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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam proses penyelesaian sengketa antar lembaga negara oleh 

Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal 

(Tahap 1) dan penelitian hukum empiris (Tahap ke II).  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kasus melalui putusan-putusan MK dan pendekatan 

perbandingan dengan negara-negara lain. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki 

peranan yang terbatas dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. 

Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah 

Konstitusi dan masih kurangnya pemahaman warga negara tentang subjectum dan 

objectum litis perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi. Kedua, ada prestasi yang 

dicatat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan kontribusi dalam konsolidasi demokrasi dengan menjaga bekerjanya 

mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Kontribusi tersebut dalam 

dilihat dalam Putusan MK No.1/SKLN-X/2012, Putusan MK No. 2/SKLN-

X/2012 dan Putusan MK No. 3/SKLN-X/2012. Ketiga, karena tidak jelasnya 

definisi subjectum dan objectum litis, maka banyak permohonan sengketa yang 

dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga mempengaruhi 

jumlah perkara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini 

merekomendasikan kebijakan terkait masalah ketidakjelasan definisi subjectum 

dan objectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu agar ada 

amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang MK yang menjelaskan secara 

definitif definisi subjectum dan objectum litis dalam sengketa kewenangan 

lembaga negara. 

 

Kata Kunci: Lembaga Negara, Sengketa Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dari tahun 2003 sampai tahun 2013 terdapat 24 kasus tentang 

penyelesaian sengketa antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan 

yang telah diputus sebanyak 23 kasus.1 Dari data tersebut  yang dikabulkan 

oleh Mahkamah Konstitusi hanya 1 kasus, sedangkan yang 3 kasus ditolak 

dan 15 kasus tidak diterima  dan 4 kasus ditarik kembali. Dari beberapa 

putusan tersebut ada beberapa putusan yang menarik dikemukakan sebagai 

bahan kajian bahwa ada banyak permasalahan yang muncul di seputar proses 

penyelesaian sengketa lembaga negara. Berdasarkan data di atas, maka dapat 

juga digarisbawahi bahwa dari 23 perkara yang didaftarkan di Mahkamah 

Konstitusi, ada 15 perkara yang permohonannya yang dinyatakan tidak 

diterima dan hanya ada 1 perkara yang permohonannya dikabulkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara mempunyai 

kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannnya diberikan UUD 1945 dalam kerangka mekanisme checks 

and balances dalam menjalankan kekuasaan negara.2  Akan tetapi, tidak 

jelasnya konsepsi tentang lembaga negara yang menjadi kompetensi 

Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan penafsiran yang beragam. Pasca 

dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, banyak 

terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah 

pergeseran paradigma kelembagaan Negara, yang awalnya bersifat vertikal 

dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi bersifat horizontal, di 

mana semua lembaga negara berdiri secara sejajar.  

                                                             
1 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN 
2 Fatkhurohman, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung,  

PT Citra Aditya Bakti, hlm. 36. 
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Di samping itu, pasca amandemen UUD 1945, muncul komisi-

komisi negara dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini berpotensi 

memunculkan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang ada.  Salah 

satu penyebabnya adalah konstitusi tidak memberikan kejelasan tentang 

Lembaga Negara mana saja yang memiliki kewenangan mengajukan sengketa 

kewenangan ke Mahkamah Konstitusi.  

Pada tahun 1997 sedikitnya terdapat 21 lembaga pemerintahan non-

departemen dan 31 lembaga ekstra-struktural yang bertanggung jawab 

langsung pada presiden dan menteri. Setelah reformasi, muncul semakin 

banyak komisi negara yang dibentuk langsung oleh presiden atau lewat 

undang-undang.3 Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah sumber 

normatif kewenangan lembaga-lembaga negara sekaligus juga menentukan 

status hukum dalam hierarki susunan antara lembaga Negara?,4 Ini juga 

berimplikasi pada kedudukan lembaga-lembaga dimaksud dalam sengketa 

kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu pengkajian 

secara komprehensif mengenai keberadaan, efektivitas, dan peran lembaga-

lembaga negara, khususnya lembaga negara yang dibentuk melalui peraturan 

perundang-undangan selain UUD.  

Dengan munculnya beranekaragam lembaga-lembaga negara baru 

pasca perubahan UUD 1945 diperlukan peraturan perundang-undangan yang 

memperjelas kedudukan dan hubungan antar lembaga negara serta mengatur 

proses pembentukan dan standar pengisian jabatan bagi lembaga negara baru. 

Hal ini untuk menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum 

lembaga-lembaga negara. Termasuk juga diperlukan adanya pengaturan 

mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan secara yuridis bagi lembaga-

lembaga yang belum ditentukan bagaimana mekanisme penyelesaiannya 

                                                             
3 Zainal Arifin Mochtar, 2012, Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 2-3. 
4 Lukman Hakim, 2010, Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara Dan Penataannya Dalam 

Kerangka Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum “Justicia” edisi 80, Mei-Agustus 2010, 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
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apabila terjadi sengketa kewenangan. Berkaitan dengan uraian tersebut, maka 

penelitian yang komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana 

“Penataan Kelembagaan Negara Melalui Mekanisme Penyelesaian 

Sengketa Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara? 

2. Bagaimanakah efektivitas penataan kelembagaan Negara melalui 

mekanisme penyelesaian sengketa lembaga Negara oleh Mahkamah 

Konstitusi? 

3. Rekomendasi-rekomendasi apakah yang dapat dirumuskan untuk penataan 

lembaga Negara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Di negara demokrasi baru seperti Indonesia, salah satu isu penting 

yang harus diwujudkan adalah penataan lembaga negara. Jika penataan tidak 

terjadi, munculnya beberapa lembaga negara baru seperti MK, DPD dan KY 

serta beberapa komisi negara bisa menimbulkan masalah dalam praktiknya. 

Kasus konflik kewenangan MA dan KY dalam hal pengawasan hakim dan 

tidak jelasnya mekanisme pembahasan RUU antara DPR dan DPD 

merupakan contoh mutakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

 

1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama : 

a) Memetakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses 

penyelesaian sengketa antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. 

b) Mengkaji sejarah munculnya model penyelesaian sengketa kewenangan 

antar lembaga negara di Indonesia. 
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c) Melaksanakan penelitian kepustakaan tentang sejarah dan model 

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di beberapa negara 

yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

 

2. Tujuan Penelitian Tahun Kedua: 

a) Melakukan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa antar 

lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penelitian 

lapangan berupa wawancara dengan responden. 

b) Melakukan analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa antar 

lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penelitian 

lapangan berupa wawancara dengan ahli. 

c) Merumuskan rekomendasi tentang bagaimana penyelesaian sengketa 

kewenangan antar lembaga negara yang lebih baik yang dapat mendorong 

konsolidasi demokrasi yang lebih baik di Indonesia. 

 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini urgen untuk dilakukan karena dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan manfaat dalam pemetaan masalah-masalah terkait 

penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah 

Konstitusi. 

2. Memberikan manfaat dalam melakukan kajian komparatif tentang model-

model penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di 

beberapa negara.  

3. Memberikan masukan tentang rumusan kebijakan yang lebih baik terkait 

penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah 

Konstitusi. 
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E. Luaran Penelitian 

Penelitian ini diharapkan merumuskan kebijakan yang lebih 

konstruktif terkait penataan lembaga negara melalui sengketa kewenangan 

lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. 
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BAB II 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe dari penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal5 dan 

penelitian empiris. Dalam hal ini, penelitian ini mempelajari konsep dan 

implementasi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh 

Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan dan lalu 

menganalisis beberapa kasus yang berkaitan yang telah diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bersamaan dengan segala hal yang 

menyangkut perundang-undangan (yang disebut sumber primer). Penelitian 

ini juga menggunakan perspektif sejarah dan pendekatan kasus melalui 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi melalui sumber sekunder seperti 

artikel jurnal atau tulisan komentar-komentar tertulis terhadap kasus hukum 

dan perundang-undangan berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi dan 

peranannya di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di 

Indonesia. Untuk memperkaya dan mempertajam analisis, pendekatan 

perbandingan model penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga 

negara dengan negara lain akan digunakan. Untuk memperdalam hasil 

penelitian ini, juga dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa ahli/pakar di bidang terkait dan responden yan 

terkait dengan putusan SKLN. Penelitian lapangan dilakukan karena topik 

penelitian ini belum banyak diteliti secara mendalam sehinga tidak mudah 

mencari literatur pembanding.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil Jakarta dan Yogyakarta sebagai 

tempat utama untuk mengumpulkan data dengan narasumber dan wawancara 

                                                             
5 Lihat juga Mike McConville dan Wing Hong Chui, 2007, dalam Research Method of Law, 

Edinburg University Press, hlm. 18-19. 
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dengan responden. Data itu diambil melalui studi perpustakaan dan interview. 

Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan 

beberapa ahli hukum konstitusi akan di interview mendalam untuk menguji 

akurasi dari dokumen yang terkumpul. Kemudian, penelitian empiris akan 

dilakukan dengan mewawancarai para responden yang terkait dengan putusan 

SKLN di Mahkamah Konstitusi. 

 

C. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dikumpulkan seperti halnya 

jurnal, majalah, buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan, 

putusan Mahkamah Konstitusi, artikel internet dan segala materi sekunder 

terkait proses munculnya MK, untuk menguji akurasi data yang telah 

dikumpulkan, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa orang 

narasumber yang ahli dalam bidang terkait, untuk wawancara para ahli ini 

dipandu dengan adanya daftar pertanyaan. Penelitian lapangan akan 

dilakukan dengan wawancara dengan responden (para pihak) yang terkait 

dengan proses penyelesaian sengketa lembaga negara di Mahkamah 

Konstitusi. 

 

D. Analisis Data 

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif dan deskriptif. Pada tahap ini, beberapa aktivitas dilaksanakan 

seperti halnya mengumpulkan kasus-kasus atau putusan-putusan yang dibuat 

oleh MK, melaksanakan interview dengan ahli hukum tata negara dan 

mengimplementasikan teori hukum konstitusi, melakukan analisis terhadap 

hasil wawancara dengan para responden terkait, memetakan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam proses penataan lembaga negara melalui 

Mahkamah Konstitusi, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi-

rekomendasi model kebijakan yang lebih baik dalam penataan lembaga 

negara melalui sengketa lembaga negara di Mahkamah Konstitusi di masa 

depan. 



 

 
 

BAB III 

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  

INDONESIA 

 

 

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI 

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang merupakan 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). 

Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD 1945.6 Indonesia 

merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri 

merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Hal ini merupakan hasil dari 

evolusi konsep demokrasi, yang pada awalnya menitikberatkan pada aspek 

kedaulatan parlemen (parliament sovereignty), kemudian bergerak menuju konsep 

demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang artinya demokrasi di 

tangan parlemen pun dibatasi oleh konstitusi. 

Perubahan konsep demokrasi ini terjadi karena model parliamentary 

democracy dapat mengancam kepentingan hak-hak minoritas yang dijamin oleh 

konstitusi. Model parliamentary democracy terlalu mendasarkan pada konsep-

konsep majority rules dalam pembuatan keputusan negara di parlemen. Oleh 

karena itulah, kedaulaan perlemen juga harus dibatasi dengan supremasi 

konstitusi. 

Hans Kelsen dan paa pemikir hukum lainnya berpikir bahwa untuk 

menjamin terlindunginya hak-hak warga negara, terutama kelompok minoritas, 

maka harus ada mekanisme yang dapat menguji keputusan yang dibuat oleh 

parlemen, Hans Kelsen menginisiasi lembaga Judicial Review melalui Mahkamah 

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pertama lalu didirikan di Austria. 

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan 

menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. 

Namun demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak 

pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. 

                                                             
6 Mahkamah Konstitutsi ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 

2001. 



 

 
 

Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) 

perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun Prof. 

Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang 

sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politica dan kondisi saat 

itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial 

review.7 Argumentasi di atas tampak wajar dan diterima pada saat itu karena 

memang pada tahun 1945 tersebut ahli-ahli hukum, khususnya ahli hukum tata 

negara Indonesia tidak banyak dan mungkin dapat dihitung dengan jari. 

Walaupun usulan memasukkan ide judicial review ke dalam dalam UUD 

gagal, hal ini tetap menunjukkan bahwa para pembentuk UUD memiliki pemikiran 

yang progresif dalam pembuatan UUD. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa para 

pembuat UUD memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan praktik 

judicial review yagng telah berkembang sebelumnya di Austria pada tahun 1919.8 

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, judicial review pernah menjadi 

salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji undang-undang negara 

bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 

158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga 

pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.9 

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-

1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji materiil UU kepada 

MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah 

menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal 

konstitusi.10 Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS 

Nomor XIX/MPRS/1996 jo. Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 

                                                             
7 Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta, 

Yayasan Prapanca, hal. 341 – 342. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara 

Indonesia, Py. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm . 581-582. 
8 Lihat I.D.G Palguna, Mahkamah Konstitusi dalam Tranisisi Demokrasi di Indonesia, dalam Rofiqul 

Umam Ahmad, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Moderen, Jakarta, the Biography  Institute, hlm 

393. 
9 Sri Soemantri, 1986, Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 25. 
10  Daniel S. Lev,1990,  Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta, 

LP3ES, hlm. 30 



 

 
 

tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif di Luar Produk Hukum 

MPRS yang tdak sesuai dengan UUD 1945.11 

Pada kurun waktu ini juga muncul ide atau gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi yang disuarakan oleh kelompok profesi seperti Ikatan 

Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dan 

Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI).12 Sebagaimana hal 

sebelumnya, ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada masa 

Orde Baru itupun “berhenti” karena dianggap bertentangan dengan semangat Orde 

Baru yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang 

terhadap undang-undang dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU 

Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu 

Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang 

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun, karena ketentuan 

tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 

1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-

undang. Akan tetapi, MA ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara 

terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan 

tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam 

Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.13 

                                                             
11 Di dalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk hukum 

lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Sebagai 

pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak 

Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden sebagi Undang-Undang. Penetapan dan 

Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) menjadi Undang-Undang 
dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1969; (2) menjadi Undang-Undang dengan ketentuan materi 

Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden tersebut ditampung dan dijadikan bahan penyusunan Undang-

Undang yang baru; dan (3) diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya 

disesuaikan dengan materi masing-masing 
12 Adnan Buyung Nasution, 2002, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Mahkamah Konstitusi, 

Makalah Forum Diskusi Hukum Bandung. 
13 Moh. Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, 

LP3ES, hlm. 96. 



 

 
 

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 

1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada 

MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar 

demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan 

menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan 

gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances.14 Namun, gagasan 

memperkuat mekanisme checks and balances tidak laku di sebuah negara yang 

masih berada tangan rezim yang otoritarian dan birokratik. Hasilnya, gagasan 

tersebut kembali menguap ditelan hiruk-pikuk kekuasaan Orde Baru. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari 

Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 

1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat 

disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan 

merupakan lembaga peradilan. 

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi 

kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau 

MK. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya 

dikesampingkan karena di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR 

bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil 

organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang 

pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri 

sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah 

menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD 

akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 

                                                             
14 Moh. Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 331. 



 

 
 

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik 

dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-

undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang 

tidak menjadi legitimasi bagi adanya tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan 

Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Secara teoritik dan 

sejarahnya, munculnya MK salah satu alasannya merupakan mekanisme 

perlindungan terhadap kelompok minoritas yang bisa saja diabaikan hak-hak 

dasarnya oleh kelompok mayoritas di DPR. Dengan kata lain, MK merupakan 

organ counter-majoritarian dalam rangka melindungi hak-hak minoritas yang 

dijamin oleh konstitusi.15 

Perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen tidak lagi 

menganut supremasi MPR, tetapi menempatkan lembaga-lembaga negara pada 

posisi yang sederajat. Hal itu menyebabkan munculnya sengketa antar lembaga 

negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dalam konteks 

itu, maka MK merupakan lembaga yang sesuai menjalankan fungsi tersebut.  

Keberadaan MK merupakan salah satu konsekuensi perubahan dari 

supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip 

demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara 

kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan 

penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan dikehendaki 

adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan 

oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 

1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu 

memiliki sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945 sebagai hukum tertinggi 

sebuah negara. 

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia 

berbentuk republik. Di dalam negara republik, penyelenggaraan negara 

                                                             
15 Lihat Jimly Assiddiqie, Creating A Constitutional Court for A New Democracy, Makalah yang 

disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Melbourne University, 11 

Maret 2009, hlm 2. 



 

 
 

dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi sebagai 

yang disampaikan oleh Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk 

rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat 

yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu, segenap 

penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal 

dengan prinsip supremasi konstitusi atau constitution is the supreme law of the 

nation. Dalam konteks Indonesia, kehadiran MK merupakan reaksi koreksi dan 

reformasi terhadap praktek politik yang diterapkan Orde Baru selama 32 tahun 

kekuasaannya, yang hanya menempatkan UUD sebagai alat kekuasaannya dan 

Orde Baru memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan UUD sesuai 

kepentingan kekuasaannya. Kehadiran MK merupakan bagian dari upaya bangsa 

ini untuk mengembalikan sebuah republik konstitusional, bukan republik yang 

diatur kehendak politik rezim yang berkuasa.16 Inilah yang disebut dengan konsep 

constitutional democracy dimana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh 

konstitusi. Dalam konsep ini, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal 

konstitusi atau the guardian of the constitution. 

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari 

prinsip negara hukum.17 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan 

sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi 

hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. 

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 

1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dengan demikian, konstitusi menjadi 

penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam 

penyelenggaraan negara dengan batas-batas yang sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi 

                                                             
16 Fransikus Surdiasis, Ulin Ni’am Yusron, Rusdi Mathori, 2008, 10 tahun Reformasi untuk 

Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 171 
17 Menurut A.V. Dicey salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum (supremacy of 

law).Salah satu konsekuensi; dari kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka berlaku pula 

prinsip supremasi konstitusi. Lihat A.V. Dicey, 1959, Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution, Tenth Edition, London, Macmillan Education LTD. 



 

 
 

yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, 

yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara 

yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.  

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, 

maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak 

bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang 

pengujian serta membatalkan sebuah undang-undang jika memang ketentuan 

hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan 

karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar 

penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau 

tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 

1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 

1945.  

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan 

sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum 

kelembagaan itu sudah ada. Dalam mengatasi kekosongan tersebut pada 

Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III 

bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agutus 2003. Sebelum 

MK terbentuk, segala kewenangan MK masih dilakukan oleh MA. 

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya 

Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi 

segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, 

yaitu DPR, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi 

sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, 

presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi yang 

selanjutnya ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi. Sembilan hakim 

konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden 



 

 
 

Nomor 147/M Tahun 2003.18 Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim 

tersebut dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.19 

Kemudian, sejalan dengan munculnya era reformasi total di Indonesia, 

terhadap UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali amandemen (perubahan). Pada 

amandemen ketiga UUD 1945 telah dimunculkan kembali ide atau gagasan 

mengenai Mahkamah Konstitusi tersebut, yang keberadaannya secara eksplisit 

ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan beberapa ketentuan lainnya.20 

Sebenarnya, gagasan MK pertama kali dibicarakan dalam rapat Badan 

Pekerja MPR pada saat membahas pemakzulan (impeachment) terkait dengan 

kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001. 

Maka bergulirlah ide memperkenalkan lembaga peradilan khusus, supaya presiden 

tidak semena-mena dituntut MPR melalui proses yang semata-mata mengandalkan 

proses politik.21 Dari sanalah muncul ide membuat lembaga MK. Dengan 

mekanisme impeachment melalui MK diharapkan dapat mengurangi aspek politik 

yang terlalu dominan dalam proses impeachment seorang presiden dan atau wakil 

presiden. 

Dengan ditetapkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, berarti sejak saat 

itu MK sudah wujud secara normatif. Sebab, keberadaannya sudah diatur dalam 

Pasal 24C ayat (1) sampai (6) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Di 

dalamnya juga terkandung pasal yang berkaitan dengan impeachment presiden dan 

wakil presiden, yakni dalam Pasal 7B yang mengatur mengenai keberadaan MK. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat 

diberhentikan oleh MPR setelah melalui proses pemeriksaaan peradilan di MK. 

Dalam perkembangannya, pada tanggal 10 Agustus 2002, pengaturan 

MK dimasukkan dalam pasal Peraturan Peralihan Perubahan Keempat Undang-

                                                             
18 Hakim konstitusi periode 2003- 2008 : Prof. Dr. Jimly Asshidiqie (ketua), Prof. Dr. Laica Marzuki 

(wakil ketua), Prof. Dr. Abdul Muktie Fajar (anggota), Prof. Ahmad Syarifuddin Natabaya (anggota), 
Achmad Roestandi, S.H. (anggota), Dr. Harjono, S.H., MCL. (anggota), Soedarsono, S.H. (anggota), 

Maruarar Siahaan, S.H., (anggota) dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.(anggota). 
19 Tim Penyusun, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 5-9. 
20 Rukmana Amanwinata, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia, Makalah disampaikan di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2003. 
21 Lihat Iwan Satriawan, 2003, Impeachment in Indonesia: A comparative Study with the United 

State of America, Thesis Master di International Islamic University Malaysia, hlm. 102. 



 

 
 

Undang Dasar 1945. Pasal 3 Peraturan Peralihan itu menyatakan, “Mahkamah 

Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003, dan 

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” 

Kedua catatan sejarah tersebut memunculkan dua penafsiran tanggal 

terkait terbentuknya MK. Pertama, 9 November 2001, ketika ide pembentukan 

MK dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Sebab dengan adanya MK, 

semenjak itu mekanisme ketatanegaraan kita berubah. Konsekuensi untuk 

memberhentikan presiden, misalnya, harus dilakukan melalui MK. Selain itu, 

untuk melakukan pengujian undang-undang pun harus melalui MK. 

Sekalipun demikian, sejak diadopsinya ide MK hingga Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002 tersebut, secara resmi 

lembaganya belum ada secara fisik. Pada saat kelembagaan MK ditetapkan dengan 

Perubahan Ketiga UUD 1945, pada 9 November 2001, sampai dengan dilakukan 

Perubahan Keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002, lembaga peradilan 

konstitusi yang terpisah dengan dengan MA itu secara fisik dan resmi belum 

terbentuk. Artinya kalau MK mau menguji undang-undang atau mau 

memberhentikan presiden belum bisa. 

Memang, secara yuridis pembentukan MK baru terjadi pada Perubahan 

Keempat UUD 1945, yaitu melalui Pasal III Aturan Peralihan tadi. Artinya, mulai 

tahun 2002 dengan berlakunya aturan peralihan dalam Perubahan Keempat UUD 

1945, maka MK sudah ada dan sudah terbentuk. Hanya saja, MK belum terbentuk 

secara fisik. Namun, secara yuridis untuk sementara kewenangannya dilakukan 

oleh MA. 

Dengan kata lain, mulai tahun 2002 sampai dengan 2003, MA bertindak 

sebagai MK, dalam arti menjalankan fungsi peradilan konstitusi. Jadi, lembaga 

yang bertindak sebagai MK dalam masa persiapan terbentuk MK secara 

kelembagaan adalah MA. Dengan denikian, maka dapat dikatakan pada tahun 

2002-2003, MA menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusi, yang bersifat 

sementara. Dalam  bahasa lain, MK transisi atau interim constitutional court. 

Nah, kalau begitu, secara yuridis kapan MK dibentuk? Ada yang 

berpendapat, berarti MK dibentuk pada tahun 2002, yakni ketika kewenangan MK 



 

 
 

dijalankan oleh MA. Sebagai buktinya, ada 14 perkara pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar yang diajukan ke MA. 

Sampai di sini sudah ada dua tanggal terkait pembentukan Mahkamah 

Konstitusi. Pertama, 9 November 2001, tanggal diadopsinya ketentuan Perubahan 

Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kedua, 10 Agustus 2002, tanggal diadopsinya 

MK dalam Perubahan Keempat UUD 1945, karena secara yuridis MK sudah ada, 

walaupun fungsinya dikerjakan sementara oleh MA. 

Selain kedua momen penting tersebut, masih ada lagi tanggal ketiga, 

yakni ketika MK benar-benar dibentuk. Nah, mengenai ini pun ada tiga waktu 

rujukan yang berbeda-beda. Pertama, kita sebut saja 3A, pada saat UU tentang 

MK dibentuk. Pengesahan UU MK dilakukan tanggal 13 Agustus 2003. Lantas, 

apakah pembentukan MK ditetapkan tanggal 13 Agustus, karena pada tanggal 

tersebut lembaga MK ditetapkan dalam undang-undang? Apalagi, jika 

dibandingkan dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, ulang tahunnya 

ditandai dengan tanggal disahkannya undang-undang. Dengan demikian, tanggal 

ulang tahunnya adalah tanggal pengesahan undang-undang. 

Rujukan kedua (3B), mengacu pada tanggal penetapan hakim konstitusi 

pertama dalam Keputusan Presiden, yakni tanggal 15 Agustus 2003. Jadi, ada 

pendapat, MK dibentuk bukan pada tanggal 13 Agustus, melainkan tanggal 15 

Agustus. Pertimbangan mengambil patokan pada tanggal keluarnya Keputusan 

Presiden, karena hakim konstitusi ada melalui Keputusan Presiden. Memang, 

sebelumnya sudah ada UU MK, tetapi “barangnya” belum ada. Lalu, manakah 

yang lebih tepat? Tanggal 13 Agustus ketika UU MK disahkan, atau 15 Agustus 

ketika keluar Keputusan Presiden tentang Penetapan anggota MK?. 

Jika ada pertanyaan, kapan MK dibentuk? Jawabannya adalah sesudah 

ada hakim. Mana ada MK kalau hakimnya tidak ada, karena ketika itu hanya 

undang-undangnya saja yang ada. Dengan argumen serupa itu, lalu patokan mana 

yang benar?. 

Kendati hakimnya sudah ada setelah Keputusan Presiden terbit, hakim 

belum bisa bekerja sebelum diambil sumpah tanggal 16 Agustus 2003. Dari fakta 



 

 
 

itu pendapat baru kemudian muncul lagi. Tanggal pengambilan sumpah tersebut 

masuk menjadi salah satu alternatif tanggal pembentukan MK (3C). 

Namun, setelah diambil sumpah pun MK belum bisa bekerja. Tanggal 18 

Agustus MK baru berusaha mencari-cari tempat untuk gedung sementara MK. 

Tanggal 19 Agustus barulah diadakan sidang pertama pemilihan ketua dan wakil 

ketua MK. Oleh karena itu, MK baru bekerja tanggal 19 Agustus 2003, kemudian 

ada juga yang mengatakan mengapa pembentukan MK tidak ditentukan tanggal 

19 Agustus? Sebab kerja pertama kami baru dimulai pada tanggal 19 Agustus. 

Argumennya adalah sekalipun telah disumpah tetapi hakim konstitusi belum 

bekerja. Fakta sejarah yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2003 tersebut 

kemudian juga dimunculkan lagi sebagai alternatif keempat (3D). 

 

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi 

strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah 

Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan 

politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya 

mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal 

ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di posisi yang sentral 

sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya 

dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, 

dan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 Kepentingan politik itu disinyalir masuk melalui rumusan Pasal 16 jo. 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi karena yang 

menjalankan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 

menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi. Persyaratan dan 

larangan bagi hakim konstitusi merupakan isu yang mengemuka akhir-akhir ini, 

terutama sejak tertangkapnya ketua MK, Akil Mochtar dalam perkara suap 

pemilukada. 



 

 
 

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) cabang 

kekuasaan tersebut. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif adalah 3 (tiga) cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi 

negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, 

kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping 

MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan 

keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan MK sebagai 

pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu 

MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang 

berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau 

pembagian kekuasaan yang bersifat horizontal di antara lembaga-lembaga negara 

yang ada. Lembaga-lembaga negara lainnya tersebut meliputi Presiden, MPR, DPR, 

DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara 

sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan 

konstitusi, sebagai hukum tertinggi (the supreme law of nation). 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang 

dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang 

dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang 

pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu 

ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi 

itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma-norma 

dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip 



 

 
 

negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan 

hak konstitusional warga negara. 

 

C. Fungsi dan Kewenangan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi 

MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu 

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab 

sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK 

juga dimasudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang 

ditimbulkan oleh adanya tafsir ganda atas konstitusi.22 

 Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan 

konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran 

terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) 

fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, 

yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final 

konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia 

(the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the 

protector of the citizen’s constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the 

protector of democracy). 

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C 

UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan 

kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 

1. Menguji undang-undang terhadap Undnag-Undang Dasar; 

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar; 

3. Memutus pembubaran partai politik; dan 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

                                                             
 22 A. Mukhtie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan MK RI, hlm 119. 



 

 
 

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat 

DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

   Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, 

ada 2 (dua) lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk 

melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan 

peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah 

Kosntitusi di bidang yudikatif adalah sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, 

terpisah dari Mahkamah Agung. Hal itu ditegaskan melalui pengaturan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan 

bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mengatur organisasi, 

personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut 

hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya 

(vide Pasal 2 jo Pasal 12 jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

Bahkan, demi menjamin independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi, 

pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan pula bahwa 

anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003) dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, 

Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur melalui Keputusan 

Presiden atas usul dari Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

 Berdasarkan otoritas yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah 

Konstitusi berarti, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia dimaksudkan 

sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap 

perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo. 

Pasal 7B jo. Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945. Akan tetapi, sebagaimana 

tampak dari rumusan Pasal 16 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 



 

 
 

yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi, Pembentuk 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ternyata mengedepankan pendekatan 

politik an sich dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi sehingga dapat 

mempengaruhi independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

peradilan yang terbebas dari berbagai cara dan bentuk konsesi atau pengaruh 

kepentingan politik. Hal ini berkaitan dengan pengaturan Pasal-pasal 18, 19, dan 20 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan, pengisian jabatan hakim 

konstitusi merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Dari rumusan tersebut disinyalir bahwa 

intervensi kepentingan politik akan masuk dan kemudian dapat mempengaruhi 

independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang 

termasuk kompetensinya dengan menerapkan hukum yang tepat berdasarkan 

kebenaran dan keadilan.  

Sebagaimana diketahui, dari kelima perkara pokok yang merupakan 

kompetensi Mahkamah Konstitusi, ada 3 (tiga) perkara yang terkait langsung 

dengan kepentingan politik, yaitu untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum, pembubaran partai politik, dan impeachment terhadap Presiden/Wakil 

Presiden. Dengan demikian, menjadi jelas dan wajar bila pada proses pengisian 

jabatan hakim konstitusi itu nuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan lebih 

mendominasi karena yang melaksanakan kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kompetensinya adalah 

hakim-hakim konstitusi yang karena jabatannya telah dibebani kewajiban, sehingga 

menjadi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. 

Hakim-hakim konstitusi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi 

mengadakan pemeriksaan, pengujian, serta penilaian terhadap keabsahan 

substansial dan keabsahan prosedural atas segala hal yang berkenaan dengan 

perkara yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Penerapan 

prinsip keabsahan substansial dan keabsahan prosedural pada setiap persidangan 

Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konkret dalam mendorong 

perwujudan konstitusionalisme Negara Hukum Republik Indonesia, karena putusan 

Mahkamah Konsitusi mempunyai relevansi sebagai dasar hukum yang berimplikasi 



 

 
 

terhadap keabsahan atau legitimasi konstitusional materi pokok yang dimohonkan 

pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus 

berdasarkan UUD 1945. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan 

bahwa, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi 

menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka 

menjaga konstitusi…., dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga 

negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa 

lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

negara yang mempunyai fungsi peradilan yang khusus menangani perkara 

ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo. Pasal 7B jo. 

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk 

menjaga dan menafsirkan konstitusi, dan sebagai sarana kendali kontrol 

penyelenggaraan negara, serta terhadap perimbangan kekuasaan (checks and 

balances) lembaga-lembaga negara23.  

1. Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

 Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk 

menguji konstitusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan, maka amar 

putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan (Pasal 56 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Sedangkan bila tidak beralasan, 

maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat 

diterima (Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap 

permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan 

untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang, 

baik karena pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak 

berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, pasal, dan/atau bagian suatu 

                                                             
23 Timothy Lindsey berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi yanng baru memiliki potensi secara 

radikal mentranformasi hubungan lembaga legislatif dan kekuasaan kehakiman dan menciptakan bentuk 

checks and balances yang baru terhadap pembuat UU dan presiden. See further Denny Indrayana, 

Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, 

Kompas Book Publishing, 2008, hlm. 450. 



 

 
 

undang-undnag (Pasal 51 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

Hal ini mempunyai relevansi terhadap keberlakuan suatu materi undang-undang 

atau suatu undang-undang, dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagian 

substansi atau seluruh materi undang-undang (Pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

  Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat 

menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai 

kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu 

undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya 

karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi 

terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang 

secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang 

berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. 

Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif (Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal 

dan materiil) dari cabang yudisial c.q Mahkamah Konstitusi. 

Bahkan terhadap undang-undang di bidang legislasi tertentu, 

sebagaimana dimaksud menurut ketentuan PAsal 22D ayat (1) dan (2) 

Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan 

konstitusionalnya dapat mendorong efektivitas penyelenggaraan fungsi Dewan 

Perwakilan Daerah yang ”dikerdilkan”, yaitu dengan cara penafsiran/interpretasi 

hukum dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Artinya, Mahkamah 

Konstitusi dapat menyatakan bahwa materi suatu undang-undang atau 

pembentukan suatu undang-undang yang berkaitan dengan bidang legislasi 

tertentu yang dimaksud Pasal 22D ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 

adalah tidak sah menurut UUD dan tidak berkekuatan hukum mengikat karena 

tidak melibatkan atau mengabaikan peranan, pertimbangan, maupun pandangan 

dari Dewan Perwakilan Daerah. 



 

 
 

 Konteks di atas berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yang 

mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan 

suatu produk undang-undang yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu 

yang menurut UUD 1945 menghendaki adanya keterlibatan Dewan Perwakilan 

Daerah dalam proses perumusan undang-undang sebagaimana dimaksud 

menurut ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. 

Artinya, Mahkamah Konstitusi melalui pengujian secara materiil dan formal 

terhadap suatu undang-undang mempunyai fungsi kontrol dalam suatu sistem 

hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Hal ini terwujud dalam bentuk 

pengujian (material dan formal) terhadap undang-undang oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

2. Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga Negara  

 Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon 

berkepentingan langsung, dan karenanya beralasan mengajukan permohonan 

perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

UUD 1945, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan 

dikabulkan, dan sebaliknya jika tidak, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi 

menyatakan permohonan ditolak (Pasal 61 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003). Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi 

melakukan pemeriksaan, dan dalam proses pemeriksaannya Mahkamah 

Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada para pihak 

untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003). 

 Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan menyatakan dengan 

tegas mengenai berwenang atau tidaknya suatu lembaga negara menurut  UUD 

1945 (Pasal 61 ayat 2 jo. Pasal 64 ayat 3 dan 4 jo. Pasal 66 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003). Hal ini mempunyai relevansi sebagai dasar 

hukum lembaga negara yang bersangkutan dalam menyelenggarakan 

kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Implikasinya adalah keabsahan atau 

legitimasi konstitusional kewenangan lembaga negara (Pasal 64 jo. Pasal 66 



 

 
 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Dalam hal ini perlu dipahami bahwa 

rumusan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 

1945, adalah bersifat multi tafsir. Mengenai hal ini, secara tepat telah 

dikemukakan oleh Didit Hariadi Estiko, melalui hasil studinya yang pada intinya 

menyimpulkan bahwa, penggunaan penafsiran konstitusi yang berbeda terhadap 

hal itu dapat berakibat pada perbedaan penentuan lembaga negara yang dapat 

menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. 

 Seperti halnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga 

tidak merumuskan secara rinci kategori lembaga negara yang dimaksud Pasal 

24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Oleh karena UUD 1945, dan juga 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan pengaturan lebih lanjut 

dari UUD 1945 tidak merumuskan hal itu secara jelas, maka dapat dinyatakan 

bahwa penafsiran konstitusi atas penentuan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan UUD 1945, berada pada Mahkamah Konstitusi. Hal 

ini dikecualikan bagi Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak dapat 

menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara (Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

 Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara adalah untuk menyelesaikan perselisihan hukum 

atas suatu kewenangan lembaga negara. Artinya, esensi kewenangan 

konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara dalam perimbangan kekuasaan lembaga negara merupakan 

suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan 

oleh lembaga negara yaitu dengan menempatkan kekuasaan yang menjadi 

kewenangan lembaga negara sesuai proporsi atau ruang lingkup kekuasaan yang 

diatur menurut UUD 1945.    

3. Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik 

 Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan partai 

politik yang diajukan oleh pemohon adalah beralasan dan memenuhi ketentuan 

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka amar putusan 



 

 
 

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 70 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap permohonan yang 

dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian 

memutuskan tidak mengabulkan/menolak atau mengabulkan permohonan 

pembubaran partai politik (Pasal 68 ayat 2 jo. Pasal 70 jo. Pasal 71 jo. Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Hal ini mempuyai relevansi sebagai 

dasar hukum bagi pemohon c.q Pemerintah Pusat (Pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 72 

jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan penjelasannya) untuk 

membubarkan atau tidak membubarkan/tidak membatalkan status hukum suatu 

partai politik. 

 Implikasi dari hal tersebut adalah terhadap eksistensi dan keabsahan 

suatu partai politik. Artinya, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengabulkan permohonan pemerintah untuk membubarkan suatu partai politik 

tertentu berarti bahwa partai politik yang bersangkutan secara hukum tidak 

diakui keberadaannya, dan tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas politik. 

Demikian pula sebaliknya, yakni bila amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

mengabulkan permohonan pemerintah, maka keberadaan suatu partai politik 

tertentu secara hukum tetap dijamin hak-hak dan kewajiban partai politik, yang 

berarti dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai partai politik.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat mutlak bagi pemerintah 

untuk membubarkan partai politik tertentu. Tanpa adanya dasar hukum berupa 

putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pembubaran partai politik, 

pemerintah tidak boleh membubarkan suatu partai politik. Artinya, keberadaan 

Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin sekaligus melindungi partai 

politik dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang membubarkan partai 

politik tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum. 

4. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

 Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan atas 

perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan pemohon adalah 

beralasan dan memenuhi ketetnuan Pasal 74 Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 

2003, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan 



 

 
 

dikabulkan. Sedangkan sebaliknya maka amar putusan Mahkamah Konstitusi 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 77 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

 Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi 

melakukan pemeriksaan, kemudian memutuskan dengan menetapkan hasil 

perhitungan suara yang benar dari pemohon atau oleh Komisi Pemilihan Umum 

(Pasal 75 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). 

Hal ini mempunyai relevansi sebagai dasar hukum penetapan suatu hasil 

perhitungan suara pemilihan umum secara nasional dengan implikasi keabsahan 

perolehan suara peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, pasangan calon presiden, dan wakil presiden, serta partai politik dalam 

suatu masa pemilihan umum. 

 Uji sahih atas perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional 

merupakan esensi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini disebabkan kebenaran dari 

penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum akan diperiksa 

dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu bila ada permohonan yang 

diajukan pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dasar hukum yang 

memberikan keabsahan perolehan suara peserta pemilihan umum dari 

perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional. 

5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya 

  Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden 

dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang 

diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur 

secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya”.  

 Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan 

pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar 

tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem 



 

 
 

presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil adalah pemisahan 

kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal 

ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif 

bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan 

dan diganti oleh parlemen. 

 Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil adalah masa jabatan 

pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (fixed term of office). Hal ini sama 

sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer 

yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan 

dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan 

kabinet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan 

yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen. 

 Berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada 

jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya dalam 

masa jabatan 5 (lima) tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 

ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian. 

 Oleh karena itu, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus 

yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden 

dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan 

tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum 

sebagai wujud prinsip equality before the law. Karena kedudukan yang dimiliki, 

pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, 

melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses 

impeachment. 

 Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa 

proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui 3 (tiga) 

tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan 



 

 
 

pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu 

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun 

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang 

pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR 

yang hadir. Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden yang diatur di dalam UUD 1945 menggunakan sistem campuran antara 

sistem impeachment dan sistem forum previligiatum. Impeachment menunjuk 

pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang 

mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui 

penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang ketat. Forum 

previligiatum adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan 

khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang 

ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam 

UUD 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (impeachment) yang kemudian 

dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (forum 

previligiatum), lalu dikembalikan lagi ke prosedur impeachment (DPR 

meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.24 

  Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun impeachment dilakukan 

atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk 

memutus pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana melainkan peradilan 

hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa 

                                                             
 24 Moh Mahfud  MD, Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan UUD 1945. Makalah yang 

disampaikan pada acara rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia 

(ADEKSI). Surakarta, 27 Oktober 2008. 



 

 
 

kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan dan larangan 

menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana.   

 

D. Catatan Fungsi dan Kewenangan MK selama 10 Tahun 

Sebagai institusi yang baru, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa 

kelebihan dan kekurangan. Dalam menjelaskan pokok-pokok kelebihan dan kekurangan 

dari Mahkamah Konstitusi RI akan digunakan pendekatan institusional, pendekatan 

prosedural dan pendekatan eksternal. 

1. Kelebihan-kelebihan  

Secara institusional, Mahkamah Konstitusi mempunyai kelebihan-kelebihan 

yang patut dicatat. Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru hasil 

reformasi politik tahun 1998, sehingga sebagai lembaga baru Mahkamah Konstitusi 

terbebas dari beban sejarah dan didukung dengan kepercayaan publik yang kuat. 

Kedua, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai hakim-hakim yang ditunjuk dari tiga 

lembaga berbeda (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung) 

dengan komposisi yang proposional,25 sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan 

dapat menerapkan prinsip checks and balances dalam menjalankan kewenangannya. 

Ketiga, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi didukung oleh 

seorang Sekretaris Jenderal yang menangani hal-hal berkaitan dengan manajemen, 

keuangan, administrasi dan teknologi dalam mencapai tujuan pendirian Mahkamah 

Konstitusi. Keempat, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara 

yang menjadi “Penjaga Konstitusi” di Indonesia karena lembaga ini berwenang 

untuk menguji, apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi atau 

tidak.  Sifat counter-majoritarian melalui pengujian undang-undang adalah salah 

satu jawaban yang diharapkan oleh rakyat yang merasa undang-undang sering 

melanggar hak dari orang miskin untuk mengakses keadilan. 

Kelima, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai penjaga demokrasi karena 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sistem 

demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya, mencegah penyalahgunaan 

wewenang dari lembaga-lembaga tinggi negara dan melindungi setiap individu.    

                                                             
25 Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 



 

 
 

Keenam,  kelebihan Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat dari banyaknya 

permohonan pengujian undang-undang yang sudah diselesaikan sejauh ini karena 

kompetensi dan pengalamannya di bidang hukum, terutama Hukum Tata Negara. 

Putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi telah dianggap sebagai putusan yang 

kaya pengetahuan dengan pengembangan teori hukum maupun doktrin hukum. 

Secara prosedural, dalam hal sengketa Pilkada dibandingkan dengan 

pengadilan-pengadilan lain, proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah 

Konstitusi menggunakan persidangan yang cepat dengan jangka waktu maksimal 14 

(empat belas) hari per kasus dengan putusan yang final dan mengikat.  

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah 

didukung oleh media, para intelektual dan LSM. Kepercayaan publik sudah 

merupakan alasan yang sangat kuat untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia telah menjadi institusi yang mempunyai reputasi dan dihormati, baik di 

dalam negeri maupun luar negeri. 

 

2. Kelemahan-kelemahan 

Beberapa pokok-pokok kelemahan Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Masalah Mengenai Ruang Lingkup Kewenangan 

Sejak penggabungan sengketa Pilkada menjadi salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, ada hal penting yang pihak-pihak yang mengusulkan 

perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah 

mempertimbangkan sebagai struktur yang lebih dalam dan komprehensif dari 

Mahkamah Konstitusi yang baru dalam jangka panjang. Penyusun amandemen 

UUD 1945 tidak mempertimbangkan lebih dalam mengenai kewenangan dalam 

kaitan dengan jumlah hakim dan luas yurisdiksinya. 

Begitu juga dalam kasus SKLN, menurut Mahfud MD, pembahasan 

terkait SKLN dalam perubahan UUD 1945 tidak dibahas secara mendalam  dan 



 

 
 

kemprehensif, sehingga melahirkan rumusan lembaga negara yang tidak definiif 

dan objek SKLN yang terlalu sempit.26 

b. Masalah Sentralisasi 

Model yang tersentralisasi dari Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan 

intensitas tinggi dari sengketa Pilkada pada periode waktu tertentu dan masalah 

untuk daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. 

c. Masalah Keterbatasan Jumlah Hakim 

Sebagai konsekuensi dari model tersentralisasi Mahkamah Konstitusi, 

hanya ada sembilan hakim yang mengadili sengketa Pilkada. Sembilan hakim 

Mahkamah Konstitusi akan menghadapi masalah ketika Pilkada dilaksanakan 

hampir bersamaan seperti yang terjadi pada bulan Agustus 2010. Terlebih lagi, 

berdasar data, 90% dari konflik Pilkada dibawa ke Mahkamah Konstitusi.27 

d. Masalah Akses Kepada Keadilan 

Pembatasan konsep lembaga negara yang lebih sempit dalam SKLN 

telah menutup kesempatan warga negara dan lembaga negara untuk mengajukan 

sengketa konstitusional ke MK. Jika MK hanya membatasi definisi lembaga 

negara dan objek SKLN sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 

8/PMK/2006, maka banyak lembaga negara yang terabaikan hak-hak 

konstitusionalnya untuk mengajukan sengketa lembaga negara di MK. Di 

samping itu, jika dibandingkan kasus Pemilu/Pemilukada, MK menggunakan 

metode penafsiran yang tidak konsisten.28 Di dalam kasus Pemilukada MK 

cenderung menggunakan penafsiran yang ekstensif, sementara dalam kasus 

SKLN Hakim MK cenderung menggunakan penafsiran yang sempit. 

                                                             
26 Dari wawancara dengan Prof Mahfud MD, mantan hakim MK, pada tanggal 12 September 2015 di 

Padang. 
27 Dibandingkan dengan jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi Austria yang terdiri dari 20 hakim dan 

Mahkamah Konstitusi Jerman dengan 16 hakim. Di jerman, MK  dipisahkan menjadi dua pengadilan 
dengan kewenangan berbeda. Oleh karena itu MK di Jerman juga dikenal sebagai pengadilan dengan dua 

kamar. Lihat lebih lanjut, Taylor Cole, “The West German Federal Constitutional Court: After Six 

Years”, vol 20, No. 2 (1958), the Journal of Politics, hlm. 278-307. 
28 Dalam kasus Pemilu/Pemilukada, MK cenderung menggunakan penafsiran yang luas (extensive 

interpretation) dengan dalih menjaga kepastian hukum dan memberikan keadilan substantif (substantif 

justice). Namun dalam SKLN, hakim MK lebih menggunakan penafsiran yang terbatas dan sempit 

(narrow interpretation) dengan dalih membatasi kecenderungan munculnya sengketa antara lembaga 

negara itu sendiri. 



 

 
 

Model tersentralisasi Mahkamah Konstitusi mungkin tidak menjadi 

masalah dengan negara-negara benua Eropa yang mempunyai luas wilayah kecil 

seperti Austria, Jerman, Spanyol dan Negara-Negara Asia lainnya seperti Korea 

Selatan dan Thailand. Di negara-negara tersebut para pihak tidak perlu pergi 

jauh dan menghabiskan banyak biaya untuk membawa kasus mereka ke 

Mahkamah Konstitusi di Ibukota Negara. 

Akan tetapi, model tersentralisasi dari Mahkamah Konstitusi dapat 

menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan negara yang mempunyai wilayah 

luas dan banyak pulau seperti Indonesia. Terkait dengan akses kepada keadilan, 

pulau-pulau dan provinsi-provinsi terjauh Indonesia akan menghadapi masalah 

dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan sengketa Pilkada 

ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. 

e. Masalah Penafsiran Luas Dari Kewenangan  

Perluasan ruang lingkup dari Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan 

masalah tersendiri karena hakim-hakim harus menghadapi proses persidangan 

yang lebih berat dan lebih lama. Dalam banyak kasus, penanganan sengketa 

Pemilukada yang sangat banyak telah mengganggu fungsi utama MK sebagai 

The Guardian of Constitution melebihi Judicial Review Undang-Undang. 

f. Masalah Jadwal Pemilihan 

Dulu tidak ada jadwal terintegrasi dari Pilkada dengan lembaga pemilu 

lainnya.29 Berdasarkan data dari Agustus 2003 sampai Agustus 2013, ada 452 

kasus yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi. 

Data menunjukan bahwa sejumlah besar Pilkada (527 Pilkada) berasal 

dari kotamadya, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Selain itu, Pilkada juga 

tidak terjadwal dengan baik. Oleh karena itu, ada sejumlah besar Pilkada yang 

dilakukan dalam satu tahun dan itu mempengaruhi dari kemampuan Mahkamah 

Konstitusi dalam mengatur penyelesaian sengketa Pilkada. Sebagai contoh, pada 

2010 ada setidaknya 230 Pilkada yang dilaksanakan. 

                                                             
29 Lihat opini Achmad Sodiki dalam “Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada di Indonesia” halaman 44. 

Dalam artikel tersebut, Achmad Sodiki berpendapat bahwa masalah Pilkada harus didiskusikan dari 

pendekatan yang holistik dan terintegrasi. 



 

 
 

Data yang ada juga menunjukan bahwa pada bulan Agustus 2010, 

Mahkamah Konstitusi melaksanakan 221 sidang sengketa Pilkada yang berarti 

dalam satu hari Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan 20 sesi per hari dan 

dapat berlangsung dari pagi sampai malam. Hal tersebut jelas bukan kondisi 

ideal bagi hakim, pegawai dan para pihak yang terlibat.  

g. Masalah Dukungan Informasi dan Teknologi 

Mahkamah Konstitusi belum dapat menggunakan secara maksimal 

peralatan informasi dan teknologi untuk mendukung sidang sengketa Pilkada. 

h. Kurangnya Staf Pendukung 

Mahkamah Konstitusi mempunyai jumlah staf yang terbatas untuk 

mendukung sidang sengketa Pilkada.30 

i. Masalah prosedur 

Waktu 14 hari tidaklah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk 

menyelesaikan sengketa Pilkada karena Mahkamah Konstitusi juga mengadili 

dan memutus masalah administratif dan pelanggaran pidana dari Pilkada. 

Persidangan  

j. Masalah ketidakefektifan Sengketa Administratif dan Penyelesaian Pelanggaran 

Pidana. 

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga menghadapi dampak dari 

kasus-kasus yang tidak terselesaikan pada tahap-tahap pemilihan sebelumnya. 

Refly berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan evaluasi 

secara komprehensif dan terintegrasi. Lebih jauh, dia juga menjelaskan bahwa 

apa yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan penyelesaian 

sengketa Pilkada  dapat menjadi contoh terbaik bagaimana Mahkamah 

Konstitusi menjadi sangat berlebihan.31 

Ni’matul Huda juga berpendapat bahwa sejauh ini Mahkamah Konstitusi 

memang dapat menyelesaikan seluruh sengketa Pilkada. Akan tetapi, dengan 

dengan jumlah sengketa yang sangat banyak dan terbatasnya jumlah hakim, 

                                                             
30 Dari wawancara dengan Dr. Zainal Arifin Husein, mantan Kepala Kepegawaian di Mahkamah 

Konstitusi, dan Mohammad Fajrul Falaakh, dosen hukum tanta negara dari Universitas Gadjah Mada. 
31 Dari wawancara dengan Refly Harun, peneliti centre for electoral reform, pada tanggal 17 November 

2012. 



 

 
 

Mahkamah Konstitusi tetap tidak akan mampu melayani para pihak dengan 

kualitas maksimal. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi pasti stagnan dalam 

menghadapi sejumlah besar sengketa dengan argumen yang diulang-ulang.32  

Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukan bahwa pada pada hari-hari 

tertentu di bulan Agustus 2010, hakim-hakim harus menyelesaikan seluruh sesi 

persidangan dari pagi sampai malam, pukul 09.00 sampai 23.00 WIB.  Ke depan 

diprediksi apabila sesi-sesi persidangan dilaksanakan dari pagi sampai malam 

akan menyebabkan keletihan para hakim. Pada akhirnya, akan mempengaruhi 

kualitas putusan hakim.33 

Selain itu, sejak hakim-hakim harus mengadili jumlah sengketa Pilkada 

yang lebih banyak daripada mengadili kasus-kasus pengujian undang-undang, 

juga akan mempengaruhi kualitas dari proses dan putusan hakim dalam 

menjalankan fungsi utama sebagai Penjaga Konstitusi melalui mekanisme 

pengujian undang-undang, seperti yang ditegaskan oleh Dr. I Dewa Gedhe 

Palguna.  Lebih jauh beliau sampaikan, kenyataanya secara teoritis dan 

historisnya, pendirian dari Mahkamah Konstitusi di Eropa dan negara-negara 

lain di dunia termasuk di Indonesia, adalah untuk mengimplementasikan 

mekanisme checks and balances pada organ eksekutif dan legislatif melalui 

Pengujian Undang-Undang.34 

Mahkamah Konstitusi mempunyai masalah dalam durasi waktu dalam 

menyelesaikan sengketa Pilkada karena sengketa-sengekta tersebut harus 

diselesaikan dalam 14 hari sejak didaftarkan. Dengan 527 Pilkada di Indonesia 

dan jadwal padat pada bulan-bulan tertentu, sembilan hakum harus 

menyelesaikan seluruh sengketa pilkada dalam 14 hari, sedangkan pada waktu 

yang sama Mahkamah Konstitusi mempunyai peran utama sebagai Penjaga 

Konstitusi. Lebih lanjut, simulasi jadwal Pilkada yang disusun surat kabar harian 

Republika pada tanggal 4 Oktober 2012 menunjukan bahwa dengan 

                                                             
32 Dari wawancara dengan Dr. Ni’matul Huda dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tanggal 12 

November 2012. 
33 Dari wawancara dengan Dr. I Dewa Gede Palguna dari Universitas Udayana, di Bali tanggal 12 

November 2012. 
34 Dari wawancara dengan Dr. I Dewa Gede Palguna dari Universitas Udayana, di Bali tanggal 12 

November 2012. 



 

 
 

menggunakan pendekatan zona, maka akan ada 216 dan 189 Pilkada secara 

serentak atau hampir serentak.35 

Pada dasarnya, sejumlah ahli dan pembuat kebijakan tidak 

mempertimbangkan akibat dari penggabungan Pilkada ke rezim pemilu. 

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya didesain pada awalnya agar berfungsi 

sebagai bagian dari mekanisme checks and balances di antara badan legislatif 

(DPR dan Presiden) melalui pengujian undang-undang.  Faktanya, setelah MK 

mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, Mahkamah 

menjadi lebih seperti Mahkamah Pemilu daripada Mahkamah Konstitusi.  

Penggabungan dari sengketa Pilkada ke dalam rezim pemilu juga tidak 

mempertimbangkan wilayah geografis indonesia yang besar dan luas dengan 

banyak pulau.36 Dalam kaitan dengan diskursus ini, Dr. I Dewa Gede  Palguna 

Dr. Ni’matul Huda dan Dr. I Dewa Gede Palguna.  menegaskan bahwa 

Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempunyai kewenangan dalam penyelesaian 

sengketa Pilkada dengan berbagai alasan. Dr. I Dewa Gede Palguna dan Dr. 

Ni’matul Huda berpendapat dengan kewenangan dalam sengketa Pilkada telah 

mengganggu fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi 

melalui Pengujian Undang-Undang. Dr. Aidul Fitriciada berpendapat, secara 

normatif, Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa Pilkada karena berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pilkada 

adalah bagian dari rezim pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 22E UUD 

1945, dinyatakan secara tegas bahwa  Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu.37 

Semua masalah di atas diperburuk dengan perluasan penafsiran oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam mendefinisikan arti ruang lingkup kewenangan 

                                                             
35 Lihat “Simulasi Pemilu Serentak Model Nasional-Lokal”, Harian Republika, Kamis 4 Oktober 2012, 

hlm. 24-25. 
36 Aspek geografis bukanlah bagian yang didiskusikan dalam persiapan pendirian Mahkamah Konstitusi 
karena Pilkada pada dasarnya bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak awal. Oleh 

karena itu, penyusun aturan dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membayangkan bahwa 

penggabungan sengketa Pilkada menjadi kewenangan MK menyebabkan  permasalahan lain ke 

Mahkamah Konstitusi dan para pihak. Sebagai perbandingan, Korea Selatan dan Thailand tidak mengatur 

Pilkada sebagai bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. 
37 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”  



 

 
 

dalam menyelesaikan sengketa Pilkada melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-

VI/2008.38 Achmad Sodiki, wakil ketua Mahkamah Konstitusi, menekankan 

dalam artikelnya bahwa Mahkamah Konstitusi menolak penafsiran kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang dibatasi hanya memutus sengketa hasil Pilkada 

dalam pendekatan hitungan matematis. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa “peran 

hakim untuk memperluas keadilan”.39 

Beberapa ahli tata negara setuju, tetapi sebagian lain tidak setuju dengan 

perluasan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Widodo Ekatjahjana, Zainal 

Arifin Husein dan Very Junaidi adalah beberapa ahli HTN yang setuju bahwa 

Mahkamah Konstitusi harus melingkupi area proses Pilkada (aspek administratif 

dan pidana) karena penyelesaian sengketa administrasi dan pidana tidak dapat 

bekerja secara efektif pada tingkatan yang lebih rendah. 

Widodo Ekatjahyana berpendapat bahwa kewenangan MK terkait 

pilkada memang perlu diperluas karena masalahnya sangat kompleks.40 Zainal 

Arifin Husein juga menambahi bahwa perluasan kewenangan MK karena 

lemahnya badan pengawasan pemilu.41 Veri Junaidi juga menyepakati bahwa 

ketidakefektifan dari penegakan hukum di pilkada telah menyebabkan perluasan 

kewenangan MK.42 Dengan kata lain, perluasan ruang lingkup kewenangan dari 

MK dalam penyelesaian sengketa  terhadap hasil pilkada adalah bagian dari 

memperjuangkan keadilan substantif.   

Argumentasi Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dalam kaitan dengan 

mengamankan Pilkada yang jelas mempunyai masalah dalam proses pemilihan, 

tidak hanya hitungan matematis dari hasil Pilkada. Dengan paradigma yang 

progresif dari hukum dan keadilan, hakim Mahkamah Konstitusi percaya bahwa 

                                                             
38 Lihat Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pilkada untuk Gubernur Jawa Timur. Pada 

Putusan ini, Mahkamah Konstitusi mulai menggunakan standar pelanggaran Pilkada yang harus 

terstruktur, sistematis dan masif. 
39 Lihat Achmad Sodiki, Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam 
Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konstitusi Press, 2012, hlm. 39-43.  
40 Lihat Widodo Ekatjahjana,”Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilukada di Indonesia” Vol. III No. 1 (2010) Jurnal Konstitusi, hlm. 112. 
41 Lihat Zainal Arifin Husein, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, Vol 7 No. 6 (2010) 

Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, hlm. 11. 
42 Lihat Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis: Tinjauan Kewenangan MK 

atas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu” vol. 6 No. 3 (2009) Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi 

hlm. 140.  



 

 
 

pengadilan harus menyelesaikan fakta-fakta hukum dengan mengatasi akar 

masalahnya, tidak hanya pada hitungan teknis hasil Pilkada. 

Akan tetapi perluasan ruang lingkup dari kewenangan telah menciptakan 

masalah baru. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi harus mengerahkan energi 

yang lebih banyak dan menghadapi tugas yang lebih berat dalam proses 

penyelesaian sengketa Pilkada karena mereka tidak hanya mengadili sengketa 

hitungan matematis, akan tetapi mereka juga harus mengadili pelanggaran-

pelanggaran dalam proses pemilihan, termasuk pelanggaran administratif dan 

pidana. 

Berdasarkan dokumen sejarah pendirian Mahkamah Konstitusi, beberapa 

ahli menyimpulkan bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dibatasi 

kepada isu sengketa hasil perhitungan pemilihan.43 Prof. Natabaya,44 Dr. Todung 

Mulya Lubis45 dan Refli Harun46 adalah beberapa ahli HTN yang mengkritik 

perluasan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 

sengketa hasil pemilihan. Mereka berpendapat bahwa mengadili pelanggaran-

pelanggaran dalam proses pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 

Data menunjukan bahwa dalam lima tahun, Mahkamah Konstitusi sudah 

mengadili dan memutus lebih banyak sengketa Pilkada daripada kasus pengujian 

undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya 

didesain sebagai institusi checks and balances antara badan legislatif dan 

eksekutif. Dalam lima tahun dalam lima tahun dapat disimpulkan secarat tanpa 

                                                             
43 Dari wawancara dengan Dr. I Dewa Gede Palguna dari Universitas Udayana, di Bali tanggal 12 

November 2012. Dia bahkan berpendapat bahwa MK lebih baik dilepaskan dari kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa pilkada. MK harus lebih fokus pada pengujian undang-undang sebagai fungsi 

utama dari MK. Lebih sesuai apabila MK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan isu 

constitutional complaints sebagai derivasi dari fungsi pengujian undang-undang. 
44 Lihat opini dari Prof. Natabaya dalam Veri Junaidi, “ Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu: 
Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu”, Vol 6 No. 3 (2009) Jurnal 

Konstitusi Mahkamah Konstitusi, hlm. 138.  
45 Lihat Todung Mulya Lubis dalam Sri Hastuti Puspitasari, “Menata Sistem Penegakan Demokrasi dan 

Konstitusionalitas Pemilihan Umum Kepala Daerah” Vol 8 No.3 (2011) Jurnal Konstitusi Mahkamah 

Konstitusi, hlm. 386. Dalam artikel ini, Todung Mulya Lubis mengkritik bahwa MK telah menjadi bagian 

dari masalah yang mengganggu berdirinya sistem konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. 
46 Dari wawancara Refly Harun, Peneliti Senior di Centre for Electoral Reform tanggal 17 November 

2012. 



 

 
 

sadar Mahkamah Konstitusi sudah bergeser dari kewenangan utamanya sebagai 

Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Pemilukada. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur yang 

sekarang, ruang lingkup kewenangan dan prosedur, Mahkamah Konstitusi tidak 

dapat menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa secara efektif 

dalam periode tertentu. Aspek desain kewenangan, sifat kewenangan, durasi 

penyelesaian sengketa, perluasan kewenangan dan kurangnya jadwal yang 

terintegrasi dari Pilkada adalah sebab utama ketidakefektifan penyelesaian 

sengketa Pilkada dalam waktu tertentu dan dalam wilayah provinsi tertentu. 

Sementara itu, dalam isu SKLN, juga dijumpai masalah yaitu banyaknya 

SKLN yang ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh MK karena alasan 

subjectum litis dam objectum litis. Oleh karena itu, penelitian ini mempertajam 

sejauh mana efektifitas peran MK dalam penataan lembaga negara melalui 

SKLN ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

PEMETAAN MASALAH 

 

 

 

A. Pemetaan Masalah Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain 

amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyempurnakan 

peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, 

penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip checks 

and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang 

serasi dan harmonis. Terlepas dari masih adanya kelemahan untuk mencapai 

keharmonisan hubungan antar lembaga negara, upaya pengaturan yang dirumuskan 

di dalam UUD NRI 1945 setelah diamandemen harus diakui sebagai sebuah 

kemajuan. 

 Menurut Jimly Asshidiqie, tiga paham kedaulatan yaitu kedaulatan 

Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dapat dikatakan berlaku secara 

simultan dalam khasanah pemikiran bangsa ini tentang kekuasaan negara, di mana 

kekuasaan kenegaraan dalam wadah NKRI pada dasarnya adalah derivat dari 

kesadaran kolektif bangsa mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.47   

 MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar MA. Berdasarkan 

Pasal 7 B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C (1) UUD 1945, MK mempunyai 

beberapa kewenangan, yakni judicial review Undang-undang (selanjutnya ditulis 

UU) terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga Negara, membubarkan partai 

politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR) mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kehadiran 

MK memberikan harapan besar terwujudnya Negara Hukum seutuhnya, karena 

selama ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan menafikan 

                                                             
 

       47 Firmansyah dkk (ed), 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, 

Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Cet. 1,  hlm. x-xi. 



 

 
 

konsepsi Negara Indonesia, yakni negara hukum, maka lembaga baru ini di dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi 

yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan. Sebagai lembaga Negara, MK 

yang mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannnya diberikan UUD 1945 dalam kerangka mekanisme checks 

and balances dalam menjalankan kekuasaan negara. Tidak jelasnya konsepsi 

tentang lembaga Negara yang menjadi kompetensi MK telah menimbulkan 

penafsiran yang beragam. Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, 

banyak terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah 

pergeseran paradigma kelembagaan Negara. 

 Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah 

tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga 

negara digunakan istilah political instruction, sedangkan dalam terminologi bahasa 

Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia 

menggunakan lembaga negara atau organ negara. 

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih 

dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai “The 

Concept of the State Organ” dalam bukunya General Theory of Law and State. 

Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function determined by the 

legal order is an organ”, artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang 

ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.48 

 Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga 

negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama 

merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan 

menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di 

lembaga pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata dalam 

pengertian yang luas ini organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan 

fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut 

                                                             
       48 Hans Kelsen, 2011, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, Penerbit Nusa Media, 

hlm.276. 



 

 
 

sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat publik atau 

pejabat umum (public officials). 

 Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya 

pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti 

materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki 

kedudukan hukum yang tertentu (...he personally has a specific legal position). 

Suatu transaksi hukum perdata, misalnya  kontrak, adalah merupakan tindakan atau 

perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan. 

 Menurut Logeman, negara merupakan organisasi otoritas yang 

mempunyai fungsi yaitu jabatan. Jabatan tinggal tetap, pemangku jabatan silih 

berganti; wewenang dan kewajiban melekatkan diri pada jabatan; pemangku 

jabatan mewakili jabatan.49 Dikatakannya lebih lanjut bahwa negara itu adalah 

organisasi, yaitu suatu perikatan fungsi-fungsi. Maka dengan fungsi itu 

dimaksudkan suatu lingkungan kerja yang terperinci dalam rangkaian keseluruhan. 

Dalam hubungannya dengan negara ia disebut jabatan. Negara adalah organisasi 

jabatan.50 

Kehadiran MK RI salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan 

dengan semakin maraknya terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. 

Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah 

memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan 

didasarkan pada prinsip checks and balances sebagai konsekuensi adanya 

pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan 

negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa terhadap kewenangan antar 

lembaga negara ini dapat terjadi. Oleh Jimly Asshiddiqie51 dikatakan bahwa :  

 ”Mengapa lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? Sebab dalam 

sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 

sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan 

Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat 

horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal 

                                                             
       49 J.H.A. Logeman, Tentang  Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, diterjemahkan Makkatutu dan 

J.C. Pangkerego, dari Judul Asli Over de Theori van een Stellig Staatsrecht 1948, hlm. 106. 

       50 Ibid, hal 117. 

       51 Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta, Konpress,  hlm. 

2-3. 



 

 
 

adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang 

tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Hubungan antara satu lembaga 

dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip checks and balances,52 di 

mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling 

mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme 

hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan 

kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan 

amanat UUD”. 

 

Lebih lanjut Achmad Roestandi  menyatakan bahwa :53 

”Bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai 

akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antara 

lembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi 

perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi, 

sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi (yang sebelumnya diduduki 

oleh MPR) yang memegang supremasi kekuasaan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, 

diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut”. 

 

 Perubahan Pertama yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 

1999 diantaranya terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden54 dan penguatan 

kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan Kedua dilakukan dalam 

Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan 

pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal 

memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci mengenai 

hak asasi manusia. 

                                                             
       52 Dahlan Thaib dan S.F. Marbun menyatakan bahwa pola kelembagaan negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya memiliki prinsip 

checks and balances yang luas, terlihat dalam jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan Negara tertinggi, namun apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beranggapan bahwa 

Presiden melangar haluan Negara, maka DPR dapat meminta Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Dahlan Thaib dan S.F. Marbun, “Masalah-

Masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara”, dalam Sri Soemantri, dkk., 1996, Hukum dan Politik 

Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 

64 

       53 Achmad Roestandi, 2005, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta, Setjen dan 
Kepaniteraan 

MK, hlm. 6. 

       54 Pembatasan kekuasaan presiden memang menjadi prioritas yang utama karena sebelum perubahan 

UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah concentration of power upon the president, sehingga 

pembatasan kekuasaan yang seharusnya menjadi ciri suatu pemerintahan konstitusional (constitustional 

government) menjadi tidak bermakna. H.F. Abraham Amos, 2005, Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

(Dari Orla, Orba sampai Reformasi), Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri 

Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 130. 



 

 
 

 Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 

2001 meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara 

dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan 

umum. Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. 

Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan 

negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan 

Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang 

perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan 

tambahan.55 

 Dengan adanya perubahan tersebut berdampak kepada adanya lembaga 

negara yang kewenangannya disebut di dalam UUD 1945 maupun yang dijelaskan 

dalam Undang-undang, sehingga terjadi potensi sengketa antar lembaga negara. 

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sejak 2003 sampai saat ini, 

terdapat 24 perkara yang diterima dan 23 perkara telah diputus. Hasil putusannya, 1 

Perkara diterima, 3  perkara ditolak, 15 perkara tidak dapat diterima, dan 4 perkara 

ditarik kembali. 

Rincian Rekapitulasi SKLN di MK Tahun 2003-2014 

No Pihak yang Bersengketa Objek Sengketa Tahun Amar Putusan 
1 Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) vis a vis Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) 

Sengketa terkait pemberhentian anggota BPK 

periode 1999-2004 dan Pengangkatan anggota 

BPK periode 2004-2009 haruskah dengan 

pertimbangan DPD 

2004 Ditolak 

2 Gubernur Lampung vis a vis  2005 Ditarik Kembali 

                                                             
       55 Tim Lindsay dan Susi Dwi Harijanti menyatakan, “The amendments established totally new organs 

of state--including a powerful new Constitutional Court; the Dewan Perwakilan Daerah (DPD) or 

Regional Representatives Council, a form of senate to represent Indonesia’s thirty provinces; and a 

judicial commission, to supervise judicial reform. The amendments also reformed existing institutions, 

laws, and mechanisms, including a dramatic expansion of human rights provisions to embrace most of 

the Universal Declaration of Human Rights; the introduction of a mechanism for the direct election, for 
the first time, of the president and vice president; the abolition of appointed members of the Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) or legislature and, thus, the end of the longstanding practice of reserving seats 

for the military; the redefinition and scaling down of the MPR’s role; the abolition of the controversial 

Elucidation to the 1945 Constitution; and finally, the strengthening of the troubled post-Soeharto 

regional autonomy process through the grant of formal constitutional status for the transfer of power to 

regional authorities.” Tim Lindsey dan Susi Dwi Harijanti, “Indonesia: General Elections Test the 

Amended Constitution and The New Constitutional Court,” International Journal of Constitutional Law, 

(Januari, 2006): 



 

 
 

Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Lampung 
3 Drs. Badrul Kamal, MM (calon 

Walikota Depok) dan KH. 

Syihabuddin Ahmad, BA. 

(Calon Wakil Walikota Depok) 

vis a vis Komisi Pemilihan 

Umum Kota Depok 

Surat yang dikeluarkan KPUD kota Depok. Surat 

ini diberi titel Memori PK, akhirnya dengan surat 

tersebut menjadi premis munculnya Putusan MA 

Nomor 1 PK/Pilkada/2005. 

2006 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

4 Drs. H. M. Salef Manaf (Bupati 

Bekasi) dan Drs. Solihin Sari 

(Wakil Bupati Bekasi) vis a vis 

Presiden RI, Menteri Dalam 

Negeri, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Bekasi. 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

131.32-11 Tahun 2006 tertanggal 4 Januari 2006 

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tertanggal 

8 Januari 2004 tentang Pengesahan 

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan 

Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat juncto 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

132.32-12 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 131.32-37 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan 

Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi 

Jawa Barat. 

 

2006 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

5 Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten 

Poso vis a vis Gubernur 

Sulawesi Tengah dan Menteri 

Dalam Negeri Repunlik 

Indonesia 

 

Tindakan dari Gubernur Sulawesi Tengah yang 

dianggap telah melampui batas kewenangannya 

oleh DPRD Kabupaten Poso lantaran telah 

mengusulkan, mengesahkan, dan mengangkat 

calon bupati/wakil bupati terpilih serta 

melakukan tindakan pelantikan bupati yang tidak 

dilakukan di dalam sidang paripurna  

 

2006 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

6 Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) vis a vis Presiden 

Republik Indonesia qq. Menteri 

Komunikasi dan Informatika 

(1) sengketa kewenangan pemberian izin 

penyelenggaraan penyiaran dan (2) 

pembuatan aturan dalam hal penyiaran 

2006 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 
7 Komisi Independen Pemilihan 

Tingkat Kabupaten Aceh 

Tenggara dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Aceh Tenggara vis a vis Komisi 

Independen Pemilihan Tingkat 

Provinsi Nanggroe Aceh 

Darusalam, Gubernur Provinsi 

Nanggroe Aceh Darusalam, dan 

Presiden Republik Indonesia c. 

q Menteri Dalam Negeri 

Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan 

Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 

270/092/V/2007 telah ditetapkan Sdr. H. Armen 

Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai 

pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih 

Kabupaten Aceh Tenggara,  

& 

Keputusan Komisi Independen Pemilihan 

Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 

Nomor 15 tahun 2007 tanggal 11  Juni 2007 

telah menetapkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M., 

2007 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 



 

 
 

Republik Indonesia. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan 

calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten 

Aceh Tenggara 

& 

 

Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 131.11/14831 perihal 

Pemberhentian Ketua dan Anggota KIP Aceh 

Tenggara 

 
8 Komisi Pemilihan Umum 

Maluku Utara vis a vis Komisi 

Pemilihan Umum 

 2007 Ditarik Kembali 

9 Panitia Pengawas Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Morowali vis a vis 

Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Morowali 

KPU Morowali telah menghalang-halangi 

pelaksanaan tugas dan wewenang serta 

mengurangi dan merampas wewenang yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 

harus dilakukan oleh Panitia Pengawas 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Morowali  

& 

Surat KPU Morowali Nomor  

271/115/KPUM/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 

2007 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi 

syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati 

dan Wakil Bupati Tahun 2007 

 

2008 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

10 Bank Indonesia Utara vis a vis 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

 2008 Ditarik Kembali 

11 Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Maluku Utara vis a vis 

Presiden Republik Indonesia 

Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus 

didasarkan berita acara penetapan pasangan 

calon terpilih dari KPU Provinsi. Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 

20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 

tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan 

Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur 

dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 

yang memenangkan Drs. H. Thaib Armaiyn dan 

K.H. Abdul Gani Kasuba sebagai Pasangan 

Calon Terpilih Namun demikian, Pada tanggal 

27 September 2008, Presiden Republik Indonesia 

telah mengeluarkan 

Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 menetapkan 

2008 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 



 

 
 

Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani 

Kasuba Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku 

Utara masa bakti 2008-2013, padahal Keppres a 

quo harus didasarkan berita acara penetapan 

pasangan calon terpilih yang dibuat oleh 

Pemohon. 

 
12 Bupati Kabupaten Maluku 

Tengah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah vis a vis 

Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia 

Tindakan Menteri Dalam Negeri dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 13 

April 2010 yang menghidupkan kembali Pasal 7 

ayat (2) huruf b yang telah dinyatakan “tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat” oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010. 

 

2010 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

13 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur vis a vis 

Presiden Republik Indonesia 

Tentang kewenangan Pembentukan Peraturan 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati 

dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi 

Aceh 

 

2011 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

14 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kutai Timur, Provinsi 

Kalimantan 

Timur vis a vis Presiden 

Repulik Indonesia c.q Menteri 

Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

Kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak 

dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya 

mineral tersebut sebelum Presiden Repulik 

Indonesia c.q Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral menetapkan Wilayah Pertambangan 

(WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), 

serta menetapkan Luas dan batas Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan 

batubara untuk pengusahaan mineral dan 

batubara pada wilayah Pemohon 

2011 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

15 Pemerintahan Daerah/Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh vis a 

vis Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan Komisi Independen 

Pemilihan (KIP) Aceh 

Kewenangan Pembentukan Peraturan tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan 

Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh, 

ditarik kembali 

 

2011 Ditarik Kembali 

16 Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia vis a vis Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan 

Komisi Independen 

Pemilihan (KIP) Aceh 

a. Kewenangan menyelenggarakan Pemilihan 

Umum Gubernur/Wakil  Gubernur, Bupati/Wakil 

Bupati serta Walikota/Wakil Walikota diProvinsi 

Aceh; b. Kewenangan untuk menunda sebagian 

atau seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Daerah; 

 

2012 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

17 Presiden Republik Indonesia vis Pembelian Saham dalam divestasi Newmont 2012 Ditolak 



 

 
 

a vis Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) 

haruskah dengan persetujuan DPR 

18 Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) vis a vis Dewan 

Perwakilan Rakyat Papua 

(DPRP) dan Gubernur Papua 

 2012 Dikabulkan 

19 Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Sumatra Utara 

vis a vis Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) 

dan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) 

 2013 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard)  

20 Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) vis a vis 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

 2013 Tidak Dapat 

Diterima (Niet 

Otvankelijk 

Verklaard) 

 

 Wewenang (bevoeheid) menurut Bagir Manan adalah kekuasaan yang 

diberikan atau berdasarkan hukum yang ekuivalen dengan authority. Dengan kata 

lain, konsep wewenang berbeda dengan konsep kekuasaan (macht) yang bisa 

didapatkan atas dasar hukum atau tidak berdasarkan hukum.56Authority dalam 

Concise Law Dictionary, artinya “power or admitted right to command or to act 

whether original or delegated”. Dapat pula berarti “a right, an official or judicial 

command, also a legal power to do an act given by one man to another.”57 

Authority tersebut memang mempersyaratkan kekuasaan hukum. 

 Selain harus menjalankan fungsinya masing-masing, setiap organ juga 

harus dapat saling mengimbangi dan saling melakukan pengawasan terhadap 

cabang kekuasaan lainnya (checks and balances system). Hal tersebut diperlukan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan. Dengan 

demikian, kekuasaan dapat dibatasi (sesuai dengan fungsinya) dan dapat dikontrol 

(secara internal oleh lembaga lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh 

rakyat sebagai konstituen nyata yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara 

                                                             
       56 Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia., Bandung, LPPM-UNISBA, hlm. 

168. 

       57 P. Ramanatha Aiyar, 2007, Concise Law Dictionary, New Delhi, Wadhwa Nagpur, hlm. 100-101. 



 

 
 

tersebut.58 Karena inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. 

Goodin sebagai berikut:59 

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang 

dibatasi secara kolektif. 

2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi yaitu: pola norma dan 

pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan perilaku dari 

mereka yang memegang peran itu. Peran itu ditentukan secara sosial dan 

mengalami perubahan terus-menerus. 

3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga 

memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek 

mereka masing-masing. 

4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan 

kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor 

dan kelompok-kelompok. 

5. Pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan 

pilihan-pilihan masa lalu. 

6. Pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan 

yang berbeda kepada individu dan masing-masing kelompok. 

 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat pengaturan nama 

lembaga negara yang pernah ada. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak 

dikenal istilah lembaga negara.60
 Untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah 

                                                             
      58 Hendra Nurtjahjo, “Kedudukan Bank Sentral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca 

Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi (Volume 4 Nomor 4, Desember 2007): hlm. 111. 

      59  http://dewiqueenastitii.wordpress.com/politik/teori-kelembagaaninstitusionalisme/ 

      60 Dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikenal istilah lembaga negara, namun terdapat 

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong Royong mengenai Sumber 

Tertib Hukum RI. Dalam lampiran Ketetapan MPRS tersebut, terdapat skema tentang kekuasaan negara 

RI yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang langsung di bawah undang-undang dasar, 

sedangkan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa 
Keuangan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga di bawah MPR. Istilah lembaga tertinggi dan lembaga 

tinggi negara kemudian di temukan dalam Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966, kemudian dalam 

Tap MPRS Nomor X/MPRS/1969. Lebih jelas lagi pada Tap MPR Nomor III/MPR/1978, yang 

membedakan antara lembaga negara tertinggi yaitu MPR, dan lembaga tinggi, yaitu: Presiden, Dewan 

Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. 

Menurut Maria Farida Indrati, setelah perubahan UUD 1945, sebutan Lembaga Tertinggi dan Lembaga 

Tinggi, bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan, tetapi harus dipahami berdasarkan “wewenang, 

tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD 1945”, oleh karena UUD 1945 sebelum dan sesudah diubah 



 

 
 

Majelis (Permusyawaratan Rakyat), Dewan (Perwakilan rakyat), Badan (Pemeriksa 

Keuangan).61Konstitusi RIS untuk menyebut lembaga negara menggunakan istilah 

alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari Presiden, 

Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, 

dan Dewan Pengawas Keuangan. UUDS 1950 dalam menyebut lembaga negara 

menggunakan istilah alat perlengkapan negara, yang terdiri dari Presiden dan Wakil 

Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan 

Dewan Pengawas Keuangan.62
 

 Achmad Roestandi beranggapan, lembaga negara yang 

dibentuk/disebut/atau diberikan wewenang oleh UUD 1945, yaitu: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUD 1945; 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diatur dalam Pasal 19–22B UUD 1945; 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945; 

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Pasal 23E, 23F dan 23G UUD 

1945; 

5. Presiden, diatur dalam Pasal 4 sampai 17 UUD 1945; 

6. Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945; 

7. Kementerian Negara, diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945; 

8. Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam Pasal 30 UUD 1945; 

9. Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 30 UUD 1945; 

10. Dewan Pertimbangan Presiden, diatur dalam Pasal 16 UUD 1945; 

11. Duta, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD 1945; 

12. Konsul, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD 1945; 

13. Komisi Pemilihan Umum (KPU), diatur dalam Pasal 22e ayat (4) UUD 1945; 

14. Bank sentral,diatur dalam Pasal 23D UUD 1945; 

15. Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 dan 24 AUUD 1945; 

                                                                                                                                                                                   
juga tidak pernah menyatakan adanya Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Hal tersebut juga 

didasari dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa karena sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan dan mengubah UUD, maka MPR adalah salah satunya lembaga yang lebih utama dari 

lembaga-lembaga lainnya. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi 

Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 152. 

       61 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, hlm. 109. 

       62 Ibid, hlm. 111. 



 

 
 

16. Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945; 

17. Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945; 

18. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, 

diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Ke dalam lembaga ini dapat 

dimasukkan antara lain Kejaksaan Agung; 

19. Pemerintah Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (5), (6), dan (7) 

UUD 1945; 

20. Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945; 

21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat 

(4) UUD 1945; 

22. Pemerintah Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan 

(7) UUD 1945; 

23. Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945; 

24. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

25. Pemerintah Daerah Kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7) 

UUD 1945; 

26. Walikota selaku Kepala Daerah Kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 

27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (3) 

UUD 1945; 

28. Satuan Pemerintah Daerah yang bertempat Khusus atau Istimewa, diatur dalam 

Pasal 18 b ayat (1) UUD 1945; 

29. Kesatuan Masyarakat Hukum adat, diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945; 

dan 

30. Partai politik, diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3). 

 

 Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang 

dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu: 



 

 
 

1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang 

juga diberi judul “Majelis permusyawaratan Rakyat”. Bab III ini berisi dua pasal, 

yaitu Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat; 

2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 

4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang 

berisi 17 pasal; 

3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) 

UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “Dalam melakukan 

kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”; 

4.  Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 

1945, yaitu pada Pasal17 ayat(1), (2), dan (3); 

5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat 

(3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan 

dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 

6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar 

Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; 

7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan 

Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 

ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat 

saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama 

mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya; 

8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang 

Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden membentuk suatu 

dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan 

kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”; 

9. Duta seperti diatur dalam Pasal13 ayat (1) dan (2); 

10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal13 ayat (1); 

11.  Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), 

(3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 



 

 
 

12. Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945; 

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal18 

ayat (3) UUD 1945; 

14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), 

(3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 

15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945; 

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 

ayat (3) UUD 1945; 

17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), 

(5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 

18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945; 

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) 

UUD 1945; 

20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti 

dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. 

Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945. 

Misalnya status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan 

Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta 

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan 

atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, 

pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai 

lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara; 

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang 

berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B; 

22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas 

Pasal 22C dan Pasal 220; 



 

 
 

23. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 

yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu 

komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama “Komisi Pemilihan 

Umum” bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh 

Undang-Undang; 

24. Bank sentral yang disebut secara eksplisit oleh Pasal 230, yaitu “Negara 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Seperti halnya 

dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank 

sentral yang dimaksud. Memang nama bank sentral sekarang adalah Bank 

Indonesia, tetapi nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 

1945 melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari 

sejarah di masa lalu; 

25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA 

dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 

23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat); 

26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan 

Pasal 24A UUD 1945; 

27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, 

Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945; 

28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai 

auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan 

Pasal 24A UUD 1945; 

29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam 

Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945; 

30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang juga diatur dalam Bab XII 

Pasal 30 UUD 1945; 



 

 
 

34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman diatur dalam 

undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dalam undang-undang”.63
 

  

 Penataan badan negara atau pemerintahan yang akan menjamin 

kebebasan tersebut, menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan badan 

pemerintahan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Tanpa pemisahan itu, maka tidak 

akan ada kebebasan. Dikemukakan oleh Montesquieu dalam ‘The Spirit of The Laws’ 

dalam pembenaran doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers), bahwa:  

“When the legislative and executive powers are united in the same 

person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; 

because apprehensions may arise; lest the same monarch or senate 

should enact tyrannical laws, to execute than in a tyrannical manner. 

Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from 

the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the live 

and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the 

judge would be then the legislator. Were it joined to executive power, the 

judge might behave with violence and oppression. There would be an end 

of everything, were to some man, or the somebody, weather of the nobles’ 

or of the people, to the exercise those three powers, that of enacting laws, 

that of executing the public resolution and of trying the causes of 

individuals.”[8] 

  

 Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, 

maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang 

dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman 

bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak 

semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan 

kekuasaan (separation of powers), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan 

bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. 

 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dianut ajaran pemisahan 

kekuasaan (separation of powers) atau ‘Trias Politica’ seperti yang dikemukakan 
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oleh Montesquieu. Tetapi dengan Perubahan UUD 1945 dapat dikatakan bahwa 

Indonesia sedang membangun doktrin hukum mengenai pemisahan kekuasaan 

(separation of powers) dan kewenangan masing-masing kekuasaan dimungkinkan 

adanya pengawasan (checks) terhadap kewenangan kekuasaan lainnya sehingga 

dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan agar tercipta 

harmonisasi kekuasaan (harmonization of powers) berada dalam keseimbangan 

(balances), atau ‘checks and balances among of powers’, untuk mencegah timbulnya 

kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.  

 Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan 

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan 

pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti 

dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power 

corrupts absolutely”. Karena itu, 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 dan 

mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan 

membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. 

Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ 

atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. 

 Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi pada intinya 

menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara guna 

mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, menurut William G. Andrews, “Under 

constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribes 

and procedures prescribed”64. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang 

saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan 

dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu 

dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimak-

sudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan 
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kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga 

negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara 

lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Oleh karena itu, negara modern 

dewasa ini seakan dituntut untuk berpaling kembali ke doktrin lama seperti dalam 

paham nachwachtersstaat abad ke-18 dengan mengidealkan prinsip the best 

government is the least government.65 

 Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

dalam kurun waktu 70 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan 

dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah 

tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan 

sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikategorikan pada empat masa 

dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik 

Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), walaupun pada tahun 1945-1949 

menganut UUD 1945 dengan prinsip Pemerintahan Presidensial, Demokrasi 

Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde 

Baru], dan Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi].66 

 Pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut 

dalam UUD NRI tahun 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan 

dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip 

yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya 

pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula di tangan 

MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat [2]).  

 Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang 

kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan 

pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. UUD 1945 mengatur mengenai 

pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan 
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kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan 

fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip 

checks and balances system. 

 Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kategori.67Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan 

cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana 

salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung 

salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga 

yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan 

pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan 

menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-

lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. 

Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui 

lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut.  

 

B. Sejarah Munculnya Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara di 

Indonesia 

 Apabila ditelusuri dari sejarah pembentukan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk memutus SKLN sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945, ternyata lahir dari berbagai pemikiran yang melatarbelakanginya. 

Pemikiran-pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari sejarah bagaimana rumusan 

tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu dibahas dalam 

persidangan-persidangan Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI 

yang pada saat itu sedang membahas perubahan (amendemen) UUD 1945. Berikut 

ini beberapa pemikiran tersebut akan diidentifikasikan.  

 Pertama adalah Jimly Asshiddiqie anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc 

(PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR. Jimly Asshiddiqie pada persidangan itu 

menyampaikan hasil rumusan Tim Ahli yang telah disepakati bersama sebagai 
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berikut : ‘Jadi dengan perkataan lain Mahkamah Konstitusi itu, diusulkan memiliki 

tiga kewenangan.  

1. Kewenangannya adalah Hak Uji Materiil. Mulai dari undang-undang ke bawah. Hak 

Uji Materiil ini bersifat pasif, yang berarti dia tidak cari-cari, tergantung kalau ada 

kasus lalu kemudian ada gugatan itu yang harus diselesaikan. Sebab kalau dia 

mencari-cari, selain menjadi berat bagi konstitusi itu sendiri, dan itu nanti bisa 

menjadi sengketa antara dirinya sendiri dengan lembaga legislatif dan lembaga 

pembuat peraturan, seakan-akan dia menjalankan fungsi eksekutif termasuk dalam 

rangka mengembangkan harmonisasi peraturan. Oleh karena itu dipertahankan sifat 

pasifnya.  

2. Memberikan putusan atas sengketa Lembaga Tinggi Negara. Jadi antar Lembaga 

Tinggi Negara, antar Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Pemerintah Daerah 

dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan sengketa di luar 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tempat penyelesaian pengambilan 

keputusannya di MK.  

3. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.  

 Opsi wewenang lain ini diusulkan untuk dicantumkan meskipun tidak 

ditegaskan di atas, untuk menampung kemungkinan undang-undang Pemilu mengatur 

berkenaan dengan penyelesaian sengketa pemilu dan sengketa pemilu itu bisa 

diberikan kewenangan untuk penyelesaiannya di MK tetapi itu tergantung bagaimana 

undang-undang nanti mengaturnya.68 

Kedua adalah Soetjipto dari F-UG. Menurut Soetjipto : ‘Kita tahu 

bahwa UU kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Pemerintahan Belanda 

dan itu juga setingkat dengan UU, oleh karena itu F-UG menganggap perlu adanya 

suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji UU. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji 

UU tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili persengketaan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadili persengketaan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadili persengketaan 

                                                             
        68 Rofiqul Umam-Ahmad (ed), 2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

RI, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 305-306. 



 

 
 

adanya pembubaran partai politik dan juga mengadili apabila terjadi sengketa dalam 

pelaksanaan pemilu.’69 

 Apabila dicermati pandangan di atas, walaupun Soetjipto tidak secara 

eksplisit mengemukakan, bahwa kewenangan MK diantaranya adalah memutuskan 

sengketa lembaga negara, akan tetapi menyebut perlunya MK diberi kewenangan 

untuk memutus sengketa antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.  

 Ketiga adalah I Dewa Gede Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan dalam 

pandangan akhir fraksinya, yang mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi memiliki 

kewenangan-kewenangan seperti dalam pandangan fraksinya sebagai berikut :  

“Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan ini: Ayat (1), Di dalam 

lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi; Ayat (2), Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan untuk : Menguji Undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi judicial review). Memberi 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat 

hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan 

perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga 

Kepresidenan. Memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu 

partai politik. Memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah otonom. Memberikan putusan atas gugatan yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar.’70 

 Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh I Dewa Gede 

Palguna ternyata tidak jauh berbeda dengan pandangan Soetjipto dari F-UG, yang 

menyatakan, bahwa salah satu kewenangan MK adalah memberikan keputusan apabila 

terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.  

 Keempat adalah Sutjipto dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan 

dalam pandangan akhir fraksinya sebagai berikut :  

‘Berhubung kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan uji materiil 

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

lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi yang 

mempunyai kewenangan menguji secara materiil atas undang-undang, 
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memberi putusan atas pertentangan antar undang-undang, memberi putusan 

atas persengketaan kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah, serta menjalankan kewenangan lainnya yang 

diberikan oleh undang-undang.’71 

 

 Pandangan Sutjipto ini lebih luas dan eksplisit dibandingkan pandangan 

yang disampaikan I Dewa Gede Palguna. Sutjipto mengusulkan, bahwa salah satu 

kewenangan MK adalah memberi putusan atas persengketaan kewenangan antara 

Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.  

 Kelima adalah Affandi dari F-TNI/Polri. Affandi dalam pendapat akhir 

fraksinya menyampaikan, bahwa :  

‘Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Lembaga Pengadilan yang berada di 

bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 24a Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir 

untuk menguji materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan 

antara lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan 

antar pemerintah daerah, menjalankan peraturan perundang-undangan serta 

menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.’72  

 

Masih banyak sebenarnya pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para tokoh 

politik di PAH I BP MPR RI itu berkenaan dengan pembentukan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara SKLN di Indonesia. Akan tetapi 

apabila dicermati, pandangan-pandangan tersebut, pada dasarnya menyetujui, bahwa 

Mahkamah Konstitusi perlu diberi kewenangan konstitusional untuk memutus 

SKLN. Selain itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelesaian SKLN itu 

tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik 

lembaga negara yang bersengketa, melainkan diserahkan kepada proses hukum 

(yudisial). 

 Berdasarkan sejarah pembahasan kewenangan MK di atas, maka dapat 

digarisbawahi bahwa Jimly Asshiddiqie sebenarnya telah menawarkan definisi 

sengketa lembaga negara yang lebih luas tapi tetap terbatas di dalam naskah 

perubahan UUD 1945. Jimly menyebut tiga lapis SKLN yaitu: sengketa antar 
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lembaga tinggi negara, sengketa antar  pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan 

sengketa antar pemerintah daerah dalam menjalankan UU. 

 Namun demikian, Hamdan Zoelva menyempitkan ruang lingkup SKLN menjadi 

hanya sengketa antar lembaga negara yang kewenangannnya disebutkan dalam UUD 

1945. Penggunaan definisi lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam 

UUD 1945 inilah kemudian yang membuat banyak permohonan SKLN banyak yang 

ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan tidak terpenuhinya syarat 

subjectum litis dan objectum litis dalam SKLN tersebut. 

 

C. Model Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Beberapa 

Negara 

 Kewenangan yang disebut sebagai authority, diartikan sebagai hak untuk 

bertindak dan mengeluarkan perintah dengan  kekuasaan  yang dimiliki  oleh pejabat 

umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang atau organ negara pada 

perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya (public 

duties).73 Kewenangan itu dikatakan merupakan wujud nyata dari kekuasaan, sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, 

sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang 

mempunyai kekuasaan.74 Oleh karenanya juga benar bahwa kewenangan merupakan 

wujud nyata dari kekuasaan. Dengan mengacu pada sumber kekuasaan negara yang 

berkaitan dengan ajaran kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945, maka sumber 

kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara di Indonesia adalah derivat dari 

kesadaran kolektif bangsa mengenai Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum, sekaligus paham kedaulatan rakyat.75    

 Mengacu kepada pembedaan lembaga negara sebagai organ konstitusi 

yang memperoleh wewenangnya dari UUD 1945 dan yang bukan, sangat penting 

untuk diingat bahwa sumber kewenangan tersebut merupakan tolok-ukur atau 

ukuran untuk menentukan corak lembaga negara yang bersengketa menyangkut 
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kewenangannya. Tetapi, apakah dengan ukuran yang jelas demikian dapat kita 

mengatakan bahwa satu lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari 

UUD, tidak mungkin bersengketa dengan lembaga negara yang memperoleh 

kewenangan dari undang-undang, dan kalau hal demikian menjadi kenyataan maka 

hal demikian di luar yurisdiksi MK? Secara pasti hal tersebut belum dapat 

disimpulkan, karena satu lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 dengan 

kewenangan pokok disebut dalam konstitusi, tetapi diatur lebih lanjut dalam 

undang-undang. Apakah pengaturan  demikian dalam undang-undang menyebabkan 

sumber kewenangan secara langsung lembaga negara tersebut dari undang-undang 

atau dari UUD, masih merupakan perdebatan yang akan memperoleh kepastian 

dalam kasus-kasus yang dihadapi dan memperoleh putusan yang final dari MK. 

Oleh karena belum jelasnya hal ini, Mukhtie Fajar berpendapat bahwa hal tersebut 

bisa mengundang beberapa penafsiran, yaitu : 

a. penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan 

kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945; 

b. penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal 

sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara;   

c. penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan 

Pasal 67 UU MK;76 

 Di Amerika Serikat, kewenangan Supreme Court memutus sengketa 

kewenangan antar lembaga negara bertolak dari ketentuan dalam The United States 

Constitution pada Article III tentang The Judicial Branch section 2 clause 1. Dalam 

ketentuan itu disebutkan seperti berikut:  

“The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising 

under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties 

made, or which shall be made, under their Authority; --to all Cases 

affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;--to all 

Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;--to Controversies to 

which the United States shall be a Party;--to Controversies between two 

or more States;--between a State and Citizens of another state;--between 

Citizens of different States,--between Citizens of the same State claiming 
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Lands under Grants of different States, and between a State, or the 

Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.”77 

 

 Hanya saja berkaitan dengan kedudukan konstitusi sebagai dasar bagi 

penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Amerika Serikat, C.F. 

Strong mengemukakan , bahwa :  

In America, indeed, the federal Constitution is meaningless unless taken 

in conjuction with the State Consitutions, which are not merely useful 

additions thereto, but the indispensable complement of it. A further 

illustration of the absolute power of the states concerning all the things 

not mentioned in the Constitution as belonging to the federal authority is 

seen in the fact that there is no appeal to the Supreme Court of the 

United States in any such matters.78 

 

 Jadi, di Amerika Serikat, Konstitusi Federal memang tidak ada artinya 

kecuali jika tidak dilaksanakan dengan Konstitusi Negara Bagian. Konstitusi 

Negara Bagian bukan sekedar tambahan yang berguna bagi Konstitusi Federal, 

tetapi menjadi pelengkapnya yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan 

menganggap segala perselisihan hukum dalam urusan-urusan yang tidak disebutkan 

dalam konstitusi merupakan cakupan otoritas federal, maka tidak ada pengajuan 

naik banding ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam urusan-urusan yang 

menurut konstitusi secara spesifik menjadi bagian dari unit sebagai suatu 

keseluruhan, kekuasaan Mahkamah Agung bersifat absolut dan penguasa federal 

wajib menjalankan keputusannya secara mutlak. 

 Di Jerman, kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga 

negara oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 93 ayat (3) Konstitusi Federal 

Jerman. Disebutkan bahwa the Federal Constitutional Court berwenang memutus: 

“in case of differences of opinion on the rights and duties of the 

Federation and the States (Lander), particularly in the execution of 

federal law by the States (Lander) and in the exercise of federal 

supervision; on other disputes involving public law, between the 

Federation and the States (Lander), between diferent States (Lander) or 

within a State (Land), unless recourse to another court exist.”79  
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 Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi 

Jerman Pasal 13 (5) mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara Federal 

Jerman, dan dalam Pasal 13 (7) mengenai sengketa kewenangan antara lembaga 

pemerintah federal dengan dan atau antar lembaga pemerintah negara bagian 

terutama yang berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan federal.80 

 Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi Jerman mengatur bahwa yang 

berhak untuk menjadi tergugat dan penggugat dalam perkara sengketa 

kewenangan adalah Presiden, Bundestag, Bundesrat, pemerintah federal, serta 

bagian-bagian lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan 

ketentuan Konstitusi, atau Peraturan Tata Tertib Bundestag atau Bundesrat. Di 

samping itu, pemerintah federal dalam kasus sengketa kewenangan antar lembaga 

negara Federasi, dan pemerintah negara bagian81 dalam kasus sengketa 

kewenangan antar lembaga negara bagian berhak menjadi penggugat dan tergugat 

dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara.82 

 Di Korea Selatan, lembaga negara yang memiliki kewenangan memutus 

sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi Korea 

Selatan. Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan Article 111, Mahkamah Konstitusi 

Korea Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan 

antar pemerintah pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar 

pemerintah daerah (disputes between State agencies, between State agencies and 

local governments, and between local governments). Mahkamah Konstitusi Korea 

                                                             
     80 Esti Yudhini, “Mahkamah Konsitusi sebagai Badan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem 

Ketatanegaraan yang Memiliki Checks and Balances Konstitusional”. Makalah sebagai pelengkap untuk 

mengetahui Mahkamah Konstitusi mana saja yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan 
antar lembaga negara, periksa dalam Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, 2003, Mahkamah Konstitusi: 

Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara (Jakarta: PSHTN FH UI 

dan APHTN-HAN Indonesia.  

      81 C.F. Strong mengisyaratkan bahwa konstitusi federal sesungguhnya adalah sebuah kesepakatan 

tentang hak dan kewajiban otoritas negara bagian dan otoritas federal. Jika muncul konflik antara kedua 

otoritas itu, maka otoritas yang melindungi supremasi konstitusi ditegakkan. Lihat, C.F. Strong, hlm. 144-

145.  

      82 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, hlm 6-7. 



 

 
 

Selatan berwenang membekukan aktifitas lembaga negara yang digugat sampai 

ada putusan final oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.83 

 Di Federasi Rusia, kewenangan memutus sengketa kewenangan antar 

lembaga negara dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Konstitusi 

Federasi Rusia Pasal 125 ayat (3) yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Mahkamah 

Konstitusi Federasi Rusia berwenang memutus sengketa kewenangan antar 

lembaga negara meliputi sengketa kewenangan antar lembaga pemerintah federal, 

sengketa kewenangan antar lembaga pemerintahan masing-masing negara yang 

tergabung dalam konstituen Federasi Rusia, dan sengketa kewenangan antar 

lembaga tinggi pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam Konstitusi 

Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan di bawahnya (dispute about 

competences between federal bodies, between a federal body, and a subject of the 

Federation, and between the highest bodies of state power of the subjects of the 

Federation). 

 Berbeda dengan yang dilakukan dalam praktek di Federasi Rusia, di 

Swiss, pengadilan tertinggi atas semua konflik antara otoritas negara bagian dan 

otoritas federal bukan ada pada Pengadilan Federal, akan tetapi ada pada Majelis 

Federal. Menurut Strong:  ‘... and the Federal Court cannot question the 

constitutionality of acts passed by the Federal Assembly.’84 Dengan demikian 

Pengadilan Federal tidak dapat mempertanyakan konstitusionalitas keputusan 

yang disahkan Majelis Federal.  

 Di Thailand, ketentuan mengenai kewenangan memutus sengketa 

kewenangan antar lembaga negara diatur dalam Konstitusi Thailand bagian 226. 

Kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Lembaga negara 

yang dapat menjadi obyek sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu 

lembaga negara yang kewenangan, kekuasaan, dan tugas lembaga tersebut 

dicantumkan di dalam konstitusi.85 

                                                             
      83 Ibid. 
84 C.F. Strong, 1952, Modern Constitutions, hlm. 102.  
85 Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, hlm 6-7.  



 

 
 

Di Austria, ketentuan mengenai kewenangan memutus sengketa antar lembaga 

negara diatur dalam konstitusi Federal pasal 138 paragraf 1. Ssedangkan di 

Indonesia kewenangan memutus sengketa antar lembaga negara diatur dalam UUD 

1945 pasal 24 C dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. 

 

Tabel 1 

Perbandingan Kewenangan Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi 

Negara Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Lembaga Negara 

Amerika 

(Mahkamah Agung) 

- Sengketa antara dua atau lebih negara bagian  

- Antara negara dan warga negara dari negara bagian yang 

lain 

- Antara warga negara yang berbeda negara bagian 

- Antara warga negara bagian yang sama yang mengklaim 

tanah di negara bagian yang berbeda 

Jerman  

(Mahkamah Konstitusi) 

- sengketa kewenangan antar lembaga negara Federal 

Jerman,  

- sengketa kewenangan antara lembaga pemerintah federal 

dengan dan atau antar lembaga pemerintah negara bagian 

terutama yang berkaitan dengan penerapan pembagian 

kekuasaan federal 

- tergugat dan penggugat dalam perkara sengketa 

kewenangan adalah Presiden, Bundestag, Bundesrat, 

pemerintah federal, serta bagian-bagian lembaga yang 

memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan ketentuan 

Konstitusi, atau Peraturan Tata Tertib Bundestag atau 

Bundesrat 

- sengketa kewenangan antar lembaga negara Federasi, 

dan pemerintah negara bagian dalam kasus sengketa 

kewenangan antar lembaga negara bagian berhak 

menjadi penggugat dan tergugat dalam sengketa 

kewenangan antar lembaga Negara 

Korea selatan 

(Mahkamah Konstitusi) 

- sengketa kewenangan antar pemerintah pusat, 

- pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan  

- antar pemerintah daerah. 

- Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berwenang 

membekukan aktifitas lembaga negara yang digugat 

sampai ada putusan final oleh Mahkamah Konstitusi 

Korea Selatan 

Rusia 

(Mahkamah Konstitusi) 

- sengketa kewenangan antar lembaga pemerintah federal, 

- sengketa kewenangan antar lembaga pemerintahan 

masing-masing negara yang tergabung dalam konstituen 

Federasi Rusia, dan  



 

 
 

- sengketa kewenangan antar lembaga tinggi pemerintahan 

negara-negara yang tergabung dalam Konstitusi Federasi 

Rusia dengan lembaga pemerintahan di bawah-nya 

Thailand 

(Mahkamah Konstitusi) 

- Lembaga negara yang dapat menjadi obyek sengketa 

kewenangan antarlembaga negara yaitu lembaga negara 

yang kewenangan, kekuasaan, dan tugas lembaga 

tersebut dicantumkan di dalam konstitusi 

Austria 

(Mahkamah Konstitusi) 

- Sengketa antara peradilan dan pemerintah 

- Sengketa antara peradilan dan peradilan administrasi 

- Sengketa antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan 

lainnya 

- Sengketa antara pemerintah federal dan pemerintah 

daerah 

- Sengketa antar pemerintah daerah 

Indonesia  

(Mahkamah Konstitusi) 

- memutus sengketa kewenangan  lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 

menyebutkan yang dapat bersengketa di Mahkamah 

Konstitusi adalah: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat 

b. Dewan Perwakilan Daerah 

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

d. Presiden 

e. Badan Pemeriksa Keuangan 

f. Pemerintah Daerah atau 

- Lembaga negara lain yang wewenangnya diberikan oleh 

UUD 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

REVIEW TERHADAP PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA 

NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

A. Ringkasan Putusan-Putusan Terpilih 

 Zainal Arifin Mochtar menyatakan di dalam tesisnya bahwa setelah 

reformasi 1998 dan Amandemen Konstitusi, ada banyak lembaga negara didirikan 

di Indonesia. Lembaga-lembaga negara bantu tersebut bisa menjadi lembaga negara 

yang independen seperti Komisi yudisial (KY), komisi pemilihan Umum, dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga bagian dari cabang eksekutif,  

Ombudsman, Komisi kepolisian nasional dan Komisi Penyiaran.86 

 Salah satu implikasi dari pembentukan lembaga negara yang baru ini 

sampai batas tertentu adanya tugas tumpang tindih antara lembaga negara bantu dan 

lembaga negara yang sudah ada dan antara lembaga negara bantu dan lembaga 

negara bantu. Selain itu, ada tidak ada koordinasi yang jelas antara lembaga negara 

bantu dan lembaga negara. Sebagai hasilnya, telah membawa perselisihan tentang 

wewenang di antara lembaga-lembaga negara serta lembaga negara bantu. Di 

bawah ini meringkas beberapa keputusan yang relevan dari Mahkamah  konstitusi 

yang dipilih dari 23 kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sejak 

2003-2013. 

 Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan 

tentang sengketa antar lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi lima 

kategori, yaitu keputusan yang ditolak karena masalah kegagalan pemohon untuk 

membuktikan petitum atau permohonan "tidak jelas", keputusan yang tidak 

diterima karena masalah subjectum litis, keputusan yang tidak diterima karena 

masalah objectum litis, keputusan yang tidak diterima karena objectum litis dan 

subjectum litis dan keputusan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Zainal 

berpendapat bahwa ada sejumlah kecil keputusan yang dibuat oleh Mahkamah 

Konstitusi yang dianggap memberikan pengaruh positif dengan konsolidasi 

                                                             
86 Zainal Arifin Mochtar, Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm 3. 



 

 
 

demokrasi dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

 

I. Putusan yang Ditolak 

1. Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 tentang sengketa kewenangan antara 

Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan hak asasi manusia dan 

Menteri Keuangan vs DPR Republik Indonesia dan BPK Republik Indonesia. 

 Masalah utama adalah pembelian  7%  saham  PT. Newmont Nusa 

Tenggara (PT. NNT) pada tahun 2010 adalah hak konstitusional Presiden yang 

merupakan amanat konstitusi tanpa persetujuan DPR dan BPK. Namun, dalam 

prakteknya wajib untuk meminta persetujuan DPR dalam membeli saham  PT. 

NNT tahun 2010 ini dianggap sebagai salah satu fungsi pengawasan DPR dan 

mengancam prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana tercantum dalam UUD 

1945. Tujuan dari sengketa  ini adalah pemohon (Presiden dan para menteri) 

berpendapat bahwa mereka memiliki kewenangan untuk membeli 7% kepemilikan 

saham dari PT. NNT. Persetujuan DPR dalam kasus ini telah dianggap oleh 

pemohon sebagai halangan untuk melaksanakan kewenangannya. 

 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon 

ditolak. Mahkamah Konstitusi dianggap bahwa membeli 7% dari pengalihan saham 

PT. NNT oleh Presiden adalah kewenangan konstitusional pemohon sebagai cabang 

eksekutif negara. Namun, kekuasaan konstitusional pemohon harus memenuhi 

beberapa syarat-syarat yaitu (i) persetujuan DPR baik melalui mekanisme Proposal 

anggaran nasional atau persetujuan tertentu, mekanisme (ii) telah dilakukan secara 

transparan dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat, (iii) program ini di 

bawah pengawasan dari DPR. Sejak pembelian 7% pengalihan saham PT. NNT 

oleh Presiden tidak tercantum secara khusus dalam Proposal anggaran nasional dan 

tidak memiliki belum persetujuan DPR, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

permohonan pemohon secara legal tak berdasar dan karena itu ditolak. 

 Berdasarkan keputusan, itu dapat dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi 

telah memberikan kontribusinya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara 

Presiden dan DPR. Dalam kasus ini, mahkamah berpendapat bahwa persetujuan 



 

 
 

DPR wajib karena ini adalah salah satu mekanisme check and balances yang 

berlaku di negara demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, melalui keputusan 

ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perannya dalam konsolidasi 

demokrasi di Indonesia dengan menjamin kinerja check and balances antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 068/SKLN-II/2004 tentang Sengketa 

Kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden Republik 

Indonesia. 

 Masalah utama dari permohonan dalam kasus ini adalah pemohon 

berpendapat bahwa Presiden telah mengabaikan kewenangan pemohon dalam 

proses memilih anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2004-2009 dan 

menentukkan pensiun anggota Badan Pemeriksa Keuangan 1999-2004. Mereka 

lebih lanjut berpendapat bahwa Presiden seharusnya meminta pertimbangan DPD 

dalam pengangkatan dan menentukkan pensiun anggota BPK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23F (1) UUD 1945. 

 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan DPD karena DPD dinilai 

gagal untuk membuktikan argumen mereka. Mahkamah berpendapat bahwa 

Presiden tidak mengabaikan kewenangan DPD dalam proses penunjukan anggota 

baru BPK 2004-2009 karena pada saat melakukan penunjukkan tersebut, DPD RI 

belum terbentuk. Selanjutnya, Mahkamah juga berpendapat bahwa Presiden 

memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses tanpa melibatkan DPD karena 

Peraturan tentang BPK belum ditetapkan. Oleh karena itu, Presiden menggunakan 

mekanisme lain seperti yang dinyatakan oleh Pasal 1 peraturan peralihan UUD 

1945 yang menyatakan bahwalembaga dan peraturan sebelumnya masih berlaku 

sampai ditetapkan dan diberlakukannya lembaga dan peraturan baru. 

Dalam Putusan ini, beberapa hakim mengajukan PENDAPAT 

BERBEDA (DISSENTING OPINION) : Hakim Kontitusi A. MUKTHIE FADJAR 

& MARUARAR SIAHAAN: 

1. Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan 

bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai 



 

 
 

pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Oleh 

karena itu, konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara dan 

juga konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan dan sebagai sumber 

kewenangan organ-organ konstitusi, yang merupakan instrumen untuk 

mengawasi kekuasaan negara yang harus dipatuhi oleh semua institusi negara, 

maka semua pejabat negara. 

2. Permohonan a quo yang berkenaan dengan sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara adalah akibat diabaikannya kewenangan konstitusional DPD 

yang tercantum dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 dalam pengangkatan para 

anggota BPK yang dilakukan oleh Presiden (Termohon I yang menerbitkan 

Keppres No. 185/M tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004) dan DPR (Termohon 

II yang mengusulkan nama-nama calon Pimpinan dan anggota BPK Periode 

tahun 2002-2009 kepada Presiden) yang seharusnya lebih dulu meminta 

pertimbangan DPD.Alasan yang dipakai para Termohon yang menyatakan 

bahwa DPD belum ada dan UU BPK baru yang diamanatkan Pasal 23G ayat (2) 

UUD 1945 belum ada, sehingga kemudian merujuk ke UU BPK No. 5 tahun 

1973 atas dasar Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidaklah tepat, sebab secara 

terang benderang (expresis verbis) Konstitusi (UUD 1945) telah mengatur 

tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota BPK yang sama sekali 

berbeda dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum perubahan yang 

mendelegasikannya kepada undang-undang. Penggunaan Pasal I Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang menjadi akses diberlakukannya peraturan perundang-

undangan lama tanpa kritikal atau secara membabi buta tanpa memperhatikan 

konstitusionalitasnya, akan berakibat kemungkinan didomplengi oleh peraturan 

perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945. 

Meskipun Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidak secara eksplisit memuat 

ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) yang mensyaratkan 

diberlakukannya peraturan perundang-undangan dengan klausula “… sekedar 

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak berlawanan 

dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini”, tetapi klausula semacam itu 

sudah lazim diterima sebagai asas umum/doktrin. Demikian juga ketika kita 



 

 
 

menafsirkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum Perubahan, tak 

mungkin kita memakai peraturan perundang-undangan lama (apalagi warisan 

kolonial) yang secara jelas bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945), 

setidak-tidaknya harus ditafsirkan menurut semangat dan jiwa Konstitusi.  

3. Kalau dilihat Keputusan Presiden No. 178/M tahun 2003 yang memperpanjang 

masa jabatan keanggotaan BPK Tahun 1998-2003 dan Keputusan DPR RI No. 

06/DPR RI/I/2003-2004 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Usul 

perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BPK RI Periode 1998-2003, dalam 

konsideran mengingat telah merujuk Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945 dan perubahannya, jadi bukan UUD 1945 sebelum perubahan (yang 

menjadi dasar hukum UU No. 5 Tahun 1973), telah jelas arahnya bahwa 

perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK sampai dengan terselenggaranya 

pengangkatan keanggotaan BPK yang baru (diktum Kedua Keppres No. 178/M 

Tahun 2003), harus difahami bahwa pengangkatan keanggotaan yang baru 

itu sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan perubahannya. Keragu-raguan 

Presiden Megawati untuk menyetujui usul DPR RI mengangkat Pimpinan dan 

Anggota BPK Periode 2004-2009 yang ditunjukkan oleh korespondensinya 

dengan Pimpinan DPR dan penandatanganan Keppres No. 185/M Tahun 2004 

pada saat “injury time” (tanggal 19 Oktober 2004) adalah ekspresi kehati-hatian 

untuk tidak melanggar UUD 1945. 

4. Dalih bahwa tidak dilibatkannya DPD karena DPD belum ada tidaklah tepat, 

karena DPD sudah eksis sejak termuat dalam Konstitusi jo UU Susduk No. 22 

tahun 2003, terlebih lagi pada tanggal 5 Mei 2004 anggota terpilih DPD telah 

diumumkan oleh KPU tinggal tunggu pelantikan. Tambahan lagi, setelah 

keluarnya Keppres No. 178/M Tahun 2003 yang menurut istilah mantan 

Presiden Megawati bersifat terbuka (tak dibatasi limit waktu), mestinya DPR RI 

Periode 1999-2004 yang akan segera purna tugas tak perlu tergesa memproses 

pemilihan calon anggota BPK, melainkan menunaikan fungsi utamanya yang 

ditentukan Konstitusi yakni fungsi legislasi, segera memproses pembentukan 

undang-undang BPK yang baru sesuai amanat Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 

untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1973. Sedangkan pemilihan anggota BPK 



 

 
 

baru periode tahun 2004-2009 diserahkan saja kepada DPR baru menurut 

mekanisme yang tercantum dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945.  

5. Kewenangan Presiden yang diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 

l85/M/2004 sebagai kelanjutan kewenangan DPR untuk memilih anggota BPK, 

telah dilakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun l973 

tentang Badan Pemeriksa Kewangan, merupakan pelanggaran konstitusi yang 

menyolok (Flagrant Violation),karena dengan perubahan ketiga Undang-

Undang Dasar l945, kewenangan tentang pemilihan pimpinan dan anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan telah berubah secara mendasar. Terlepas dari 

perbedaan pendapat bahwa belum terbentuknya DPD tidak memungkinkan 

dijalankan wewenangnya secara konstitusional (Er is geen bevoegheden zonder 

rechtssubjecten), akan tetapi Pemerintah dan DPR tidak dapat menjalankan 

kewenangannya secara bertentangan dengan konstitusi dengan merujuk pada 

Undang-Undang BPK, karena telah diatur secara tegas dan dibatasi oleh Pasal 

23F Undang-Undang Dasar 1945, yang seharusnya dipatuhi dan dipegang teguh 

dengan selurus-lurusnya sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan 

negara. Undang-Undang Dasar tersebut harus selalu menjadi rujukan dalam 

membaca dan menerapkan aturan perundang-undangan yang dinyatakan masih 

berlaku melalui aturan peralihan. 

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut kami, seharusnya Mahkamah 

mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Keppres No. 

185/M Tahun 2004 batal demi hukum.  

 

Hakim Konstitusi DR. HARJONO, SH, MCL. : 

1. Pemohon dalam permohonan tertulisnya mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah benar bahwa Keputusan Presiden 

No. 185/M/2004 mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 F Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

2. Dalam pernyataan lisan pada persidangan tanggal 8 Nopember 2004 yang 

disampaikan oleh Pemohon I Wayan Sudirta petitum permohonan diperbaiki 



 

 
 

sehingga berbunyi “Mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan 

menyatakan Keppres No. 185/M/2004 bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 

Pasal 23 F” 

3. Mengingat permohonan Pemohon a quo adalah mengenai sengketa kewenangan 

lembaga negara, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 

2003 Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang 

kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang 

dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi 

Termohon. 

4. Dengan petitum permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, 

maka Termohon adalah Presiden karena telah menerbitkan Keppres No. 

185/M/2004. Pemohon tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Presiden mana 

yang dipersengketakan, tetapi hanya menunjuk pada Keppres tersebut. 

5. Dalam hubungannya dengan Pasal 23 F UUD 1945 Presiden mempunyai hak untuk 

meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipiliholeh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Perintah 

UUD ditujukan kepada DPR untuk mempertimbangkan pertimbangan DPD bukan 

kepada Presiden. 

6. Apabila kemudian ternyata DPR dalam memilih anggota BPK tidak meminta 

pertimbangan DPD maka yang menjadi obyek sengketa kewenangan berdasarkan 

konstitusi adalah Keputusan DPR tentang pemilihan anggota BPK dan bukan 

Keputusan Presiden tentang peresmian anggota BPK. Oleh karena itu, permohonan 

Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 

2003 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard) dan 

bukan ditolak, karena terjadi error in persona. 

 

II. Putusan yang Diterima 

1. Putusan No. 3/SKLN-X/2012 sengketa pada wewenang antara Komisi 

Pemilihan vs DPRD Papua dan gubernur Papua. 

 Masalah utama kasus ini adalah sengketa terkait apakah DPRP dan 

gubernur Papua memiliki wewenang untuk mengambil alih kewenangan komisi 



 

 
 

pemilihan dalam menentukan periode pendaftaran dan verifikasi Pilkada 

Gubernur dan wakil gubernur Papua, kecuali verifikasi faktual yang dilaksanakan 

oleh Komisi Pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk 

menerima permohonan pemohon. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi 

menganggap pemerintah daerah (Gubernur dan DPRP) sebagai pihak yang 

memiliki dasar hukum dalam sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga 

negara. Di beberapa keputusan, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa 

pemerintah daerah (Gubernur dan DPRD) sebagai lembaga negara yang dapat 

menjadi subjek (subjectum litis) dalam mengajukan permohonan sengketa 

kewenangan antar lembaga-lembaga negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 C (1) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa lembaga negara mungkin memiliki dasar 

hukum dalam mengajukan permohonansengketa wewenang di antara lembaga-

lembaga negara jika kewenangan lembaga tersebut (objectum litis) memenuhi 

persyaratan seperti yang tertulis dalam UUD 1945 bahwa lembaga negara tersbut 

memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD. 

 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan untuk 

menentukan periode dan pendaftaran Pilkada gubernur Papua bukanlah bagian 

dari otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, DPRP dan gubernur Papua tidak bisa 

mengambil alih kewenangan dari komisi pemilihan dalam menentukan jadwal 

pelaksanaan dan pendaftaran Pemilihan Gubernur di Papua. Sehingga, demi 

kepentingan hukum, Mahkamah menyatakan bahwa komisi pemilihan tetap 

melanjutkan proses pendaftaran calon Gubernur Papua dan menerima calon yang 

telah didaftarkan oleh DPRP dan Gubernur karena DPRP dan Gubernur telah 

melakukan beberapa pendaftaran dan verifikasi calon Gubernur Papua. 

Mahkamah juga memerintahkan komisi pemilihan untuk memperpanjang periode 

pendaftaran untuk calon Gubernur Papua yang lain (dalam 30 hari). 

 Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan fungsinya 

sebagai fasilitator dan mediator konflik antara komisi pemilihan, DPRP dan 

Gubernur. Dengan kata lain, Mahkamah telah menjalankan peran penting dalam 

menciptakan lingkungan politik yang kondusif dalam proses Pilkada gubernur 



 

 
 

Papua. Ini merupakan bagian dari kontribusi nyata yang signifikan dalam 

konsolidasi demokrasi di tingkat Pilkada di Papua. 

 

III. Putusan yang tidak diterima karena Subjectum Litis 

1. Putusan No. 1/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan antara Menteri 

Dalam Negeri vs Komisi Pemilihan dan Komisi Independen Pemilihan di 

Aceh dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. 

 Masalah utama dalam kasus ini adalah apakah Menteri dalam negeri 

memiliki kewenangan untuk menunda proses Pilkada dan membuka kembali 

pendaftaran untuk pencalonan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa komisi 

pemilihan indepen Aceh diperbolehkan untuk melanjutkan proses Pilkada dan 

membuka kembali untuk pendaftaran calon kepala daerah baru dalam waktu 7 hari 

setelah keputusan (Putusan Sela) dibacakan. Mahkamah berpendapat bahwa jika 

komisi pemilihan independen Aceh tidak memperpanjang jadwal untuk 

pendaftaran calon, ini akan mengabaikan hak politik kandidat lain untuk 

mendaftar menjadi calon Gubernur. Situasi ini akan berpotensi mengganggu 

proses Pilkada dan kinerja pemerintah yang diproduksi oleh Pilkada di Aceh.  

 Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya untuk 

memfasilitasi situasi politik yang lebih kondusif di Aceh sejak Aceh dikenal 

sebagai salah satu provinsi dengan situasi politik yang tidak stabil. Dengan 

kondisi Aceh tersebut, maka perlu usaha sangat ekstra untuk menciptakan 

stabilitas politik yang lebih baik setelah perjanjian damai antara pemerintah pusat 

dan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan kata lain, di tingkat regional, Aceh sedang 

dalam proses konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, memberikan lebih banyak 

kesempatan untuk kandidat baru dalam pilkada dapat menjadi cara untuk 

memperkuat proses konsolidasi demokrasi di Aceh.  

Dalam keputusan akhir, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari 

Menteri dalam negeri. Mahkamah berpendapat bahwa menteri dalam negeri tidak 

dapat memenuhi syarat sebagai subyek sengketa karena Menteri dalam negeri 

bukan lembaga independen sebab Menteri dalam negeri adalah bagian dari 

perwakilan Presiden yang tidak bisa menjadi subjek secara mandiri. Berdasarkan 



 

 
 

keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berulang kali menegaskan bahwa 

pemohon dalam sengketa terkait  kewenangan antara lembaga-lembaga negara 

harus memenuhi dua persyaratan yaitu subjectum litis dan objectum litis. 

Mahkamah juga memperingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam 

membawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena subjectum litis dan objectum 

litis merupakan isu-isu penting dan utama untuk Mahkamah Konstitusi dalam 

mempertimbangkan penyelesaian sengketa. 

 

2. Putusan No. 030/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan antara Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) dan Presiden Republik Indonesia qq. Menteri 

Komunikasi dan informasi 

 Inti dari permohonan ini adalah KPI menganggap bahwa Menteri 

Komunikasi dan informasi telah mengambil, mengurangi, mencegah, dan 

mengabaikan kewenangan KPI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung 

jawab untuk mengeluarkan izin dan membuat peraturan terkait "penyiaran". Sebagai 

Komisi Independen, KPI berpendapat bahwa mereka memiliki tanggung jawab 

dalam mengembangkan, menegakkan dan memenuhi hak-hak warga negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menolak 

permohonan pemohon karena mahkamah berpendapat bahwa KPI telah tidak 

memiliki kedudukan hukum sebagai subyek sengketa. Mahkamah lebih lanjut 

berpendapat bahwa KPI adalah lembaga  yang diberikan wewenang bukan oleh UUD 

1945. KPI adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. 

  

3. Putusan No. 002/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan antara 

Pemohon Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad (calon Walikota Depok, 

Jawa Barat) dan komisi pemilihan Depok, Jawa Barat. 

 Masalah utama dari permohonan ini adalah apakah Mahkamah Agung 

memiliki kewenangan untuk mengadili dan menentukan suatu perselisihan tentang 

hasil Pilkada di Depok yang telah diputuskan final dan mengikat oleh mahkamah 

tinggi Bandung, Jawa Barat. Mahkamah Agung akhirnya menerima permohonan 

Peninjauan Kembali dari komisi pemilihan umum Depok dan memutuskan 



 

 
 

Nurhmahmudi Ismail sebagai pemenang dalam pilkada Depok. Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijkverklaard) karena subjectum litis dan objectum litis dari 

permohonannya tidak memenuhi syarat. Mahkamah menganggap bahwa KPUD 

Depok bukanlah lembaga yang memiliki kewenanganyang diberikan oleh UUD 

1945. KPUD Depok memiliki kewenangan yang diatur peraturan daerah. Oleh 

karena itu, Mahkamah menganggap bahwa itu bukanlah bagian dari sengketa 

konstitusional. 

 Berdasarkan keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah diberikan 

peran yang penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap hasil Pilkada di 

Depok, Indonesia. Dengan keputusannya tersebut, Mahkamah Kosntitusi telah 

menyelesaikan sengketa panjang antara dua kandidat Walikota Depok yang 

mengancam stabilitas politik di wilayah itu. Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi telah 

menjalankan kontribusi positif dalam konsolidasi demokrasi di kotamadya Depok. 

 

4. Putusan Nomor 1/SKLN-XI/2013 antara Dominggus Maurits Luitnan, SH., 

Suhardi Somomoelyono, SH., MH., Abdurahman Tardjo, SH., MH., TB 

Mansjur Abubakar, SH., LA Lada, SH., Hj Metiawati, SH., MH. Yang 

kesemuanya adalah Advokat terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Masalah permohonan pemohon adalah Pemohon menganggap hak atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pengumuman Pendaftaran 

Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka implementasi Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional pada harian Kompas halaman 

21 tanggal 19 Februari 2013, pada hal Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut 

masih dalam proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah 

advokat yang diangkat oleh institusi organisasi profesi Advokat KKAI (Komite 

Kerja Advokat Indonesia) bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 termasuk 

kategori lembaga negara atau merupakan badan-badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasan kehakiman diatur dalam Undang-Undang yaitu 



 

 
 

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, sebab 

pembentukan Undang-Undang tersebut di dalam “pertimbangan” huruf b bahwa 

kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari 

luar, “memerlukan profesi Advokat” yang bebas dan mandiri, dan bertanggung 

jawab, artinya tidak ada intervensi siapapun termasuk Termohon.  

Pemohon selaku advokat menjadi anggota dari salah satu organisasi 

advokat yaitu Himpunan Advokat/Pengacara Indonsia (HAPI) sesuai dengan Pasal 

32 ayat (2) Undang-Undang Advokat, diangkat oleh organisasi advokat disebut 

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai satu-satunya wadah mewakili ke 

8 (delapan) organisasi advokat dalam hubungan kepentingan dengan lembaga-

lembaga negara dan pemerintah diatur dalam Pasal 22 ayat (3) ketentuan kode etik 

advokat Indonesia dimuat pada Pasal 33 Undang-Undang Advokat, maka advokat 

yang diangkat oleh KKAI sebagai norma hukum positif, karena diatur dalam 

Undang-Undang. Pemohon merasa ada konflik kepentingan menyangkut 

kewenangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga negara dengan cara 

membuat pengumuman melalui harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 

2013 untuk merekrut advokat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi 

berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

permohonan SKLN diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

2. Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh 

Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon 

tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon; 

3. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan 

konstitusional yang dipersengketakan; 



 

 
 

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal 

standing) para Pemohon tidak dapat dipisahkan sehingga Mahkamah akan 

mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan 

pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon (vide 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 

2007); Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Untuk menentukan 

kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan para Pemohon, serta apakah 

para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

- Dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: 

1. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan 

Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

2. Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan 

kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; 

3. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan 

yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan; 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Memang 

benar bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 

tersebut adalah badan-badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan 

kehakiman selain pengadilan yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini 

termasuk antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat. Walaupun demikian 

tidak berarti bahwa badan-badan lain tersebut serta merta merupakan lembaga 

negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik Advokat sebagai 

Pemohon dalam perkara a quo maupun Kementerian Hukum dan HAM in casu 

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon, bukanlah lembaga negara 

yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bukanlah lembaga 



 

 
 

negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 karena itu tidak pula memiliki 

kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Demikian pula Termohon bukanlah 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian 

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK, 

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; oleh karena Mahkamah 

tidak berwenang mengadili permohonan a quo dan sekaligus para pihak tidak 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa a quo maka 

pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima. 

 

IV.  Putusan yang tidak diterima karena Objectum Litis 

1. Putusan No. 2/SKLN-IX/2011 pada sengketa di wewenang antara Andi 

Harahap (Bupati dari Penajam Paser Utara) dan Nanang Ali (Ketua dari 

Penajam Paser Utara) vs Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

 Masalah utama adalah pemohon berpendapat bahwa mereka memiliki 

otoritas dalam mengelola kekayaan daerah. Namun mereka tidak dapat 

melaksanakan kewenangannya karena Menteri kehutanan telah mencegah 

(menghambat, mengurangi dan mengabaikan). Menteri kehutanan dianggap 

sebagai wakil dari pemerintah pusat telah mengabaikan keberadaan kawasan yang 

baru, Penajam Paser Utara dalam menentukan zona khusus untuk hutan Tanaman. 

Menteri kehutanan telah memutuskan melalui keputusannya menyatakan bahwa 

Taman Raya Hutan Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur sebagai hutan lindung. Namun, Gubernur telah 

menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan perumahan untuk program 

transmigrasi. 

 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). Meskipun pemohon dianggap sebagai 

litis subjectum di mahkamah, mahkamah berpendapat bahwa tidak ada sengketa 

konstitusional antara pemohon dan Menteri kehutanan karena didasarkan pada 

UUD 1945 dan undang-undang Nomor 41 tahun 1999, Pemerintah Pusat dalam 



 

 
 

hal ini sebagai Menteri kehutanan memiliki wewenang untuk mengelola dan 

menjelajahi  sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Dalam keputusan ini, mahkamah telah menetapkan suatu hal yang 

penting dalam konsolidasi demokrasi yaitu mahkamah telah menerima posisi 

pemerintahan setempat sebagai subjectum litis dalam kasus sengketa yurisdiksi 

antara lembaga-lembaga negara. Mengakui kedudukan subjectum litis Pemda 

membawa kasus ke mahkamah penting dalam cara membuat kebijakan lebih 

demokratis, akuntabel, dan transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

2. Putusan Nomor 27/SKLN-VI/2008,  Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 

diregistrasi di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Oktober 2008 

dengan pokok perkara Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik 

Indonesia dimana Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) 

selaku pihak pemohon. Inti permohonan adalah. Diputus tanggal 2 Februari 2009 

dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

Pertimbangan MK : 

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo, karena tidak memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK;  

2. Baik dari syarat subjectum litis maupun objectum litis, permohonan Pemohon 

(KPU Provinsi Maluku Utara) bukanlah termasuk ruang lingkup permohonan 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 

1945; 

 Dalam Putusan ini, beberapa Hakim mengajukan pendapat berbeda 

(dissenting opinion). PENDAPAT BERBEDA oleh Hakim Konstitusi Maruarar 

Siahaan :  

1. Syarat legal standing lembaga negara untuk membawa sengketanya sebagai 

sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah adalah lembaga negara 

yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, berdasarkan Pasal 24C 152 



 

 
 

ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, serta Pasal 61 UU MK, yang 

selama ini hanya ditafsirkan secara tekstual bahwa:  

a. Kewenangan lembaga negara diberikan oleh UUD 1945;Lembaga negara 

yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan 

kewenangan yang dipersengketakan.  

Putusan Mahkamah yang berkenaan dengan sengketa kewenangan lembaga 

negara, yang tampaknya menjadi acuan yang telah dipedomani secara umum, 

lahir dari pemberian makna secara tekstual dan juga merujuk pada original 

intent para perumus Perubahan UUD 1945, ketika mengadopsi Pasal 24C ayat 

(1) UUD 1945; Ini berarti bahwa lembaga negara yang memperoleh kewenangan 

dari UUD 1945, merupakan sesuatu yang masih open ended, dan membuka 

ruang tafsir menurut konteks dan dinamika yang dialami dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sebelum memperoleh bentuk final. 

2. Sejak awal, hakim telah berbeda pendapat tentang tafsir lembaga negara mana 

yang dianggap memperoleh kewenangan dari UUD 1945, sehingga merupakan 

subjectum litis dari sengketa lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam 

UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 06/SKLN-III/2005, di samping 

syarat kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kemudian diadopsi tiga 

syarat lain bagi legal standing dan dimasukkan dalam Pasal 3 PMK 08/2006:  

a. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan 

konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau dirugikan oleh 

lembaga negara yang lain; 

b. Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang 

dipersengketakan; 

c. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, 

mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan Pemohon.  

3. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 menentukan 

bahwa Bupati dan DPRD sebagai Lembaga Negara tidaklah memperoleh 

kewenangannya dalam menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dari UUD 

1945 melainkan dari Undang-Undang. Saya berbeda pendapat saat itu, dan 

dalam disenting opinion, saya mengemukakan bahwa Pemerintahan Daerah 



 

 
 

yaitu Bupati dan DPRD adalah merupakan lembaga negara yang memperoleh 

kewenangannya untuk menjalankan Pemerintahan Daerah dalam otonomi 

seluas-luasnya, dari UUD 1945, yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4), yaitu 

wewenang sebagai kepala daerah untuk memimpin sebagian tugas 

pemerintahan, dan DPRD mengesahkan Peraturan Daerah; 

4. Oleh karena itu, mengingat dinamika yang terjadi karena kebutuhan untuk 

memecahkan persoalan bangsa yang tidak dapat diserahkan kepada lembaga 

lain, tafsir yang sempit dan restriktif harus ditinggalkan, untuk menyesuaikan 

dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Apalagi tafsir yang 

digunakan dalam pandangan saya, seolah-olah telah menambahkan satu kata 

dalam kalimat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijadikan 

standar rumusan legal standing dalam objectum litis seolah-olah UUD 1945 

menentukan sengketa itu hanya di antara lembaga negara yang setara; 

5. Pembuat UUD juga tidaklah bermaksud untuk tidak memberi keleluasaan 

pada Mahkamah melakukan penyesuaian tersebut, dan Pembuat perubahan 

UUD tidaklah pernah bermaksud untuk menghambat keleluasaan tersebut 

dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. Wilayah 

kewenangan atau jurisdiksi Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai 

ada ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang dilanggar dalam 

pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji 

konstitusionalitas juga ketika terjadi perselisihan yang mendalilkan bahwa 

satu lembaga negara tertentu menghilangkan kewenangan lembaga negara 

lain, atau melanggar kewenangan konstitusionalnya. 

6. Tafsir tekstual dan pendekatan struktural atas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

tentang kewenangan Mahkamah untuk “memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945”, 

mengartikan seolah-olah sengketa tersebut harus “antara” lembaga negara 

yang secara tegas disebut konstitusi, sehingga Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

seolah-olah berbunyi, “sengketa antara lembaga negara yang memperoleh 

kewenangannya dari UUD 1945”. Padahal tidak ada satu kata pun dalam 

kalimat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut yang menyebut lembaga 



 

 
 

negara yang bersengketa harus diantara lembaga negara yang setara dan 

disebut oleh UUD 1945.  

7. Salah satu ciri dari kewenangan Presiden dalam menetapkan dengan Keppres 

seseorang sebagai Gubernur/Bupati/Walikota hasil Pemilukada, adalah 

kewenangan yang terikat, dan Presiden tidak mempunyai kewenangan 

diskresioner untuk memilih di antara dua calon yang karena satu dan lain hal 

(termasuk karena konflik internal lembaga) sampai kepadanya untuk 

ditetapkan. Penetapan demikian, meskipun bersifat konkret, individual, dan 

final, bukanlah didasarkan pada kewenangan diskresioner yang dimiliki, 

melainkan kewenangan yang terikat pada proses demokrasi pemilihan umum 

dan penetapan hasilnya, karena jikalau tidak demikian, maka wewenang 

untuk memilih kepala daerah bukan lagi hak rakyat, sesuai amanat konstitusi, 

melainkan bergeser pada Pemerintah (Presiden); Seandainya terhadap 

Keputusan Presiden demikian kemudian dipersengketakan, sebagaimana telah 

terjadi dalam dua kasus, dan karena tafsir yang digunakan menyebabkan tidak 

terdapat forum untuk menyelesaikan sengketa demikian, akan terjadi 

kekosongan (rechtsvacuum) yang menciptakan satu kebuntuan konstitusional 

atau melestarikan unconstitutional condition secara bertentangan dengan 

tugas Mahkamah untuk mengawal konstitusi, demokrasi, dan menjaga 

stabilitas pemerintahan;  

 

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar : 

1. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, dan 

ayat (6)-nya menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “suatu” 

dipergunakan untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. Artinya bahwa 

Pasal 22E ayat (5) belum menentukan nama dan macam komisi penyelenggara 

pemilu. Apabila kedua ayat dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut dikaitkan, maka 

mengandung makna bahwa pengaturan nama dan kewenangan komisi 

penyelenggara Pemilu diatur dengan undang-undang. Jadi, Undang-Undang Nomor 



 

 
 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 

22/2007) dibentuk atas perintah Pasal 22E UUD 1945, sehingga keberadaan KPU 

dan KPU provinsi harus dianggap sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan 

undang-undang atas perintah UUD 1945 [vide Pasal 1 ayat (5) UU 22/2007]; 

2. Untuk memahami lembaga negara, tidak dapat ditafsirkan secara sempit 

sebagaimana pendapat Montesquieu dengan doktrin trias politica-nya yang 

mengatakan bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan 

salah satu cabang kekuasaan negara, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. Dalam teori, lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara dikenal 

dengan Alat Perlengkapan Negara (die Staatsorgane). Selanjutnya, Alat 

Perlengkapan Negara didefinisikan sebagai hal yang menentukan atau membantuk 

kehendak ataupun kemauan negara (staatswil) serta ditugaskan oleh hukum dasar 

untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, Alat Perlengkapan Negara dibentuk 

untuk melaksanakan fungsi negara dan biasanya kedudukan dan kewenangannya 

diatur dalam Undang-Undang Dasar; 

3. Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08 Tahun 2006 telah menentukan dan memberikan 

tafsir lebih luas mengenai lembaga negara. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 

Nomor 08 Tahun 2006 menyatakan, “Lembaga Negara yang dapat menjadi 

pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara adalah:  

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);  

b. . . . dst.  

g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;  

Dengan dirumuskannya ”Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945” sebagai subjek dalam sengketa kewenangan lembaga negara, ini 

menunjukkan bahwa subjek sengketa kewenangan lembaga negara dimaksud tidak 

terbatas hanya pada DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, dan Pemda;  

4. Kategori lembaga negara tidak hanya semata-mata didasarkan kepada kewenangan 

yang bersifat nasional, melainkan juga harus melihat apakah lembaga dimaksud 

melaksanakan fungsi penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UUD 

1945; 



 

 
 

5. Ukuran untuk menentukan apakah lembaga dimaksud termasuk lembaga negara 

atau bukan, tidak hanya berdasarkan kepada kedudukan struktural lembaga yang 

bersangkutan dalam UUD 1945 dan bukan pula nama resminya, melainkan harus 

juga melihat kepada fungsi dari lembaga negara itu dalam UUD 1945.  

6. Sebagaimana dipahami kedaulatan rakyat merupakan pilar utama dalam negara 

demokrasi, jika KPU dianggap sebagai lembaga negara yang kewenangannya hanya 

menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang bersifat nasional, 

maka tugas dan wewenang KPU provinsi in casu KPU Provinsi Maluku Utara 

sebagai penyelenggara Pemilu di daerah bukan merupakan pelaksanaan dari 

kedaulatan rakyat, tetapi jika dicermati Pemilukada oleh Provinsi Maluku Utara 

yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah juga 

merupakan pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat. Sedangkan pengertian bersifat 

tetap, menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara 

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan bersifat 

mandiri untuk menunjukkan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 

pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun; 

7. Pasal a quo mengandung makna bahwa KPU merupakan pemilik kewenangan 

penyelenggara Pemilukada. Jika Pemilukada tersebut merupakan wewenang mutlak 

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maka tidak mungkin KPU dapat 

mengambil alih kewenangan dimaksud. Oleh karena itu, sifat hierarkis KPU, KPU 

provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 

22/2007 tidak dinilai berdasarkan hierarkis lembaganya, melainkan harus dinilai 

berdasarkan hierarkis kewenangannya; 

8. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo kewenangan KPU Provinsi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) yang diambil 

alih oleh Presiden. Pasal 109 ayat (3) UU 32/2004 yang berbunyi, “Pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam 

Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU 

provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”. Kewenangan Presiden 



 

 
 

dalam pasal a quo hanya sebatas “mengesahkan pengangkatannya saja”. Hal ini 

memperkuat bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 tidak dapat dianulir oleh kekuasaan apapun juga, karena berita acara 

penetapan pasangan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku 

Utara didasari atas hasil pelaksanaan Pemilukada, dimana rakyat memberikan 

mandat kepada calon yang telah dipilihnya. Pengambilalihan kewenangan KPU 

Provinsi Maluku Utara oleh Presiden dengan tidak dapat didasarkan dengan alasan 

melaksanakan kebijakan (beleid). Bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan 

dapat dibedakan, yaitu wewenang pemerintahan yang bebas (diskresioner) dan 

wewenang pemerintahan yang bersifat terikat. Bahwa pejabat Tata Usaha Negara 

(TUN) dalam menjalankan wewenangnya dapat menentukan kebijakan sendiri, 

tetapi kebebasan menentukan kebijakan itu dapat dibenarkan jikalau peraturan 

dasarnya tidak menentukan secara jelas. Demikian sebaliknya, apabila peraturan 

dasarnya telah jelas menentukan secara terperinci, maka pejabat TUN yang 

bersangkutan tidak dapat berbuat lain dari pada menjalankan secara harfiah apa 

yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya tersebut;  

9. Berdasarkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana alasan yang dikemukakan 

di atas, saya berpendapat bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai 

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa kewenangan 

lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU MK. ] 

 

Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi : 

1. Memperhatikan peta lembaga negara pasca amandemen konstitusi UUD 1945, baik 

Representative Bodies, Governing Bodies, Supporting Bodies, Judiciary Bodies dan 

Election Bodies dan lain-lain, maka pemahaman pertama yang perlu dan mendasar 

dipahami adalah terminologi lembaga negara; 

2. Pengertian Lembaga Negara atau Organ Negara dapat didekati dari pandangan 

Hans Kelsen mengenai The Concept of the State Organ (Hans Kelsen, General 

Theory of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961, hal. 192). Menurut 

Hans Kelsen, “whoever fulfills a function determined by the legal order is an 

organ”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-



 

 
 

hukum (legal order) adalah organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk 

organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan 

yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu 

bersifat menciptakan norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma 

(norm applying). “These functions, be they of a norm-creating or of a norm-

applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction”; 

3. Pada prinsipnya, dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara atau 

organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan 

functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; 

organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie 

adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya;  

4. Menurut saya, berbagai pendapat tentang Lembaga Negara, baik menurut Hans 

Kelsen maupun menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dikaitkan 

dengan kedudukan hukum Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara), saya 

berpendapat bahwa Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) adalah termasuk 

kategori lembaga negara yang bersifat menjalankan norma (norm applying). Lebih 

jauh lagi, eksistensi atau keberadaannya sebagai penyelenggara Pemilu dijamin 

serta dilindungi oleh Pasal 22E UUD 1945, sedangkan fungsi dan kewenangannya 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum; 

5. Berdasarkan teori struktural-fungsional dari Gabriel Almond a quo, dipahami 

bahwa KPU maupun KPU Provinsi Maluku Utara merupakan bagian-bagian (sub-

sub sistem atau unit-unit sistem) dari sistem politik Indonesia yang menjalankan 

totalitas interaksi di tengah-tengah keseimbangan sistem politik yang senantiasa 

berubah. Demikian pula, KPU maupun KPU Provinsi Maluku Utara merupakan 

lembaga negara formal yang memiliki hubungan hierarkis [vide Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum] 

dan hubungan struktural-fungsional beserta fungsi atau peran yang dijalankan oleh 

masing-masing; 

6. Bahwa secara struktural-fungsional, Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) 

merupakan bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud 



 

 
 

oleh Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap 

dan mandiri”. Frasa kata “komisi pemilihan umum” tersebut bukanlah nama, 

melainkan perkataan umum untuk menyebut badan atau lembaga penyelenggara 

Pemilu dan lebih terfokus pada fungsi atau wewenang yang diembannya; Oleh 

karena itu, yang dikehendaki oleh konstitusi adalah suatu badan atau suatu komisi 

yang bernama “komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri dan tetap”, 

dan secara imperatif, pembentuk Undang-Undang telah mengatur penyelenggaraan 

Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum;  

7. Saya berpendapat bahwa tugas dan kewenangan KPU provinsi dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana 

diuraikan di atas merupakan wewenang derivatif (derivative authority) yang 

diturunkan dari UUD 1945, sehingga kewenangan KPU provinsi a quo juga harus 

ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari UUD 1945. Oleh karenanya, KPU 

provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara. Sekalipun kedudukan KPU 

provinsi sebagai lembaga negara tidak disebutkan secara tekstual dalam UUD 1945, 

tetapi keberadaan atau eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 sekaligus kedudukan 

dan kewenangannya disebut dalam undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, 

kewenangan KPU provinsi secara implisit merupakan kewenangan pokok yang 

diamanatkan/ diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidak-tidaknya merupakan 

kewenangan yang diperlukan (necessary and proper authority) guna menjalankan 

kewenangan pokok tersebut, yaitu melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; 

8. Bahwa hal penting dalam sistem politik bukanlah semata-mata lembaga formal, 

melainkan juga struktur informal serta fungsi atau peran yang dijalankan, sehingga, 

sejatinya, perbedaan kewenangan antara Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) 

hanyalah pada pembagian tugas dan wewenangnya semata-mata. KPU 

melaksanakan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu tingkat 



 

 
 

nasional sedangkan KPU provinsi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

wilayah teritorinya. Tetapi, secara substantif tugas keduanya adalah 

menyelenggarakan Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, maupun Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; Oleh karenanya, 

dalam melihat kewenangan Pemohon tidaklah hanya dari perspektif undang-undang 

semata-mata, melainkan harus pula dilihat dari ruh konstitusi, dalam hal 

kewenangan konstitusional yang ditentukan oleh konstitusi yang apabila dikaitkan 

dengan subjek kelembagaan tertentu, Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) dapat 

disebut memiliki kewenangan kontitusional sebagaimana dimaksud dalam sengketa 

kewenangan lembaga negara. 

9. Berdasarkan keterangan lisan dan tertulis KPU dalam persidangan Mahkamah 

tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana disampaikan oleh anggota KPU, Andi 

Nurpati, yang esensinya menerangkan bahwa KPU telah memberikan surat kepada 

KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 2838/15/X/2008 untuk menindaklanjuti 

permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, 

dipahami bahwa makna kata “menindaklanjuti” a quo menggambarkan terjadinya 

pendelegasian wewenang (delegation of authority) kepada Pemohon (KPU Provinsi 

Maluku Utara) untuk mengajukan legal action ke Mahkamah; 

10. Bahwa pemberian ijin untuk “menindaklanjuti” oleh KPU kepada KPU Provinsi 

Maluku Utara terhadap permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Maluku Utara, melalui surat KPU kepada KPU Provinsi Maluku Utara 

Nomor 2838/15/X/2008 dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendelegasian 

kewenangan dari KPU kepada Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk atas 

nama KPU menindaklanjuti permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku Utara berdasarkan perundang-undangan, termasuk untuk 

mengajukan legal action ke Mahkamah. Hal ini sesuai pula dengan makna 

“pendelegasian wewenang” (delegation of authority) sebagaimana tertulis dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan “delegasi 

wewenang” adalah “penyerahan wewenang dari atasan (dalam hal ini KPU) kepada 

bawahan (dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara) di lingkungan tugas tertentu 

dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugasi (KPU) 



 

 
 

(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008);  

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) huruf b, 

dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU provinsi, antara 

lain, memiliki fungsi dan kewenangan untuk “melaksanakan tugas dan wewenang 

lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang”. Artinya, pemberian ijin 

oleh KPU kepada Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk menindaklanjuti 

permasalahan Pemilukada di Maluku Utara adalah amanat Undang-Undang. 

12. Saya berpendapat bahwa, berpijak dari berbagai pemikiran dan pemahaman a quo, 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon 

dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara dan Mahkamah memiliki 

kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara a quo, karenanya Mahkamah 

seyogianya memeriksa pokok perkara (bodem geschil).  

 

3. Putusan No. 26/SKLN-V/2007 tentang sengketa antara Komisi Pemilihan Aceh 

Tenggara Kabupaten dan parlemen lokal Aceh Tenggara Kabupaten vs 

independen pemilihan komisi dari Provinsi Aceh dan Gubernur Aceh, dan 

Presiden Republik Indonesia u.p Menteri dalam negeri. 

 Masalah permohonan pemohon adalah para pemohon berargumen bahwa 

termohon I dan II telah mengambil alih kewenangan dari pemohon dalam 

menentukan dan mengeluarkan dokumen resmi pada hasil dari rekapitulasi dari 

pemilihan dari Bupati di Aceh Tenggara. Mahkamah Konstitusi tidak menerima 

permohonan dari pemohon karena pemohon dan termohon adalah lembaga yang 

memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum, mahkamah berpendapat bahwa 

pertikaian ini bukanlah sengketa mengenai kewenangan antarlembaga negara 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C (1) UUD 1945 Konstitusi, dan Pasal 61 (1) 

dari undang-undang mahkamah konstitusional, dan Pasal 2 (1) Peraturan 

Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006. Dengan kata lain, pemohon gagal 

memenuhi objectum litis dalam permohonan. 

4. Putusan No. 004/SKLN-IV/2006 tentang Perselisihan antara Drs. Saleh Manaf, 

Bupati Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Drs. Solihin Sari, Wakil Bupati 



 

 
 

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat vs Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan 

parlemen lokal Kabupaten Bekasi. 

Hal ini disebut sebagai keputusan “landmark” yang dibuat oleh MK 

berkaitan dengan definisi "objectum litis" yang dianggap memberikan batasan 

kepada pemohon. Batasan ini objectum litis sengketa yang kemudian dilaksanakan 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan-keputusan berikutnya. Dalam 

keputusan ini, Mahkamah tidak menerima posisi Bupati dan Wakil Bupati sebagai 

subyek permohonan karena didasarkan pada objectum litis permohonan, 

kewenangan yang dipertanyakan oleh pemohon bukan merupakan bagian dari 

kewenangan yang diberikan UUD 1945. Dalam keputusan ini, Mahkamah 

memberikan beberapa persyaratan objectum litis, yaitu: 

b. kewenangan lembaga-lembaga negara yang diberikan oleh UUD (eksplisit); 

c. kewenangan dapat secara implisit didelegasikan oleh UUD dan lebih lanjut diatur 

oleh Undang-Undang; 

d. ada korelasi yang tepat dan diperlukan antara kewenangan secara implisit 

dinyatakan dalam Konstitusi dan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang 

kewenangan tersebut. 

Namun, dalam kasus vs Bupati dan Wakil Bupati, Presiden, Menteri dalam 

negeri - DPRD Kabupaten Bekasi, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29-33 dari UU 

No. 32 tahun 2004 tidak menyebutkan secara tekstual dan secara implisit atau tidak ada 

korelasi yang tepat dan diperlukan dengan ketentuan utama dari UUD 1945. Dengan 

demikian, Pasal 29-33 dari UU No. 32 tahun 2004 tidak bisa menjadi dasar hukum 

pemohon sebagai objectum litis permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak 

menerima permohonan dari pemohon.87 

                                                             
       87 Jika dibaca dokumen Perubahan UUD 1945 terkait dengan perdebatan masalah ini, ada dua usulan 

terhadap pasal 24C (1) UUD 1945 ini Pertama, Asnawi Latief (dari Fraksi Daulat Ummat) mengusulkan 

sebuah konsep yang lebih luas untuk pasal 24C (1) UUD 1945 tersebut. Beliau mengusulkan: 
“perselisihan terkait kewenangan lembaga negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Di 

sisi lain, On the other hand, Hamdan Zulva (dari Fraksi Bulan Bintang, saat ini merupakan Ketua 

Mahkamah Konstitusi), lebih suka menggunakan konsep yang lebih sempit untuk pasal terkait. Beliau 

mengusulkan draf: “subject dalam sengketa kewenangan hanya dibatasi kepada lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lihat lebih jauh Rofiqul Umam-Ahmad, Naskah 

Komprehensif Perubahan UUD 1945-Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, at 372-

377. Maruarar dalam “dissenting opinion”nya dalam Putusan No. 004/SKLN-IV/2006 juga mengusulkan 

sebuah konsep yang lebih luas, yang sama dengan Asnawi Latief. Beliau mengusulkan sebagai berikut: 



 

 
 

V. Putusan yang tidak diterima karena Subjectum litis dan Objectum Litis 

1. Putusan Nomor 2/SKLN-XI/2013 antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sumatera Utara, terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 

Komisi Pemilihan Umum 

Masalah permohonan pemohon adalah Pemohon adalah lembaga negara 

yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi berdasarkan Pasal 22E ayat (6) 

Undang-Undang Dasar 1945 juncto UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu. Pemohon telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai 

dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011, akan tetapi Pemohon I tidak 

melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga negara sesuai dengan Undang 

– Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang kemudian hak Pemohon dihilangkan oleh 

Termohon I vide Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), 

dimana berdasarkan Pasal 72 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Masa keanggotaan Bawaslu 

dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan 

sumpah/janji”. Faktanya berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh 

Termohon I Nomor 256-kep Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 dimana dalam surat 

keputusan tersebut sangatlah bertentangan dengan konstitusi perundang-undangan, 

dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut Pemohon secara lembaga tidak lagi 

bersifat tetap sebagaimana vide Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 101) melainkan beralih menjadi lembaga adhoc sebagaimana 

penafsiran semena – mena dari Tergugat I yang mengutip Undang – Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 ayat (3) sebagai rujukan, dalam hal ini Pemohon 

merasa dirugikan karena tidak dapat secara utuh melaksanakan konstitusional yang 

telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan para Termohon 

yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau 

                                                                                                                                                                                   
sengketa di dalam sistem ketatanegaraan sebagai hasil dari pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yang telah menghilangkan atau menggangu kewenangan 

lembaga negara lainnya. 



 

 
 

merugikan kewenangan konstitusional Pemohon merupakan suatu tindakan 

inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas 

dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi 

tindakan inkonstitusional para Termohon tersebut terutama Termohon I. dalam hal 

ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan 

Pemohon adalah untuk memutus sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

sebagai Termohon I, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon II yang 

menurut Pemohon merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa subjectum 

litis (Pemohon) dan objectum litis yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak diatur dan 

tidak ditentukan dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam Undang-Undang 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007 dan UU 15/2011). 

Walaupun Komisi Pemilihan Umum diajukan sebagai Termohon II dalam perkara 

a quo, akan tetapi persoalan kewenangan yang dipersengketakan tidak ada 

kaitannya dengan kewenangan Termohon II. Oleh karena itu, Termohon II tidak 

tepat untuk diposisikan sebagai pihak dalam permohonan a quo. Dengan demikian, 

baik Pemohon, Termohon I, maupun Termohon II tidak memenuhi syarat 

subjectum litis dalam permohonan a quo. Demikian pula mengenai objek sengketa 

(objectum litis) dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, permohonan Pemohon a quo bukanlah sengketa kewenangan 

lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD, oleh karena Mahkamah tidak berwenang 

mengadili permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; dan 

Amar Putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

2. Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Periode 2012-2017, terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 



 

 
 

Masalah permohonan pemohon adalah Kewenangan konstitusional 

Pemohon yang diambil, oleh Termohon I (DPRA) adalah mengenai kewenangan 

dalam membentuk pengawas pemilihan Provinsi Aceh sebagai lembaga yang 

melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.  

Pertimbangan Hukum Mahkamah konstitusi adalah oleh karena subjectum 

litis dikaitkan dengan objectum litis permohonan Pemohon bukan merupakan objek 

SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok 

permohonan tidak perlu dipertimbangkan. Terlepas dari Pemohon tidak memenuhi 

syarat objectum litis dan subjectum litis, menurut Mahkamah, permasalahan 

kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah 

permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut 

memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu 

Presiden Tahun 2014 mendatang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon 

dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam 

rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota 

dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan 

prinsip-prinsip dalam berhukum. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Pemohon 

dapat melakukan upaya hukum lain yang tersedia seperti permohonan pengujian 

Undang-Undang. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterima. 

 

B. Analisis Putusan 

 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki 

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wewenang antar lembaga negara bahwa 

pihak berwenang yang diberikan oleh 1945 Konstitusi dari sudut cek dan 

menyeimbangkan mekanisme dalam melaksanakan kekuasaan negara. Namun, ada 

definisi tidak jelas tentang lembaga negara yang memiliki dasar hukum untuk 

membawa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan 



 

 
 

perselisihan tentang wewenang antara lembaga-lembaga negara88 dan oleh sebab itu 

menyebabkan multi penafsiran antara pihak-pihak terkait.89 

 Berdasarkan keputusan, itu dapat dianalisis yang sejak 2003 untuk 2013 

tidak hanya sejumlah kecil kasus pada perselisihan tentang wewenang di antara 

lembaga-lembaga negara yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi.90 Selain itu, 

sebagian besar kasus yang terdaftar ke Mahkamah menolak atau tidak diterima oleh 

mahkamah karena masalah subjectum dan atau objectum litis. Satu-satunya kasus 

yang diterima oleh Mahkamah adalah kasus Komisi Pemilihan vs DPRD dan 

Gubernur Papua. Dalam kasus ini, pemohon mampu memenuhi subjectum litis dan 

objectum litis dari permohonan, dan karena itu Mahkamah memutuskan bahwa 

Komisi Pemilihan untuk melanjutkan proses pendaftaran calon Gubernur Papua dan 

diterima calon yang telah didaftarkan oleh DPRP dan Gubernur karena DPRP dan 

Gubernur telah melakukan beberapa pendaftaran dan verifikasi calon Gubernur 

Papua. Mahkamah juga memerintahkan komisi pemilihan untuk memperpanjang 

periode pendaftaran untuk lain calon Gubernur Papua (dalam 30 hari). 

 Ada dua alasan utama di balik penolakan dari Mahkamah Konstitusi 

yang berkaitan dengan permohonan, pertama, pemohon gagal memenuhi 

                                                             
       88Achmad Roestandi menjelaskan bahwa UUD 1945 (setelah amandemen) belum jelas apa yang 

dimaksud dengan "lembaga-lembaga negara". Arah hanya diberikan oleh Pasal 24C (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa salah satu wewenangmahkamah konstitusional sengketa mengenai wewenang di 

antara lembaga-lembaga negara kekuatan yang diberikan oleh UUD 1945. Dia lebih lanjut menganggap 
bahwa ada 25 negara organ yang bernama atau diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Lihat lebih lanjut, 

Luthfi Widagdo Eddyono, tindakan yang diperlukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Jurnal 

Konstitusi, Vol 7, No 3, 2010, di 19. Lihat juga Rahayu Prasetianingsih dan Inna Junaenah, Implikasi 

Konsep "Lembaga Negara" terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Sengketa antar 

Lembaga Negara yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Dasar, laporan penelitian di pusat 

penelitian, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, tahun 2006, di. 13. 

      89 Jika kita menelusuri kembali ke dokumen amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan wacana 

ini, ada dua proposal pada artikel 24C (1) UUD 1945. Pertama, Asnawi Latief (dari Daulat Ummat fraksi) 

mengusulkan sebuah konsep yang lebih luas dari artikel 24C (1) UUD 1945. Ia mengusulkan: 

"perselisihan tentang wewenang di antara negara organ n melaksanakan undang-undang dan peraturan". 

Di sisi lain, Hamdan Zulva (fraksi bintang-Crescen, ia adalah sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi) 

dipilih untuk menggunakan konsep yang sempit Pasal 24C UUD 1945. Ia mengusulkan: "subjek dalam 
menyelesaikan perselisihan mengenai wewenang hanya terbatas kepada negara organ kekuatan yang 

diberikan oleh UUD 1945". Lihat Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945-Myanmar Belakang, 

Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, 372-377. Maruarar menurut pendapatnya berbeda dari 

keputusan No. 004/SKLN-IV/2006 mengusulkan yang lebih luas yang merupakan mirip Asnawi Latief. Ia 

mengusulkan: "perselisihan di sistem ketatanegaraan sebagai hasil dari satu negara organ latihan dengan 

kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, telah dihapuskan, menciptakan hilang dan terganggu 

wewenang lembaga negara lain 

      90 Lihat putusan  No. 3/SKLN-X/2012. 



 

 
 

persyaratan menjadi subyek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mengenai masalah 

subjectum litis, Maruarar berpendapat bahwa definisi subjectum litis yang terbatas 

kepada formal dan analisis struktural pada lembaga-lembaga negara telah 

mendorong kegagalan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga UUD 1945 dalam 

menyelesaikan perselisihan tentang wewenang antar lembaga-lembaga negara 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. 

 Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berasal dari Pasal 24C UUD 1945 dan 

Pasal 61 UU Mahkamah Konstitusi pada pasal 2 (1) dari Peraturan No. 

08/PMK/2006 yang menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi subjek 

perselisihan kewenangan lembaga negara adalah: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat 

b. Dewan Perwakilan Daerah 

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

d. Presiden 

e. Badan Pemeriksa Keuangan 

f. Pemerintah Daerah atau 

g. Lembaga negara lain yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945 

 Frase "yang kewenangannya diberikan oleh  undang-undang dasar 1945 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 61 (1) dari undang-undang Mahkamah 

Konstitusi berarti"wewenang atributif"yang didelegasikan oleh UUD 1945, tidak ada 

kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan di bawah UUD 1945. Klasifikasi 

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (1) MK terdiri dua arti, yaitu, 

pertama, beberapa lembaga negara telah jelas bernama dalam artikel, kedua, titik g 

artikel memberikan makna lebih fakultatif. Yang menyatakan organ samping 6 

negara organ yang telah jelas dinyatakan dalam artikel yang memiliki kewenangan 

untuk membawa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi? Tidak ada jawaban 

yang pasti. Hal tersebut diserahkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

menafsirkan klasifikasi lembaga negara lain sebagaimana disebutkan dalam point g. 

 Kedua, batasan litis objectum yang dianggap oleh mahkamah sebagai 

objek yang masuk dalam kewenangan mahkamah untuk menyelesaikan. Oleh 

pembatasan ini beberapa permohonan dianggap oleh mahkamah bahwa ada atau 



 

 
 

tidak ada sengketa wewenang antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang akan diselesaikan oleh 

mahkamah ini sengketa wewenang di antara negara organ kekuatan yang diberikan 

oleh UUD 1945. Namun, UUD 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi 

tidak memberikan definisi objectum litis yang bersifat limitatif. Hal ini masih belum 

jelas. 

 Namun, dalam kasus vs Bupati dan Wakil Bupat, Presiden, Menteri 

dalam negeri, DPRD Kabupaten Bekasi, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29-33 

dari UU No. 32 tahun 2004 tidak menyebutkan secara tekstual dan secara implisit 

atau tidak ada korelasi yang tepat dan diperlukan dengan ketentuan utama dari UUD 

1945. Dengan demikian, Pasal 29-33 dari UU No. 32 tahun 2004 tidak bisa menjadi 

dasar hukum pemohon sebagai objectum litis permohonan. Oleh karena itu, 

Mahkamah tidak menerima permohonan dari pemohon. 

 Berdasarkan keputusan, mahkamah telah membatasi kemungkinan setiap 

lembaga negara untuk membawa perselisihan mereka ke mahkamah karena 

mahkamah melihat definisi sempit lembaga negara (subjectum litis) dan kewenangan 

lembaga negara (objectum litis). Oleh karena itu, ada banyak permohonan yang tidak 

diterima di Mahkamah Konstitusi. 

 Itu layak dicatat bahwa ada dua hakim dari Mahkamah Konstitusi yang 

memberikan pendapat berbeda dalam keputusan ini. Abdul Mukhtie Fajar, misalnya, 

berpendapat bahwa Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah salah satu 

lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 18 (4) UUD 1945 dan mereka memiliki 

kewenangan konstitusional seperti yang dinyatakan oleh Pasal 18 (2), (5) dan (6) 

UUD 1945, sama dengan DPRD Bekasi. 

 Pengakuan Bupati / Wakil Bupati atau Walikota / Wakil Walikota 

sebagai bagian dari organ yang memiliki kewenangan konstitusional secara implisit 

juga dapat ditemukan dalam keputusan dari Mahkamah Konstitusi No. 002/SKLN-

IV/2006. Berdasarkan pada argumen, Abdul Mukhtie Fajar berpendapat bahwa kasus 

yang dibawa oleh Bupati / Wakil Bupati adalah sengketa mengenai kewenangan 

konstitusional dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 

dan undang-undang tentang mahkamah konstitusi. Dia lebih lanjut menambahkan 



 

 
 

bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi seperti yang dinyatakan dalam penjelasan 

umum dari UU MK adalah untuk menjaga kinerja pemerintahan yang stabil. 

Tindakan yang diambil oleh Presiden telah mengganggu stabilitas pemerintahan 

Bekasi yang sudah berjalan dengan baik oleh pemohon dalam dua tahun. 

 Maruarar Siahaan juga menegaskan bahwa jika Mahkamah menggunakan 

interpretasi yang sempit atau ketat dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga 

negara, mahkamah tidak menegakkan undang-undang. Dia lebih lanjut berargumen 

bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi agar jangan terjebak dalam tujuan asli para 

perumus Konstitusi. Dia mendorong hakim Mahkamah Konstitusi untuk lebih 

menanggapi proses dinamis sistem ketatanegaraan dan permintaan praktek di masa 

depan yang belum diketahui. Terkait dengan permohonan, Maruarar berpendapat 

bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

1945 meskipun detail wewenang para pemohon secara derifatif diatur dalam UU. 

 Berkaitan dengan wacana sengketa mengenai kewenanganantar lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Maruarar mengusulkan 

definisi baru, bahwa "perselisihan dalam sistem ketatanegaraan merupakan hasil dari 

salah satu pengujian kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945, telah dihapuskan, hilang dan mengganggu kewenangan lembaga 

negara yang lain. 

 Dalam kaitannya dengan wacana ini, penulis setuju dengan dua pendapat 

berbeda ini seperti yang dikemukakan oleh Abdul Mukhtie Fajar dan Maruarar 

Siahaan. Baik Hakim pada titik-titik yang sama yang Mahkamah tidak terjebak ke 

tujuan asal UUD 1945 yang berkaitan dengan Pasal 24C (1) UUD 1945 sementara 

mengabaikan dua hal, yaitu pertama, keberadaan Mahkamah Konstitusi seperti yang 

dinyatakan dalam penjelasan umum dari UU MK adalah untuk mempertahankan 

kerja pemerintahan yang stabil. Tindakan yang diambil oleh Presiden telah 

mengganggu stabilitas pemerintahan Bekasi yang sudah berjalan baik oleh pemohon 

dalam dua tahun.91 

                                                             
      91 Maruarar berpendapat bahwa sebuah terobosan harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  untuk 

menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitutional Bupati dan Wakil Bupati dari gangguan 

lembaga lain . Maruarar lebih lanjut berargumen bahwa terobosan ini penting karena Mahkamah 

Konstitusi tidak memiliki kewenangan mengadili permohonan “constitutional complaint” warga negara. 



 

 
 

 Kedua, hakim dari Mahkamah Konstitusi harusmerespon lebih lanjut 

tentang kemajuan dinamis sistem ketatanegaraan dan tuntutan padapraktek di masa 

depan yang belum diketahui. Jika Mahkamah menolak permohonan, akan ada 

pengabaian tentang hak-hak konstitusional Bupati serta Wakil Bupati atau akan ada 

juga kekosongan hukum dalam menyelesaikan perselisihan tentang wewenang antar 

lembaga-lembaga negara. 

 Jika hal ini dibandingkan dengan Korea Selatan, undang-undang MK 

juga secara terbatas menyatakan lembaga negara yang memiliki dasar hukum untuk 

membawa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan 

kompetensi sengketa antar lembaga-lembaga negara. Dengan kata lain, subjectum 

dan objectum litis dari permohonan jelas dalam undang-undang MK. Selain itu, MK 

Korea Selatan juga memiliki yurisdiksi atas keluhan konstitusional. Oleh karena itu, 

sistem Ajudikasi di Korea Selatan memfasilitasi kemungkinan bagi warga dan 

lembaga negara untuk membawa permohonan kepada Mahkamah. Oleh karena itu, 

hak-hak konstitusional warga negara mungkin diberikan dan lembaga-lembaga 

negara akan difasilitasi. 

 Pasal 62 dari UU MK Korea Selatan mengklasifikasikan ada klasifikasi 

kompetensi sengketa sebagai berikut: 

1. Ajudikasi pada kompetensi perselisihan diantara lembaga negara: Ajudikasi 

kompeten sengketa antara Majelis Nasional, eksekutif, mahkamah biasa dan 

komisi pemilihan Nasional; 

2. Ajudikasi kompetensi sengketa antara badan negara dan pemerintah daerah: 

a. Ajudikasi kompetensi sengketa antara eksekutif dan Special Metropolitan 

City, kota Metropolitan atau Provinsi; dan 

b. Ajudikasi kompetensi sengketa antara eksekutif dan City/County atau 

distrik yang pemerintah daerah (selanjutnya disebut sebagai "pemerintahan 

sendiri District"). 

3. Ajudikasi kompetensi sengketa antara pemerintah daerah: 

                                                                                                                                                                                   
Oleh karena itu, ke depan penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memiliki kewenangan untuk 

memutus permohonan “constitutional complaint” dalam rangka menjamin hak-hak warga negara. 



 

 
 

a. Ajudikasi kompetensi sengketa antara khusus kota Metropolitan atau 

Provinsi; 

b. Ajudikasi kompetensi sengketa antara kota/negara atau distrik pemerintahan 

sendiri; dan 

c. Ajudikasi kompetensi sengketa antara kota khusus Metropolitan, Kota 

Metropolitan atau provinsi dan /atau pemerintahan daerah otonomi 

 Selain itu, Mahkamah Konstitusi gagal untuk memahami perubahan 

signifikan lembaga negara di Indonesia setelah empat kali amandemen UUD 

1945. Salah satu perubahan signifikan adalah pergeseran paradigma negara organ 

yang disebut oleh Jimly dari vertikal - hirarkis untuk lembaga negara horisontal-

equalamong dan munculnya lembaga-lembaga negara baru yang  bersifat 

mendukung/membantu92 seperti Komisi yudisial, komisi pemilihan umum, 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman dll. Namun, bahkan setelah 

amandemen UUD 1945, UUD tidak menjelaskan konsep lembaga negara. 

 Pada tahun 1997, setidaknya ada sekitar 21 lembaga swasta dan lembaga 

extra-struktural 31 di bawah Presiden serta Menteri. Setelah reformasi politik pada 

tahun 1998, ada lembaga negara lain yang ditetapkan oleh Presiden atau oleh 

hukum. Dalam konteks ini, ada pertanyaan apakah normatif sumber kewenangan 

lembaga negara yang secara otomatis menentukan status hukum dalam hirarki 

lembaga-lembaga negara dan dinyatakan pada dasar hukum mereka di MK 

sebagai subjek.93 

 Penjelasan tentang lembaga negara lain yang diberi wewenang oleh UUD 

1945 sebagai subyek sengketa menunjukkan bahwa pemohon tidak hanya 

lembaga negara sebelumnya yang jelas dinyatakan, tetapi ada juga lembaga 

negara lain. Arti luas dari lembaga-lembaga negara juga dinyatakan oleh 

keputusan MK No. 004/SKLN-IV/2006 pada 12 Juli 2006 yang menyatakan 

                                                             
      92 Zainal Arifin Mochtar  menyatakan dalam kesimpulannya dari tesis bahwa setelah politik 

Reformasi 1998, ada sebuah tren baru di Indonesia yaitu inflasi negara bantu organ. Meskipun tren umum 

di banyak negara, di Indonesia, ada tidak ada rencana yang jelas dan terintegrasi dalam membangun organ 

negara. Oleh karena itu, ia mengusulkan reposisi atau restrukturisasi lembaga negara tambahan 

diperlukan. Lihat lebih lanjut Zainal Arifin Mochtar, Penataan Lembaga Negara, hlm. 91. 

       93 Lukman Hakim, Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara dan Penataannya dalam Kerangka 

Sistem Hukum Nasional, hlm. 82. 



 

 
 

"dalam menentukan substansi dan pembatasan kewenangan yang merupakan 

objectum litis sengketa pada kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya menafsirkan melalui pendekatan tekstual pada ketentuan dalam UUD 

1945, namun Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan setiap kemungkinan 

kewenangan implisit padakewenangan utama tertentu atau kewenangan yang 

diperlukan dan tepat dalam melaksanakan wewenang utama 

 Di sisi lain, menurut Jimly Asshiddiqie, ada 28 organ negara yang secara 

eksplisit dan implisit diakui dalam UUD 1945. Otoritas lembaga-lembaga negara 

ini, namun, yang diatur dalam jenis undang-undang seperti itu jelas dinyatakan 

dalam UUD 1945 atau itu lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ini adalah 

organ negara sebagai berikut : 

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR),  

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

6. Presiden and Wakil Presiden 

7. Dewan Pertimbangan Presiden 

8. Kementerian Negara 

9. Duta Besar 

10. Konsulat 

11. Pemerintah Provinsi (DPRD Provinsi) 

12. Pemerintah Kabupaten (DPRD Kabupaten) 

13. Pemerintahan Kotamadya (Walikota dan DPRD Kotamadya) 

14. Komisi Pemilihan Umum 

15. Bank Sentral 

16. Badan Pemeriksa Keuangan 

17. Mahkamah Agung 

18. Mahkamah Konstitusi 

19. Komisi Yudisial 

20. Tentara Nasional Indonesia 

21. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

22. Pemerintah Daerah Khusus atau Istimewa 



 

 
 

23. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. 

 Definisi khusus terhadap lembaga-lembaga negara, dengan begitu, sulit untuk 

pemohon untuk memenuhi dasar hukum di MK. Zainal Arifin Mochtar 

menambahkan bahwa batasan lembaga negara yang dibuat oleh mahkamah telah 

menghasilkan penurunan jumlah kasus yang dibawa ke mahkamah. Bahkan, dia 

lebih lanjut berpendapat bahwa setelah reformasi politik pada tahun 1998, ada 

banyak lembaga negara baruyang dinyatakan dalam UUD yang ada dan pengujian 

kepentingan warga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi HAM, Komisi 

Penyiaran. Oleh karena itu, Zainal menegaskan bahwa dalam menyelesaikan 

perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara, mahkamahbelum mengambil 

peranan penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.94 

 Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi telah mengambil peran sebatas mengkonsolidasikan demokrasi melalui 

pengujian sengketa kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai 

yurisdiksi antar lembaga-lembaga negara. Namun, beberapa prestasi harus 

dihargai. 

 

C. Prestasi MK dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan  Lembaga Negara 

 Berdasarkan uraian terdahulu  dan putusan-putusan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa poin yang relevan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan 

kontribusi untuk konsolidasi demokrasi melalui putusan-putusannya. Namun, 

karena sejumlah kecil kasus yang terdaftar, Mahkamah Konstitusi tidak berperan 

maksimal dalam penampungan sengketa antara negara organ. Beberapa prestasi 

bisa dicantumkan sebagai berikut: 

a. MK telah berhasil berperan sebagai mediator  negara atau untuk setiap sengketa 

mengenai yurisdiksi negara organ. Beberapa keputusan yang telah dibuat dalam 

menyelesaikan perselisihan mengenai yurisdiksi antara lembaga-lembaga 

negara. Fungsi ini sangat penting karena anggota DPR adalah kadang-kadang 

diundangkan undang-undang yang menyebabkan konflik di antara lembaga-

                                                             
      94 Dari wawancara dengan Dr. Zainal Arifin Mochtar, seorang Pakar Hukum Tata Negara, Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, 2 Juni 2014. 



 

 
 

lembaga negara. Selain itu, organ negara yang juga dapat mengeluarkan 

keputusan yang mengganggu organ negara lain yang berwenang. 

b. keputusan Mahkamah telah memberikan arah yang jelas pada perselisihan 

tentang yurisdiksi otoritas negara. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah 

Konstitusi, melalui itu, telah memberikan kontribusinya dalam menciptakan 

aturan hukum tradisi di antara lembaga-lembaga negara. Dengan kata lain, 

keputusan Mahkamah telah diarahkan lembaga-lembaga negara berperilaku 

dalam mematuhi aturan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi kerja demokrasi di 

Indonesia. 

c. berdasarkan keputusan tersebut, dapat dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan kontribusinya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara 

Presiden dan DPR. Dalam kasus ini, pengadilan berpendapat bahwa persetujuan 

DPR wajib karena jenis pemeriksaan dan menyeimbangkan mekanisme yang 

berlaku di negara demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, melalui keputusan 

ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. 

d. MK, melalui keputusannya, juga telah memainkan peran penting dalam 

menciptakan lingkungan politik yang kondusif dalam proses Pilkada Gubernur 

di beberapa daerah seperti Papua, Aceh dan Depok. Itu merupakan benar-benar 

bagian dari kontribusi yang signifikan dalam konsolidasi demokrasi di tingkat 

Pilkada di beberapa daerah. 

 Melalui keputusan, Mahkamah telah diberikan peran yang penting dalam 

menciptakan kepastian hukum hasil Pilkada di Depok, Indonesia. Dengan memiliki 

keputusan, pengadilan telah menyelesaikan sengketa panjang antara dua kandidat 

Walikota Depok yang mengancam stabilitas politik di wilayah itu. Sekali lagi, 

pengadilan telah memainkan kontribusi positif dalam konsolidasi demokrasi di 

kotamadya Depok. Mahkamah juga telah menetapkan suatu hal yang penting dalam 

konsolidasi demokrasi yaitu dengan telah menerima posisi pemerintahan setempat 

sebagai litis subjectum dalam kasus sengketa yurisdiksi antara organ negara seperti 

yang terjadi dalam Keputusan No. 2/SKLN-IX/2011 sengketa di wewenang antara 



 

 
 

Andi Harahap (Bupati dari Penajam Paser Utara) dan Nanang Ali (Ketua dari 

Penajam Paser Utara) vs Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dengan mengakui 

Pemda sebagai litis subjectum dan membawa kasus ke pengadilan penting dalam 

upaya membuat kebijakan lebih demokratis, akuntabel, dan transparan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.95 

 

D. Masalah-Masalah dalam Penyelesaian SKLN di Mahkamah Konstitusi 

 

Berdasarkan analisis di beberapa keputusan MK, dapat diringkas beberapa 

masalah mengenai penyelesaian perselisihan mengenai konflik yurisdiksi antara 

lembaga-lembaga negara. Pertama, ketidakjelasan konsep lembaga negara yang 

dianggap sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum (subjectum litis) untuk 

membawa sengketa di MK. Ahmad Roestandi, mantan hakim di MK, menjelaskan 

bahwa dalam UUD 1945 (setelah amandemen), itu tidak menguraikan secara rinci 

arti dari lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga negara yang memiliki 

dasar hukum untuk membawa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dia lebih 

lanjut menganggap hanya ada 30 lembaga negara yang disebutkan atau diberikan 

kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, 

Wakil Presiden, Menteri, tentara nasional, Dewan Penasihat Presiden, Duta besar, 

Konsul, komisi pemilihan umum, Bank sentral, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Komisi yudisial, apapun badan lainnya yang berhubungan dengan 

peradilan, seperti Kejaksaan Provinsi, Gubernur, DPRD propinsi, Pemerintah 

Kabupaten, Parlemen Kabupaten, kotamadya, Walikota, DPRD kotamadya, 

pemerintah daerah khusus, Masyarakat Adat, dan partai politik. 

 Abdul Mukhtie Fajar, mantan hakim di Mahkamah Konstitusi lebih 

lanjut berpendapat bahwa sejak UUD 1945 dan UU MK tahun 2004 tidak 

menjelaskan arti dan ruang lingkup lembaga-lembaga negara, telah menghasilkan 

beberapa interpretasi antara hakim dan para pakar. Ia mengkategorikan tiga jenis 

interpretasi yaitu pertama, interpretasi luas yang berarti setiap lembaga negara yang 

disebutkan dalam UUD 1945. Kedua, interpretasi sederhana yang membatasi 

                                                             
      95 Ibid, hlm. 20-22. 



 

 
 

lembaga negara yang diakui sebagai lembaga negara tertinggi (MPR) dan lembaga-

lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK). Ketiga, 

interpretasi sempit yang mengasumsikan subyek sengketa hanya DPR, DPD, dan 

Presiden (penafsiran Pasal 67 dari UU Mahkamah Konstitusi).96 

 Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa setidaknya, ada 34 lembaga 

negara yang disebut dalam UUD 1945. Dibandingkan dengan Achmad Roestandi, 

Jimly mengelompokkan beberapa lembaga negara ke dalam kategori yang lebih 

rinci seperti Menteri dan tentara nasional. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

interpretasi antara hakim MK dan mantan hakim pada apa organ negara yang 

mungkin memiliki hukum berdiri untuk membawa sengketa kepada Mahkamah 

Konstitusi. 

 Kedua, kurangnya pemahaman tentang arti konstitusional sengketa 

yurisdiksi antara pemohon yang menyiratkan kebanyakan pemohon cenderung 

menggunakan tinjauan yudisial meskipun sebenarnya sengketa lembaga negara. 

Jimly Asshiddiqie berpendapat dalam bukunya bahwa sebenarnya ada beberapa 

organ negara dalam sengketa konstitutional. Namun, para pihak tidak menggunakan 

mekanisme SKLN untuk menyelesaikan masalah. Jimly Asshiddiqie memberikan 

beberapa contoh yaitu perselisihan antara provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah 

pusat pada membebani mereka untuk memberikan dua tahun anggaran untuk 

provinsi baru, Sulawesi Barat. Kasus lain adalah tinjauan yudisial Undang-Undang 

No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Peradilan dan UU No. 22 tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. Tinjauan yudisial ini pada dasarnya adalah perselisihan tentang 

wewenang di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

 Jimly Asshiddiqie lebih lanjut menjelaskan bahwa pada awalnya, ketika 

pembentuk Undang-undang bermaksud memformulasikan sengketa Lembaga 

                                                             
       96 Ibid, hlm. 20. Menurut pendapatnya, jika digunakan berbagai interpretasi, ada organ-lembaga 
negara aroung 13 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, Bank Sentral Indonesia, KPU, pemerintah 

daerah, Komisi yudisial, BPK, TNI dan polisi. Dalam menggunakan penafsiran moderat, hanya ada 7 

lembaga-lembaga negara yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Dalam penafsiran sempit, 

ada hanya 3 lembaga negara yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Namun, beberapa sarjana Ahmad Roestandi 

dan Jimly Asshiddiqie) juga memiliki pendapat yang berbeda pada jumlah lembaga-lembaga negara yang 

memiliki hukum standin untuk membawa petisi kepada Mahkamah Konstitusi. Ini pendapat yang berbeda 

menyatakan bahwa makna dan lingkup lembaga negara tidak jelas, bahkan di antara Hakim-hakim di 

pengadilan konstitusional. 



 

 
 

Negara, mereka tidak membayangkan bahwa akan ada perselisihan konstitusional 

antara Propinsi dan pemerintah pusat karena mereka menganggap bahwa sengketa 

seperti perselisihan konstitusional yang tidak relevan dalam kesatuan negara. Yang 

terjadi biasanya dalam negara federal, sistem mana negara memiliki posisi 

independen sendiri di dalam negeri. Namun, Jimly berpendapat bahwa masalahnya 

bukanlah antara provinsi dan pemerintah pusat, tetapi apakah ada sengketa 

kewenangan sebagaimana dimandatkan UUD 1945 sebagai akibat dari perbedaan 

interpretasi antara provinsi-provinsi dan pemerintah pusat. 

Lebih Lanjut, berdasarkan pendapat beberapa narasumber baik ahli maupun 

hakim MK yang terlibat dalam penanganan SKLN di Mahkamah Konstitusi, ada 

beberapa masalah yang muncul terkait penyelesaian SKLN. Pertama, para pakar 

dan hakim MK juga memiliki perbedaan pendapat tentang definisi lembaga negara 

yang memiliki legal standing dalam SKLN. Minimal ada 2 kelompok, yaitu 

kelompok ahli yang menggunakan konsep lembaga negara secara terbatas dan 

kelompok yang menafsirkan lembaga negara secara luas. Menurut Harjono dan 

Maria Farida Indrati (mantan hakim MK), Guntur Hamzah (Pakar HTN UNHAS), 

SKLN memang tidak perlu banyak kasus sebagaimana di negara-negara Federal 

seperti Jerman. Harjono berargumentasi bahwa selama ini mayoritas hakim MK 

menafsirkan lembaga negara dengan dua  pendekatan, yaitu, penafsiran ekstensif 

(extensive interpretation) jika permohonan yang diajukan ke MK itu terkait dengan 

hak-hak warga negara dan penafsiran terbatas (narrow interpretation) jika 

permohonan yang diajukan ke MK terkait dengan isu kelembagaan negara, seperti 

SKLN.97 

Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati menyatakan  bahwa lembaga negara 

yang bisa bersengketa di MK yaitu Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, KY dan BPK 

sementara yang lain tidak. Sebagai contoh, DPRD bukanlah lembaga negara, tapi 

hanya organ pemerintah di daerah. Oleh karena itu DPRD tidak memiliki legal 

                                                             
97 Dari wawancara dengan Dr. Harjono, mantan hakim MK,  pada tanggal 15 Agustus 2015 di Jakarta. 



 

 
 

standing berperkara SKLN di MK. Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu, mereka 

tidak bisa disebut sebagai lembaga negara karena hanya menjalankan UU.98 

Dalam bahasa berbeda, Guntur Hamzah menekankan bahwa SKLN bukanlah 

nature bangsa Indonesia. Masalah-masalah SKLN tersebut harusnya bisa 

diselesaikan melalui jalur mediasi. Presiden sebagai kepala negara dapat 

mengambilkan inisiatif untuk memediasi konflik kewenangan antar lembaga 

negara.99  

Sementara itu, beberapa ahli dan mantan hakim MK berpendapat bahwa 

seharusnya, dalam rangka melindungi hak-hak warga negara, maka seharusnya 

hakim MK dapat menggunakan metode penafsiran yang luas. Beberapa ahli dan 

mantan hakim MK yang cenderung mendefinisikan lembaga negara secara lebih 

luas adalah Prof. Dr. Mahfud, MD, Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fajar, Dr. Maruarar 

Siahaan, Prof. Dr. Denny Indrayana dan Dr, Ni’matul Huda.  

Mahfud berpendapat bahwa hakim MK harus berani melakukan terobosan 

hukum dalam menyelesaikan SKLN agar MK dapat merespon isu-isu 

ketatanegaraan yang baru muncul. Hakim MK perlu melakukan ijtihad 

konstitusional.100 Abdul Mukhtie Fajar berargumen bahwa para hakim MK 

seharusnya menangkap spirit dari konstitusi (spirit of the Constitution), terutama 

dalam kaitannya dengan aspek perlindungan warga negara. Apalagi saat ini 

bermunculan banyak komisi-komisi negara yang bisa jadi kewenangan tumpang 

tindih dengan lembaga negara lainnya yang sudah ada.101 Ni’matul Huda 

berpendapat bahwa sebaiknya MK membuka diri dalam menafsirkan lembaga 

negara terkait, tidak hanya sebatas yang diatur oleh UUD 1945, tetapi bisa juga 

lembaga negara lain yang terkait dalam konflik kelembagaan negara.102 Denny 

                                                             
98 Dari wawancara dengan Prof. DR. Maria Farida Indrati, hakim MK, pada tanggal 6 November, 2015, di 

Surabaya. 
99 Dari wawancara dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, Pakar HTN dari UNHAS, pada tanggal 16 

September 2015, di Jakarta 
100 Dari wawancara dengan Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Ketua  MK, pada tanggal 12 September 2015, 

di Padang, Sumatera Barat. 
101 Dari wawancara dengan Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fajar, mantan hakim MK, pada tanggal 15 Agustus 

2015, di Jakarta. 
102 Dari wawancara dengan Dr. Ni’matul Huda, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta, pada tanggal 15 Agustus 2015, di Jakarta. 



 

 
 

Indrayana juga menambahkan bahwa objectum litis SKLN sebaiknya diperluas 

selama itu terkait dengan constitutional issues.103 

Berdasarkan argumentasi para pakar dan responden di atas, peneliti lebih 

setuju dengan penggunaan penafsiran yang luas dalam SKLN. Adapun alasannya 

sebagai berikut: Pertama, MK adalah lembaga peradilan yang terakhir dari 

keputusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, SKLN tersebut terkait 

dengan perlindungan hak-hak fundamental warga negara dan terkait dengan 

tumpang tindihnya kewenangan lembaga negara sebagai akibat dari inflasi lembaga 

negara yang terjadi di Indonesia. Jika MK tidak memperluas penafsiran lembaga 

negara dan sengketa konstitusional tersebut, maka akan ada hak warga negara dan 

masalah ketatanegaraan yang terabaikan atau mengambang penyelesaiannya. 

Kedua, sebagaimana negara-negara demokrasi baru lainnya, Indonesia sedang 

dalam proses trial and error penataan lembaga negara yang terjadi saat ini 

sebaiknya direspon hakim MK dengan pendekatan yang lebih responsif dengan 

menangkap semangat dan keberadaan konstitusi, yaitu sebagai the guarantor of 

fundamental right of the citizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Dari wawancara dengan Prof. Denny Indrayana, pakar Hukum Tata Negara dari UGM, Yogyakarta, 

pada tanggal 28 Oktober 2015, di Yogyakarta. 

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang belum 

efektif dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini 

disebabkan masih kurangnya pemahaman para pihak tentang subjectum dan 

objectum litis perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi. 

 Kedua, sebagian besar kasus SKLN yang diajukan ditolak dan 

dinyatakan tidak diterima oleh hakim MK, sehingga pembahasan pokok 

perkaranya belum sempat dilakukan. 

 Ketiga, namun demikian beberapa prestasi perlu dicatat dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi 

dalam konsolidasi demokrasi melalui menjaga bekerjanya mekanisme checks and 

balances antar lembaga negara. Kontribusi tersebut dalam dilihat dalam Putusan 

MK No.1/SKLN-X/2012, Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 dan Putusan MK No. 

3/SKLN-X/2012. 

  

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan permasalahan yang muncul pada bab sebelumnya, 

khususnya mengenai ketidakjelasan definisi subjectum dan objectum litis dalam 

sengketa kewenangan lembaga negara, maka dapat direkomendasikan dua langkah 

kebijakan yaitu pertama, jangka panjang, agar ada amandemen UUD 1945 dan 

Undang-Undang MK yang menjelaskan secara definitif definisi subjectum dan 

objectum litis perkara SKLN sehingga dapat menghindari terjadinya multitafsir 

dalam memahami hakekat perkara SKLN. Kedua, hakim Mahkamah Konstitusi 

harus berani melakukan ijtihad konstitusional dalam merespon permasalahan 

ketatanegaraan di Konstitusi yang memang adalam masa penataan kelembagaan 

negara menuju kelembagaan negara yang lebih mapan dan demokratis 
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