, 

yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi 

dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan 

menyatakan sebuah negara.26 Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar 

(awal) mengenai pembentukan suatu negara.  

Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan Grondwet, 

yang berarti Undang Undang Dasar (grond = dasar, wet = undang-undang). 

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary konstitusi adalah :27 

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

which may be written or unwrtitten, establishing character and 

conception of its government, laying the basics principles to which its 

internal life is to be conformed, organizing the government, and 

regulating, distributing, and prescibing the extent and manner of the 

exercise of sovereign power. 

Konstitusi, hukum organik dan hukum dasar dari suatu bangsa atau 

negara, yang tertulis atau tidak tertulis, menetapkan karakter dan 

konsepsi pemerintahan, meletakkan asas-asas dasar kehidupan dalam 

menyesuaikan diri, mengorganisir pemerintah, dan 

mengatur,membagikan, dan membatasi fungsi dari departemen-

                                                           
  24 Op.Cit., Iriyanto A. Baso Ence, hlm. 37-38 

  25 Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 127 

  26 Wijono Projodikoro, 1989. Asas- Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia Jakarta, Dian 

rakyat, hlm.10 

  27 Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, West Pubhishing Co, St Paul Minn, 

United States of America, hlm.282 
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departemen yang berbeda, dan memberikan dasar luas dan cara 

pelaksanaan kekuasaan berdaulat).” 

 

Menurut E.C.S. Wade, bahwa yang dimaksud dengan konstitusi 

adalah:28 

"A document having a special legal sanctity which sets out the 

framework and the principal functions of the organs of government of 

a state and declares the priciples governing the operation of those 

organs. 

(naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-

badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja 

badan tersebut).” 

 

Sejalan dengan istilah konstitusi diatas, sejarah awal pemikiran 

konstitusi pertama kali dikemukaan oleh Aristoteles yang membedakan istilah 

politica (konstitusi) dan nomoi (UU biasa).29 Menurut Muhammad Ridwan 

Indra, beliau menyatakan :30 

“politica mengandung arti kekuasaan yang lebih tinggi daripada 

nomoi; juga politica mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan 

pada nomoi kekuasaan tersebut tidak ada, karena nomoi hanya 

merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak tercerai berai.” 

 

Dari kebudayaan Yunani kuno tersebut, kedua istilah politica dan  

nomoi yang erat hubungannya dengan Republica Constituee memunculkan 

sebuah adegium Princip Legbus Solutes Est, Solus Publica Supreme Lex yang 

artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur negara, 

karena raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang.31  

                                                           
 28 Wade and Godfrey Philips, 1977, Contitutinal and Administrtive Law, Long-Man, 

London, Hlm.34 

 29 Muhammad Ridwan Indra, 1990, Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia. 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.21 

 30 ibid 

 31 Ibid 
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Namun jika dilihat dari perkembangan konstitusi pada zaman Yunani 

kuno sampai dengan modern saat ini, terdapat perbedaan serta pengurangan 

dan pembatasan dominasi hak-hak raja dalam membuat suatu UU yang 

kemudian diberikan kepada lembaga legislatif sebagai sistem demokrasi 

perwakilan dan konsep nasionalisme.32 Alasan inilah yang mendudukkan 

konstitusi tertulis sebagai dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus 

mengandung maksud memperkokoh lembaga perwakilan rakyat.33 

K.C. Wheare mengemukakan bahwa sifat khas dan mendasar dari 

bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah the very minimum and that 

minimum to be rule of law.34 hal ini bertujuan untuk menghindarkan kesulitan 

kesulitan para pebentuk UUD memilih mana yang penting dan yang tidak 

perlu dimuat didalam konstitusi, sehingga dapat diterima oleh pihak yang 

melaksanakan dan pihak yang akan dilindungi oleh UUD.35 Lebih lanjut 

beliau mengatakan, dalam negara yang berbentuk kesatuan pada dasarnya 

muatan materi atau isi konstitusi hanya meliputi tiga masalah pokok, yaitu :36 

1. Tentang struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan 

legislative, eksekutif, dan yudikatif 

2. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain 

3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tadi dengan rayat atau 

warga negaranya. 

 

Dalam pengertian demikian, pembatasan kekuasaan pada umumnya 

dianggap merupakan corak umum materi konstitusi modern. Namun harus 

                                                           
 32 Dahlan Thaib, 2000, Kedaulatan Rakyat. Negara Hukum dan Konstitusi. Liberty, 

Yogyakarta, hlm.5 

 33 Ibid,  hlm.1 

 34 Op.Cit., K.C.Wheare, hlm.33 

 35 Ibid, hlm.34 

 36 Ibid, hlm.57 
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diingat bahwa, seperti dikemukakan oleh K.C.Wheare, Konstitusi adalah 

produk resultante berdasar situasi sosial, politik, dan ekonomi pada waktu 

dibuat.37 Artinya ada kesepakatan-kesepakatan tertentu dari setiap isi 

konstitusi yang harus dijadikan pegangan.  

Relevan dengan ini, Thomas Paine juga mengatakan bahwa lahirnya 

konstitusi itu bukanlah tindakan pemerintah melainkan tindakan rakyat untuk 

mengatur pemerintahan negaranya dan pemerintahan tanpa konstitusi adalah 

kekuasaan yang tanpa hak.38  Sejalan dengan itu, Carl J.friedrich  mengatakan 

bahwa konstitusi didalam pemikiran politik modern sangatlah khas karena ia 

merupakan proses pengendalian aktifitas pemerintahan secara efisien.39 Lebih 

lajut Friedrich mengatakan:40 

“The members of a political community have, bu definition, common 

interests which they seek to promote or protect through the creation 

and use of the compulsory political mechanisms we call the State” 

(Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar 

kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan 

melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut 

negara.) 

 

 Bentuk bangunan negara itu terletak bagaimana negara membagi 

kekuasaan di lembaga-lembaga negara bentukannya. Kata kuncinya adalah 

konsensus atau ‘general agreement’. Oleh karena itu, dapat disaring bahwa 

konstruksi negara saat ini merupakan konsensus antara warga negara dengan 

negara. 

                                                           
 37 Op.Cit, K.C.Wheare, hlm.67 

 38 Thomas Paine,  Right of Man (1972), Contituion Society 

 39 Op. Cit, Carl J.Friederich, Constitutional Government and…………., hlm.3 

 40 William G. Andrews, 1968, Constitutions and Constitutionalism, ed.3, Van Nostrand 

Company, New Jersey, hlm. 9. 



23 
 

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman 

modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan 

(consensus), yaitu:41 

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general 

goals of society or general acceptance of the same philosophy 

of government). 

2. Kesepakatan tentang ‘the rule of law’ sebagai landasan 

pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of 

government).  

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-

prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and 

procedures). 

 

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita 

bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di 

suatu negara.42 Kesepakatan pertama adalah hal yang ditentukan terlebih 

dahulu sebelum menata lebih lanjut tentang kenegaraan yang akan dibentuk. 

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan 

atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga 

sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama 

bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara 

haruslah didasarkan atas ‘rule of the game’ yang ditentukan bersama.43  

Prinsip kedua ini mengilhami adanya pemahaman bahwa hukum dapat 

dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat hukum 

dasar atas segala hukum yakni konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis 

                                                           
 41 Ibid, hlm. 12-13 

 42 Jean Jacques Rousseau, 2010, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik (Du 

Contract Social ou Principes du Politique), diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida 

Sundari Husen, Dian Rakyat, Jakarta, hlm.43 

 43 Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme, hlm. 22 
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ataupun dalam arti tidak tertulis.44 Hukum sebagai sebuah sistem 

menempatkan negara harus bertindak sesuai dengan hukum yang tertuang 

dalam konstitusi atau constitutional state. Pada prakteknya, konteks 

constitutuinal state ini tidak dapat terimplementasikan dengan baik apabila 

hubungan antar lembaga negaranya tidak diatur dengan jelas.45 Pembentukan 

dan pengaturan kelembagaan di dalam konstitusi sangatlah penting dan ikhwal 

untuk mengawal konstitusi dan hak rakyat. Sehingga, dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara, konstitusi dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam 

memutuskan segala sesuatu termasuk benturan di dalam kelembagaan itu 

sendiri. 

Kesepakatan ketiga berkenaan dengan bangunan organ negara dan 

prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar 

organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu 

dengan warga negara.46 Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi 

dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan 

bersama. Bentuk nyata dari keinginan bersama tersebut antara lain berkenaan 

dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak 

dijalankan. Bentuk mekanisme ketatanegaraan yang diterapkan di negara 

berbeda satu sama lain walau khasanah doktrin pembagian kekuasaan 

Montesquieu tetap menjadi rumusan dasar pembagian kekuasan sekarang. 

                                                           
 44 Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1 Kanisius, Yogyakarta, 

hlm. 48 

 45 Jeremy Waldron, 2012, Separation of Powers or Division of Power, University School of 

Law Public Law & Legal Theory Research Paper Series No. 12-20, New York, hlm.6 

 46 Op.Cit, Jimly Asshiddiqie, hlm. 23 
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Keseluruhan kesepakatan tersebut di atas dilihat sebagai penyatuan 

konsep berpikir antara Negara Hukum dan pembatasan kekuasaan. Hal 

tersebut juga dipengaruhi bahwa kondisi di era modern konstitusi adalah 

wadah yang paling memungkinkan untuk melaksanakan pemisahan kekuasaan 

sebagai sebuah Negara Hukum. Pada dasarnya, pembatasan kekuasaan di 

dalam konstitualisme modern atau dilaksanakan secara ‘limited government’.47 

Sehingga dalam memandang hal tersebut, William G. Andrews 

mengemukakan bahwa:48 

“Under constitutionalism, two types of limitations impinge on 

government. ‘Power proscribe and procedures prescribed.’” And, The 

constitution imposes restraints on government as a function of 

constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. 

It is the documentary instrument for the transfer of authority from the 

residual holders–the people under democracy, the king under 

monarchy, to the organs of State power.” 

 

Hal ini dapat diartikan, kontitusi memberikan daya pembatas sekaligus 

koridor prosedural tentang bagaimana pelaksanaan kehidupan bernegara. 

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama 

lain, yakni: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan 

Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan yang lain.49  

Sedangkan fungsi dan tujuan konstitusi itu sendiri, Jimly Asshiddiqie 

mengatakan bahwasannya terdapat fungsi-fungsi konstitusi yang dapat dirinci 

sebagai berikut: 

                                                           
 47 Alice Ristroph, Proportionality as a Principle of Limited Government. Duke Law 

Journal No. 05-19 (November 2005), hlm. 5. 
48 Op.Cit, William G. Andrews, hlm.12 
49 Op.Cit, Jimly Asshiddiqie, hlm.24 
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1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 

2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 

3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 

dengan warga negara. 

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan 

negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 

5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber 

kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah 

rakyat) kepada organ negara. 

6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity). 

7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan 

kebangsaan (identity of nation). 

8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony). 

9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social 

control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun 

dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 

10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat 

(social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit 

maupun dalam arti luas. 

 

Sedangkan tujuan konstitusi menurut C.F.Strong, dikutip dari Iriyanto. 

A. Baso Ence mengatakan :50 

"The objects at constitution, in short, are to limit the arbitrary action 

of the government, to guarantee the right of the governed, and to 

define the operation of the sovereign power. 

(Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan 

pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan 

merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat)” 

 

Berdasarkan tujuan konstitusi yang dikemuakan oleh para ahli tersebut, 

pada hakikatnya adalah untuk menunjang penyelenggaraan kehidupan negara 

agar terhindar dari praktik-praktik manipulasi menyesatkan yang dilakukan 

oleh penguasa, dan menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan 

kebebasan manusia dalam bernegara. Dan secara teortis memberi isyarat 

bahwa kesewenangan pemerintah dapat terjadi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga secara konstitusional harus dicegah melalui konstitusi 

                                                           
50 Op.Cit, Iriyanto.A.Baso Ence, hlm.70 
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dengan cara pemisahan kekuasaan (Separation of Power), supremasi hukum 

(supremacy of law), dan perlindungan atas HAM.51  

Pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional 

atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan 

pemerintahan ke dalam tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif.)52 Kekuasaan yang tersebar (separation of power) tentunya 

memerlukan sesuatu kerangka dasar legalitas yang tercantum dalam konstitusi, 

sehingga implementasi kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembagian 

kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. 

pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian 

atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain sedangkan 

kekuasaan adalah wewenang untuk menentukan (memerintah, mewakili, 

mengurus) sesuatu.53 Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah 

proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, 

mewakili, mengurus) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif) kemudian diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk 

menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga. 

Doktrin pemisahan kekuasaan ini berasal dari Charles-Louis de 

Secondat, Baron de La Brade et de Montesquieu dengan trias politica-nya dan 
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diterapkan pertama kali oleh The Framers of U.S.Constitution melalui proses 

penyaringan secara selektif dan dipadukan dengan visi dan pengalaman 

bernegara mereka yang berciri khas kebebasan politik dan supremasi hukum.54 

Menurut Montesqueieu konsep Trias politica dalam doktrin la 

separation des pouvoirs adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-

kekuasaan atau function dari 3 lembaga, yakni kekuasaan legislatif atau 

kekuasaan membuat UU (rule making function), kekuasaan eksekutif atau 

kekuasaan melaksanakan UU (rule application function), dan kekuasaan 

yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran UU (rule adjudication 

function) dipisah pisah dan tidak diserahkan kepada satu orang yang sama.55 

Pada prinsipnya pemisahan seperti ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

negara baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan 

(lembaga) yang menyelenggarakannya tidak diserahkan kepada satu orang 

atau organ yang sama.56 

Sedangkan menurut John Lock dalam bukunya Two Treatises on Civil 

Government yang dierbitkan pada tahun 1960, menyatakan bahwa kekuasaan 

negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, antara lain kekuasaan 

legislative (legislative power) atau kekuasaan untuk membuat UU, kekuasaan 

eksekutive (executive power) atau kekusaan melaksanakan UU termasuk 

didalamnya kekuasaan untuk mengadili (uitvoering), dan kekuasaan federative 
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(federative power) atau kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk 

menjaga keamanan negara dan hubungan luar negeri.57  

Dalam konsepan Magnum Opus tersebut, Kansil memperjelas 

pernyataan John Locke dengan penjelasan sebagai berikut.58 

1. “Legislative power; Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan 

untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat 

didalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin 

menikmati miliknya secara damai. Sebagai badan pembentuk 

undang-undang maka legislatif hanya berhak untuk membuat 

saja tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-

undang itu haruslah diserahkan kepada eksekutif. 

2. Executive power, Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk 

melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini 

kekuasaan Eksekutif berada ditangan raja/ratu Inggris. Kaum 

bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang 

mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu. 

3. Federative power; Kekuasaan Federatif adalah kekuasaan 

menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-

kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar 

Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk 

membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan 

perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. 

Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan 

kepada raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif.” 

 

Jika dilihat dari pendapat John Locked dan Montesquiue diatas, di 

bidang legislatif dan eksekutif nampaknya pemikira mereka mirip, tetapi 

dalam bidang yang ketiga pendapat mereka berbeda. John Locke 

mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesqieu mengutamakan fungsi 

kekuasaan kehakiman (yudisial). Hal ini dikarenakan perspektif Montesquieu 

yang lebih merakyat untuk menempatkan hak-hak asasi rakyat menjadi salah 
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satu hal penting untuk dipenuhi dalam kehidupan bernegara.59 Sedangkan John 

Locke, lebih melihat kepada keberadaan negara dalam pergaulan internasional 

yang melakukan hubungan ke luar negeri. Keberadaan fungsi yudikatif 

sebagaimana diklasifikasikan oleh Montesquieu, dalam perspektif John Locke 

melekat pada fungsi legislatif.60 Hal inilah yang ditentang oleh Montesquieu, 

karena apabila fungsi pembentukan undang-undang dan penegakkan undang-

undang dilekatkan pada satu fungsi atau lembaga yang sama, maka tidak akan 

mengubah apapun seperti apa yang dikhawatirkan yakni kekuasaan yang 

absolut.61 

Vile, dalam tulisannya yang berjudul “Constitutionalism and the 

Separation of Power” menjelaskan definisi tentang doktrin murni pemisahan 

kekuasaan sebagai berikut:62 

“Doktrin murni pemisahan kekuasaan mungkin dirumuskan dengan 

cara ini; untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik adalah 

penting bahwa pemerintah dibagi ke dalam tiga cabang atau 

departemen; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing cabang 

dari ketiga cabang ini terdapat fungsi pemerintah yang dapat 

diidentifikasi secara sejajar legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-

masing cabang pemerintahan harus dibatasi pada pelaksanaan 

fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari 

cabang-cabang yang lain. Selain itu, orang yang mengisi ketiga agen 

pemerintahan ini harus dapat dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, 

tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat bersamaan menjadi 

anggota dari lebih satu cabang. Dengan cara ini masing-masing cabang 

mengawasi (check) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok 

orang yang mampu mengontrol mesin negara.” 
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Sedangkan Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 

menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan berarti :63 

“kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, 

eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa 

konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada 

koordinasi atau kerjasama”. 

 

Namun, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie 

yang mengatakan.64 

“kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan 

kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances 

dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta 

mengendalikan satu sama lain”.  

 

Titik kesamaan dari dua pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim dengan Jimly Asshiddiqie diatas adalah memungkinkan adanya 

koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti 

pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai 

tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi 

pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya 

kesewenang-wenangan. 

Kemudian dalam tataran praktek doktrin pemisahan kekuasaan 

(separation of power) memiliki banyak perspektif yang berbeda karena 

banyak mengalami pergeseran, menurut Ivor Jennings : 65 

teori pemisahan kekuasaan dibagi menjadi dua yakni kekuasaan dalam 

arti materiil dan pemisahan dalam arti formil. Pemisahan dalam arti 

                                                           
63 Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, UI 

Press, Jakarta, hlm.140 
64 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK Republik Indonesia, Jakarta, hlm.58 
65 Ismail Sunny, 1962, Pembagian Kekuasaan Negara, cet.1, Departemen Penerangan RI, 

Jakarta, hlm.10. 



32 
 

materiil ialah kekuasaan dalam arti kelembagaan yang kewenangan 

dan fungsi (tugas-tugas) kenegaraan secara karakteristik menunjukkan 

adanya pemisahan kekuasaan. Hal tersebut melekat pada tiga pilar 

utama dalam Teori Pemisahan Kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkan sebagai 

pemisahan kekuasaan secara formil adalah pembagian kekuasaan tidak 

dilakukan dan dipertahankan secara tegas.  

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep pemisahan kekuasaan secara 

akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas.66 

“Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of 

power) mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut 

dengan istilah division power (distribution of power). Pemisahan 

kekuasaan merupakan konsep hubungan yang bersifat horizontal, 

sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara 

horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang 

kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara 

tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan dalam 

konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of 

power) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan 

“atas-bawah”.” 

 

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, Indonesia tidak menganut 

asas pemisahan kekuasaan melainkan mengembangkan asas pembagian 

kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan didasarkan pada pemikiran bahwa 

hanya fungsi pokok yang dibedakan menurut sifatnya dan diserahkan kepada 

pihak yang berbeda tetapi di antara pihak-pihak tersebut masih diperlukan 

kerja sama.67 Oleh karena itu, dengan doktrin tersebarnya kekuasaan kepada 

beberapa lembaga negara akan tercipta keseimbangan (check and balances of 

power). 
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Sistem pengawasan dan keseimbangan seperti ini bertujuan untuk 

menghindarkan concentration of power and responsibility upon the 

president.68 Seperti yang pernah dikemukakan oleh seorang ahli sejarah 

inggris, Lord Action, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu 

diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu melekat banyak 

kelemahan.69 Dalilnya yang kemudian termashyur berbunyi sebagai berikut:70 

“Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely. 

(Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai 

kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak 

terbatas pula).” 

 

Berdasarkan kamus hukum Black’s Law Dictionary, Istilah checks and 

balances diartikan sebagai arrangement of governmental powers whereby 

powers of one governmental branch check or balance those of other brances.71 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, beliau menegaskan yang dimaksud 

dengan mekanisme cheks and balances adalah Setiap cabang kekuasaan 

mengendalikan dan mengimbangi kekuasan cabang-cabang kekuatan yang 

lain. Maksudnya mekanisme checks and balances merupakan suatu prinsip 

saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang 

lain. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mengutip pendapat dari Jimly 

Asshiddiqie, dia mengatakan bahwasannya :72 
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“Mekanisme check and balances bertujuan untuk menghindari adanya 

pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang dengan adanya 

pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut (eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif). Dengan adanya prinsip check and balances ini maka 

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan 

sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat 

penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang 

menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan 

dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya”. 

 

Artinya dengan mekanisme cheks and balance ini, setiap lembaga-

lembaga negara dalam lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif  

serta setiap fungsi dari masing-masing cabang kekuasaan tersebut adalah 

terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada organ tunggal yang 

dapat menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing saling 

bergantung satu sama lain.73 menurut Miriam Budiardjo, beliau menyatakan 

bahwasanya: 74 

“ajaran mengenai checks and balances sistem (sistem pengawasan dan 

keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara mengandaikan 

adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak 

ada lembaga yang lebih powerful dari yang lain”. 

 

Di Indonesia sistem baru yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 

adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances. 

Maka dalam konteks ketatanegaraan, berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 kewenangan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman 

yang memiliki tugas melakuan uji materil UU terhadap UUD adalah upaya 
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pengendalian serta pengimbangan produk hukum yang ditetapkan oleh 

pemegang kekuasaan legislatif dan/atau eksekutif.75 

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dan Mahkamah konstitusi 

Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang 

dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan 

sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering 

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian juga sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya 

berbentuk hubungan, dalam arti ada satu pihak yang memerintah dan pihak 

lain yang diperintah (the rule and the ruled) .76 Tidak ada persamaan martabat, 

selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan 

dalam hubungan kekuasaan.77 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh 

Henc van Maarseven disebut sebagai blote match.78 Sedangkan kekuasaan 

yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang 

rasional atau legal, yakni wewenang berdasarkan suatu sistem hukum yang 
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dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh 

masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.79  

Menurut Robert M. MavIver kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu 

berbentuk piramida dan agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan 

penguasa atau organ, sehingga negara dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-

jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah 

pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi 

subyek-kewajiban.80 Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, 

yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek 

hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga 

dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui 

kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.81 

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan (authority, gezag) 

dan wewenang (competence, bevoegheid).82 Kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 

diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya suatu onderdeel 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di mana dalam kewenangan itu 

terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).83 Menurut Indroharto 

                                                           
79 A. Gunawan Setiardja, 2001, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan 

Masyarakat Indonesia, cet. V, Kanisius, Yogyakarta, hlm.52 
80 Robert M. MacIver, 1961, The Web of Government, The MacMillan Company, New 

York, hlm.87 
81 Op.Cit., Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia …….., hlm.35 
82 Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22 
83 Prajudi Atmosudirjo, 2002, Hukum Administrasi Negara, cet. X, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hlm.78 



37 
 

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.84 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa kewenangan (authority) sebagaimana 

tersebut di atas, memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang 

(competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari 

undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari 

kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan 

kewenangan oleh undang-undang, maka dia berwenang untuk melakukan 

sesuatu tersebut dalam kewenangan itu.85 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil) seperti mengadakan pengaturan, 

mengeluarkan keputusan atau memberikan vonnis selalu dilandasi oleh 

kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun 

mandat.86 Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar 

konstitusi. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan 

wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi 

pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi 

mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, 

pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama 

mandator (pemberi mandat). 
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Menurut pendapaat J.G. Brouwer dan A.E. Schilder bahwa atribusi, 

delegasi dan mandat adalah :87 

“with attribution, power is granted to an administrative authority by 

an independent legislative body. The power is initial (originair), which 

is to stay that is not derived from previously existing power. The 

legislative body creates independent and previously non existent power 

and assigns them to an authority.(pada atribusi, kewenangan diberikan 

kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh 

badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya yang memberikan kepada organ yang berkopeten. 

Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from 

one administrative authority to another, so that the delegate (the body 

that has acquired the power) can axercise power in its own name. 

(Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara kepada 

organ lainnya, sehingga delegator (organ yang telah memberikan 

kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya). 

With mandate, there is not transfer, but te mandate girer (Mandans) 

assigns power to the body (Mandataris) to make decicion or take 

action in its name. (Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan 

kewenangan, tetapi pemberi mandat (Mandator) memberikan 

kewenangan pada organ lain (Mandataris) untuk membuat suatu 

keputusan atau mengambil satu tindakan atas namanya).” 

 

Oleh sebab itu kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan hukum 

konstitusi, sehingga tergolong sebagai kewenangan yang sah.88 Menurut 

Stroink dikutip dari Iriyanto, kewenangan organ institusi pemerintah adalah 

suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif, guna mengatur dan 

mempertahankannya.89 Tanpa ada suatu kewenangan, tidak dapat dikeluarkan 

suatu keputuasan yuridis yang benar. 90 Oleh sebab itu selain dasar teoritis 

kewenangan menguji MK yang tidak dapat dilepaskan dari kemandirian 

                                                           
87 H. Mustamin D.G. Matutu, dkk. Mandat, Delegasi, Atribusi dan mplementasinya di 

Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 109 
88 Op.cit. Iriyanto A. Baso Ence, hlm.135 
89 Ibid 
90 Ibid 
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kekuasaan kehakiman (Independen Judiciary) serta komitmen untuk 

mencegah tidakan-tindakan penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan 

konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara, dasar yuridis kewenangan 

MK menguji UU terhadap UUD tertuang didalam Pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang MK. 

Sebagai kekuasaan kehakiman, Contitutional Court pada mulanya 

merupakan pemikiran Hans Kelsen untuk mengakomodasi perlindungan hak 

konstitusional warga negara, dan pada tahun 1928 ide perlu dibentuknya 

sebuah peradilan konstitusi tertuang dalam artikel yang berjudul “Revue du 

droit public et de la science politique en France et a l’etranger” sebatas 

memberikan ajudikasi atas norma atau negative legislature.91 Artikel yang 

dimuat dalam La garantie juridictionnelle de la constitution (La Justice 

Constitutionnelle) menjadi dasar teori (doktrin) dibentuknya peradilan 

konstitusi yang menguji norma terhadap konstitusi.92 dimana dia 

mengatakan:93 

“pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara 

efektif dijamin hanya jika suatu organ selain legislatif diberikan tugas 

untuk menguji, apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau 

inskontitusinal, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini 

produk hukum badan legislatif tersebut inskontitusional atau 

bertentangan dengan konstitusi.” 

                                                           
91 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1961), 

hlm. 157. 
92 Hans Kelsen, La garantue jurisdictionalle de la constitution (La Justice constitutionalle) 

Revue du droit public de la science politique en France et a l’etranger, (Paris: Librarie General de 

Droit et the Jurisprudence, 1928) hlm. 197-257. Sebagaimana dikutip: Allan R. Brewer-Carias, 

“General Report: Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law” (makalah 

disampaikan dalam XVIII International Congress of Comparative Law, International Academy of 

Comparative Law, Washington DC, pada 26-30 Juli 2010), hlm. 3. 
93 Moh. Mahfud  MD, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, disampaikan pada temu wicara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan civitas Akademika 

IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 29 Oktober 2009, hlm.5 
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Maka berdasarkan hal tersebut kewenangan MK berdasrkan pasal 24C 

ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UU No.24 tahun 2003 jo UU 

No.8 tahun 2011 tentang MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 

NRI 1945 atau judicial review, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum. 

Terkait dengan judicial review didalam tradisi sistem hukum civil law, 

Toetsingsrecht van de rechter memiliki pengertian hak menguji, sedangkan 

istilah judicial review yang dianut negara-negara common law memiliki 

pegertian peninjauan oleh lembaga peradilan.94 Dari dua istilah tersebut, 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law 

menggunakan istilah judicial review sebagai pengertian hak uji materiil 

pengujian UU terhadap UUD. 

Menurut Iriyanto A. Baso Ence penggunaan istilah judicial review di 

Indonesia kuranglah tepat.95 Karena mengutip pendapat dari Fatmawati, 

perbedaan antara hak menguji (toetsingrecht) pada civil law sistem dengan 

judicial review pada common law sistem adalah sebagai berikut:96 

1. Hak menguji (toetsingrecht) merupakan kewenangan untuk menilai 

peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan judicial 

review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga administrative action terhadap UUD 

                                                           
94 Negara Hukum dan hak uji konstitusionlitas MK, hal 103 
95 Ibid, hal 104 
96 Fatmawati, hak menguji (toetsingrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum 

Indonesia, raja grafindo, indoneia, Jakarta, hal. 10-11 
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2. Hak menguji (toetsingrecht) terhadap peraturan perundang-

undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh 

lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, sedangkan judicial review hanya 

merupakan kewenangan hakim dalam kasus konkret di pengadilan. 

 

Tetapi terlepas dari perdebatan penggunaan dua istilah tersebut 

(toetsingrecht atau judicial review), keduannya memiliki persamaan, yaitu 

kewenangan untuk menguji atau meninjau UU terhadap UUD. 

Didalam pengujian norma (Judicial Review) dikenal adanya tiga 

macam norma hukum yang dapat diuji atau disebut dengan norm control 

mechanism.97 Tiga macam norma tersebut merupakan produk dari keputusan 

hukum yang berupa pengaturan (Regeling), penetapan (Beschikking) dan 

penghukuman (vonis), jenis norma hukum tersebut dapat dikelompokan dalam 

norma yang individual dan konkrit yang tergolong norma jenis tersebut yaitu 

penetapan dan penghukuman (Beschikking and vonis) serta umum dan abstrak 

yang tergolong jenis ini adalah pengaturan (regeling). Menurut Hans Kelsen  

“hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain 

dengan sumber norma yang lebih tinggi disebut dengan hubungan 

super dan sub-ordinasi, ini berarti norma yang menjadi dasar 

pembentukan norma lain adalah superior sedangkan norma 

bentukannya adalah inferior, pembentukan suatu peraturan dengan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi menjadi validitas dalam satu 

kesatuan.” 

 

Sedangkan menurut Maria Farida Indrati norma hukum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia adalah berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang serta 

berkelompok-kelompok dimana suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi 

sumber bagi norma hukum dibawahnya begitu seterusnya sampai pada norma 

                                                           
97 Op.cit, Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, hlm. 1 
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dasar negara, yaitu pancasila, sehingga itulah kenapa ketiga bentuk norma 

tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilakukan pengujian 

terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk agar tidak 

bertentangan dengan norma dasar negara, mengenai pengujian tersebut dapat 

melalui jalur peradilan maupun non peradilan, jika pengujiannya dilakukan 

oleh badan peradilan maka disebut sebagai judicial review, sedangkan jika 

pengujian tersebut dilakukan diluar jalur peradilan disebut dengan non judicial 

review, sementara itu non judicial review itu sendiri dibagi dalam dua bentuk, 

pengujian yang dilakukan oleh badan pembuat UU disebut dengan legislative 

review dan pengujian yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan 

executive review.98 

Pengujian norma hukum, khususnya pengujian UU oleh lembaga 

negara yang dimiliki kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi dua bentuk, 

yaitu judicial review dan judicial preview, seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa arti dari kata review itu sendiri merupakan sebuah tindakan 

menguji atau melihat kembali sesuatu yang telah terbentuk, sedangkan 

preview merupakan sebuah tindakan melihat atau menguji suatu obyek yang 

belum sempurna atau belum terbentuk secara utuh, jika hal tersebut dikaitkan 

dengan objek UU, dapat dikatakan bahwa saat ketika UU belum resmi sebagai 

UU maka pengujiannya disebut sebagai judicial preview, sedangkan ketika 

                                                           
98 Maria Farida Indrati, 2007,  Ilmu Perundang-Undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 57 
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UU tersebut sudah sah dan resmi menjadi UU maka pengujiannya disebut 

dengan judicial review.99  

Sedangkan dilihat dalam materi hukum tata negara, pentingnya 

peradilan konstitusi (constitutional court) adalah upaya untuk memperkuat 

sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja 

dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.100 Dimana Judicial Review 

dalam proses legislasi , Vicky C. Jackson dan Mark Tunshnet dalam 

Comparative Constitutional Law mengatakan, ketika hakim konstitusi 

melakukan peninjauan terhadap hasil legislasi, proses pengambilan keputusan 

lebih dekat ke proses pengambilan keputusan lembaga legislatif, oleh sebab itu 

peran Judicial Review dapat dikatakan sebagai kamar ketiga dalam proses 

legislasi.101 Hal tersebut ditegaskan sebagai berikut:102 

“As a description of function, constitutional court exercising 

politically initiated abstract review can be conceptualized profitably 

as a third legislative chambers whos behavior is nothing more or less 

than the impact direct and indirect of constitutional review on 

legislative outcomes.” 

Pendapat Vicky C.Jackson dan Mark Tushnet tersebut diperkuat oleh 

I.Bogdanovskaia sebagai berikut:103 

“The bodies of the constitutional review have become important 

element influences on the law making. Sometimes the position of these 

bodies is opposite to the position on the parliament and government 

and often position of the constitutional review is dominant. The 

constitutional courts play important role in the modern legal 

systems.” 

                                                           
99 Op.cit, Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia,  hlm. 2 
100 Op.cit, Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia,  hlm. 127 
101 Vicky C.Jackson, & Mark Tunsnet, 1999, Comparative Constitutional Law, Foundation 

Press, New York, hlm. 706 
102 Ibid 
103 Tom Ginsburg, 2003, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in 

Asian Cases, Cambridge University Press, hlm. 2 



44 
 

 

Dengan demikian, secara keseluruan konsep Judicial review memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan mekanisme legislasi. Secara teoritik, 

konsep itu dapat dianggap sebagai pengganti  kebutuhan kamar lain di lembaga 

legislatif. Disamping itu Judicial Review merupakan jaminan bagi rakyat atas 

hasil legislasi yang menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat dan Judicial 

Review merupakan alat control eksternal dalam proses legislasi.104 

Sedangkan lahirnya MK Di Indonesia merupakan sebuah gagasan 

pemikiran tentang doktrin pembagian kekuasaan (separation of power) dan 

konsep Negara Hukum (rule of law).105 Sebagai lembaga pengawas dan 

penjaga konstitusi serta bagian dari kekuasaan kehakiman, kehadiran MK 

dalam sistem ketatanegaraan diharapkan dapat menjadi pengawal dan 

pengarah semua lembaga dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, 

kedudukan, serta peran dan fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing 

lembaga negara termasuk dirinya untuk bergerak pada paradigma 

konstitusionalisme.106  

Menurut Afiuka Hadjar, secara filosofis pembentukan MK di 

Indonesia dilatarbelakangi oleh 4 hal, salah satunya adalah paham 

konstitusinalisme. Carl J. Friedrich mengartikan konstitusionalisme sebagai 

serangkaian aktifitas yang diatur dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat 

tetapi tunduk pada sederetan batasan.107 Sejalan dengan pemikiran itu C.J Bax 

                                                           
104 Ibid 
105 Soimin dan Mashuriyanto, 2013, MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UII 

Press, Yogyakarta,  hal.73-74 
106 Ibid, Soimin dan Mashuriyanto, hal.60 
107 C.J. Friedrich, 1963, Man and His Government, Macgraw-Hill, New York, hlm.92 
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dan G.F.M van der Tang memaparkan bahwa konstitusionalisme mengandung 

pengertian esensial bahwa kekuasaan yang dijalankan di dalam negara harus 

sejalan dengan peraturan-peraturan dan prosedur hukum yang tegas.108 

Sedangkan Dr. I Dewa Gede Palguna mengemukakan bahwa penting untuk 

diketahui, kewenangan-kewenangan yang digariskan dalam konstitusi adalah 

bersifat limitatif hanya pada yang digariskan atau disebutkan secara tegas, 

apabila hendak menambah, maka secara legal formal haruslah dilakukan 

perubahan terhadap rumusan limitatif tersebut terlebih dahulu.109 

Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa secara filosofis MK 

tidak diperkenankan melakukan perbuatan-perbuatan yang melewati batasan-

batasan kewenangannya yang telah digariskan oleh UUD NRI 1945, karena 

kewenangan yang diberikan kepada MK oleh konstitusi digolongkan sebagai 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Judicial Power), sehingga MK harus 

tunduk pada sekat-sekat dan batasan-batasan konstitusional antara dirinya 

sebagai pelaksana Judicial Power yang merupakan bagian daripada lembaga 

yudikatif dengan produk hukum terakhirnya yakni vonis atau putusan. 

 Putusan peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara 

yang berwenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat 

secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak 

kepadanya.110 Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tetulis yang 

harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang 

                                                           
108 Ibid 
109 Mahkamah Konstitusi, 2008, Judicial Review, dan Walfare State Kumpulan Pemikiran I 

Dewa Gede Palguna, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.9-10 
110 Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

Konstitusi Press, Jakarta, hlm.154 
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ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera  pengganti  yang  

ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada persidangan (uitspraak) harus  

benar-benar sama dengan apa yang tertulis (vonnis), begitu  juga sebaliknya.  

Jika terjadi perbedaan apa yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang  

sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya suatu putusan sejak 

diucapkannya.111 

Menurut KBBI vonis adalah putusan hakim yang berkaitan dengan 

persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.112 Penting untuk 

ditegaskan bahwa vonis tidak bersifat mengatur, namun bersifat menyatakan 

benar atau salah dan juga bersifat menghukum. Oleh karena vonis bersifat 

menyatakan, maka produk hukum lembaga yudikatif sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman selalu diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena yang diputuskan adalah 

benar atau salahnya suatu perkara konstitusional atau inkonstitusionalnya 

suatu undang-undang apabila dikaitkan dengan MK sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman. Sedangkan produk hukum dari lembaga legislatif 

sebagai pelaksana legistative power diawali dengan irah-irah “Dengan Rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa”, yang artinya produk legislatif bersifat membentuk 

pengaturan akan suatu hal/perbuatan/keadaan. Dengan demikian maka 

wewenang MK sebagai lembaga yudikatif dapat dipahami secara filosofis 

tidak dapat melaksanakan legislative power. 

                                                           
111 Bambang Sutiyoso, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.118-119 
112Op.Cit., Tim Prima Pena, hlm.135 
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Sedangkan dalam membuat putusan, jika salah satu atau beberapa dari 

9 hakim MK memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut dapat 

dimasukkan atau tidak dalam putusan sesuai keinginan hakim minoritas yang 

bersangkutan dan bersifat fakultatif.113 Perbedaan pendapat ini dapat 

menyangkut langsung pada perbedaan substansi maupun perbedaan 

argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang 

mempengaruhi amar putusan disebut dengan Dissenting opinion, sedangkan 

jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar 

putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan Concurrent/Consenting 

Opinion.114 

Kemudian terkait dengan putusan hakim ditinjau pada saat 

penjatuhannya, didalam sistem peradilan Indonesia putusan pejabat yang 

berwenang (hakim) dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, 

yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding) 

dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan 

dengan putusan sela. Terkait dengan putusan MK yang bersifat final and 

binding, dalam hal ini tidak ada lagi peluang untuk menempuh upaya hukum 

berikutnya pasca putusan itu diucapkan sebagaimana putusan pengadilan biasa 

yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), artinya 

putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam 

persidangan MK. Oleh sebab itu Putusan pengadilan yang telah memiliki 

                                                           
113 Op.Cit., Jimly Asshidiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia hlm.201.   
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kekuatan hukum tetap mengikat untuk dilaksanakan oleh semua pihak 

termasuk penyelenggara negara. 

Sementara itu berkaitan dengan sifatnya, jenis putusan dapat dibedakan 

antara putusan yang bersifat condemnatoir, declaratoir, dan constitutief. 

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan 

suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum 

maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.115 Berkaitan dengan 

pengujian UU terhadap UUD oleh MK, ketika putusan menyatakan suatu UU  

bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

maka dapat dikatakan putusan tersebut bersifat constitutief, ketika sebuah 

putusan telah meniadakan keadaan hukum yang lama dan menimbulkan 

keadaan hukum yang baru maka putusan tersebut tergolong bersifat 

Constitutief.116 Ketika sebuah putusan dinyatakan bertentangan dengan UUD 

maka itu merupakan declaratoir yang menjelaskan atau memaparkan putusan 

tersebut, disamping declaratoir, ketika putusan dinyatakan bertentangan 

dengan UUD maka putusan tersebut juga bersifat constitutief, dimana telah 

meniadakan keadaan hukum yang lama dan telah menciptakan sebuah keadaan 

hukum yang baru, sebagai contoh adalah putusan konstitusional bersyarat 

Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI 

Tahun 1945. 

                                                           
115 Op. Cit., M.Yahya Harahap, hlm.877 
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Sedangkan putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah 

pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. 

Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau 

title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum 

putusan.117 Berkaitan dengan hukum acara MK, dalam Pasal 56 ayat (3) UU 

MK menyatakan bahwa “ Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, 

pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945.” Hakim dalam amar putusannya akan menyatakan bahwa 

materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian dari UU tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut menyatakan apa yang 

menjadi hukum atau disebut dengan declaratoir.118 Sebagai contoh adalah 

Putusan Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terhadap UUD NRI Tahun 1945, dalam amar putusannya putusan tersebut 

secara tegas menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945, putusan tersebut menyatakan apa yang menjadi hukumnya 

maka dapat dikatakan putusan tersebut bersifat declaratoir. 

                                                           
117 Ibid., M.Yahya Harahap 
118 Ibid., Maruarar Siahaan 



50 
 

Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang 

menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat 

kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau 

konstitutif.119 Sementara di dalam hukum acara MK perkara yang memberi 

kemungkinan adanya putusan yang bersifat condemnatoir adalah perkara 

sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pasal 64 ayat (3) UU MK 

menyebutkan bahwa “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (2), MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon 

tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang 

dipersengketakan.” Secara eksplisit pasal tersebut tidak menyebut adanya 

perintah penghukuman (Condemnatoir), hanya secara declaratoir menyatakan 

tidak berwenang, akan tetapi dari putusan sela dalam Pasal 63 UU MK, 

memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat dan dalam hal ini sengketa 

kewenangan antar lembaga negara untuk tidak melaksanakan kewenangan 

yang sedang dipersengketakan, jika berdasarkan hal tersebut maka tentu saja 

dapat dikatakan termasuk dalam jenis putusan yang bersifat condemnatoir.120 

Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam perkara 

sengketa kewenangan lembaga negara antara Menteri Dalam Negeri sebagai 

pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon I dan Komisi 

Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai Termohon II, selain itu ada juga 

Putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara perselisihan hasil pemilu, 

dimana sebelum putusan akhir, MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan 

                                                           
119 Ibid., M.Yahya Harahap 
120 Ibid., Maruarar Siahaan 
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Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 

di seluruh TPS se-kota Pekanbaru. 

Sedangkan terkait dengan amar putusan MK, berdasarkan Pasal 57 UU 

No.24 tahun 2003 jo UU No.8 tahun 2011 tentang MK telah diatur 

sebagaimana dalam ayat (1), (2), (2a), dan (3) dimana batasan-batasan MK 

sebagai lembaga yudikatif dalam proses legislatur negatif termuat pada ayat 

(2a) poin (c) yang menyatakan putusan MK melarang adanya rumusan norma 

baru sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945. Artinya tidak ada celah untuk MK melakukan 

kreatifitas sebagai Positive Legislature. 

C. Tinjauan Umum Tentang Positive Legislature 

Sebagai hukum yang berlaku ius constitutum, sejak awal MK didesain 

untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU tetap konsisten, 

sejalan, dan tidak bertentangan dengan UUD. Dalam hal ini, ada semacam 

sekat konstitusionalisme yang membatasi secara tegas tugas MK sebagai 

peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasan legislatif. Hans 

Kesen mengatakan :121 

“The power to examine the laws as to their constitutional law may be 

conferred, as a more or less exclusive function, on a special 

constitusional court… the possibility of a law issued by legislative 

organ being annulled by another organ constitutes a remarkable 

restriction of the former’s power. Such a possibility means that there is, 

besides the positive, a negative legislator. An organ which may be 

                                                           
121 Hands Kelsen, General Theory of Law and State, hlm.268-269 
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composed according to a totally different principle from that of the 

parliament elected by the people.” 

 

Gagasan itulah yang kemudian meletakkan adanya kekuasaan khusus 

untuk mengontrol hasil legisasi yang dikeluarkan dari lembaga legisatif. 

Kemudian gagasan tersebut dibaca oleh Bojan Bugaric sebagai upaya Hans 

Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (positive legislature) yang 

diperankan oleh parlemen, sedangkan legislatif negatif (negative legislature) 

diperankan oleh MK.122 

Oleh karena itu, sebagai lembaga yudikatif, MK pada prinsipnya hanya 

boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau 

tidak bertentangan dengan konstitusi. MK hanya boleh menyatakan sebuah 

UU bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah 

legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun. Pada umumnya pembatasan 

tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah 

adalah positive legislature (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative 

legislature (penghapus atau pembatal norma).123 

Secara tegas dan terang UUD NRI 1945 menegaskan posisi MK 

sebagai negative legislature yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 24 C 

ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan kewenangan sebagai positive legislature secara jelas dan terang 

                                                           
122 Bojan Bugaric, 2001, Courts as Policy-Makers:essons from Transition, dalam 42nd 

Harvad International Law Jurnals, hlm.256 
123 Op.Cit., Carl J.Frederik, hlm.280 
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berada di tangan DPR, hal ini ditegaskan secara terang dalam Pasal 20 ayat (1) 

yang pada intinya menyatakan DPR sebagai lembaga legislatif memegang 

kewenangan membentuk UU. 

 


