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Dua karakteristik utama negara-negara modern adalah dianutnya prinsip demokrasi

dan adanya konstitusi yang menjadi hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua karakteristik itu bukannya tidak saling berhubung, tetapi justru tidak terpisahkan.

Konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu wujud sekaligus piranti hukum demokrasi.

Demokrasi modern dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Kekuasaan itu ditransformasikan ke

dalam organisasi negara melalui teori perjanjian sosial sebagai dasar berdiri dan

penyelenggaraan negara. Kesepakatan bersama (general agreement) dalam perjanjian sosial

menyepakati pendirian negara untuk mencapai tujuan tertentu. Disepakati pula prinsip-

prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi, serta

organisasi penyelenggaraan negara. Dalam demokrasi modern, keberadaan negara

diasumsikan sebagai bentukan rakyat dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau

kepentingan seluruh rakyat.

Konstruksi negara demokrasi modern sama sekali berbeda dengan negara-negara

kuno dan abad pertengahan dengan landasan kedaulatan raja, atau bahkan kedaulatan

Tuhan. Negara ada sebagai entitas tersendiri yang tidak terkait dengan rakyat. Negara

terbentuk dan identik denga kekuasaan raja atau Tuhan, sehingga rakyat hanya menjadi

obyek yang harus menerima tanpa punya kuasa menentukan untuk apa negara dibentuk

dan bagaimana organisasi negara harus diselenggarakan.

Kesepakatan bersama seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk dokumen dasar

berdirinya negara demokrasi, yaitu konstitusi. Mengingat kesepakatan yang dibuat adalah

oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi pun

menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the supreme law of

the land). Dasar hukum supremasi konstitusi sesungguhnya adalah karena asumsi tentang

kedudukan dan kedaulatan yang dimiliki pembuatnya (constituent power). Konstitusi
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mengikat para pembuatnya, yaitu rakyat, dan organisasi negara yang dibentuk oleh

konstitusi itu sendiri.

Konstitusionalisme dan Demokrasi

Walaupun konsepsi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, namun hal itu

dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan dan pemberian kekuasaan kepada negara dan

organ-organ negara. Tentu saja kekuasaan negara harus diselenggarakan sesuai dengan

kehendak rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Hal inilah yang sepanjang sejarah

menjadi persoalan.

Kekuasaan yang diberikan kepada negara terlalu sering disalahgunakan untuk

kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat, bahkan

dapat berbalik menjadi kekuasaan yang menindas rakyat. Hal itulah yang menginspirasikan

Lord Acton mengemukakan hukum besi kekuasaan, “powers tend to corrupt, absolut powers

corrupt absolutly”.

Guna mencegah hal itu terjadi, kekuasaan negara harus dibatasi karena tanpa

adanya pembatasan, kekuasaan yang dimiliki negara pasti akan disalahgunakan. Untuk

melakukan pembatasan kekuasaan negara inilah diperlukan konstitusi . Inilah paham

konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar demokrasi dapat

dijalankan.Pada hakikatnya setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa

adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan

hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas.

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan konstitusi tentang tujuan negara, dasar negara,

hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, serta kedudukan dan wewenang

lembaga negara harus dimaknai sebagai pembatasan kekuasaan. Kalaupun dapat dimaknai

sebagai pemberian kekuasaan pada organ-organ negara, namun kekuasaan yang diberikan

adalah kekuasaan yang terbatas, kekuasaan yang dibatasi untuk suatu tujuan dan harus

diselenggarakan dengan cara tertentu.

Konstitusi Menjaga Demokrasi

Demokrasi, yang menggunakan mekanisme prosedural utama pemilu, dipercaya

merupakan sistem negara terbaik yang ada saat ini. Demokrasi prosedural menggantungkan

masa depan negara pada pilihan rakyat terhadap kekuatan-kekuatan politik yang



berkompetisi memperebutkan kekuasaan negara. Pengalaman demokrasi prosedural di

abad 18 menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi tidak dengan sendirinya melahirkan

pemerintahan yang terbatas. Sebaliknya, terdapat rezim otoriter yang terbentuk melalui

mekanisme demokrasi, antara lain kekuasaan partai NAZI di bawah kepemimpinan Hitler.

Belajar dari pengalaman tersebut, demokrasi harus dimaknai tidak hanya sebagai

mekanisme prosedural pemilihan wakil rakyat dan pembentukan pemerintahan yang dipilih

oleh rakyat. Demokrasi harus dimaknai secara substansial, yaitu penghargaan dan

perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang terbatas, serta penyelenggaraan

pemerintahan yang dilakukan harus sesuai dengan kehendak rakyat yang digariskan dalam

konstitusi. Kebijakan negara, atau undang-undang, walaupun dibuat oleh lembaga yang

dipilih secara demokratis dan dirumuskan melalui prosedur yang sah, harus dibatalkan

apabila substansinya bertentangan atau melanggar substansi demokrasi.

Dengan demikian, konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi menentukan tidak

hanya prosedur demokrasi tetapi juga substansi pemerintahan negara yang demokratis.

Kedua hal itu merupakan upaya untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang

dapat membahayakan demokrasi itu sendiri.

Selain itu, konstitusi di beberapa negara juga menentukan bahwa kekuatan-kekuatan

yang membahayakan demokrasi, atau bahkan baru berpotensi membahayakan demokrasi,

harus ditindak. Di Jerman dikenal konsep militant democracy, yaitu bahwa negara tidak

hanya berhak tetapi juga wajib menghilangkan ancaman terhadap demokrasi. Konsep itu

muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi Jerman pada saat membubarkan Socialist Reicht

Party (1952) dan Kommunistische Partei Deutschlands (1956). Hal ini pula yang melandasi

ketentuan pembubaran partai politik di Indonesia yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD

1945.

Peran Mahkamah Konstitusi

MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1)

menguji UU terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus

perselisihan hasil pemilihan umum; dan (5) memberi putusan atas pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.



Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan konstitusi, yang dibentuk guna menjaga dan

menjamin pelaksanaan konstitusi. Oleh karena itu salah satu fungsi yang dilekatkan pada

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution)

dan sebagai penafsir akhir konstitusi (the final intepreter of the constitution). Oleh karena

itu Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis terhadap pengembangan demokrasi

sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan negara yang dianut UUD 1945.

Mekanimse pengujian undang-undang dapat dimaknai sebagai upaya memastikan

bahwa ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara tidak

bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang ini sangat penting karena pada masa lalu,

pemasungan demokrasi justru dilakukan dengan legitimasi undang-undang yang

bertentangan dengan UUD. Di sisi lain, mekanisme pengujian undang-undang yang dapat

dilakukan oleh perorangan warga negara telah menyeimbangkan peran negara dan warga

negara.

Wewenang MK memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara

berfungsi menjaga agar organisasi negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara

dijalankan sesuai dengan garis konstitusional. Setiap lembaga negara telah ditentukan

kedudukan dan kewenangannya dalam UUD 1945 yang menerapkan prinsip checks and

balances. Melalui wewenang ini, suatu lembaga negara tidak dapat mengambilalih atau

melangkahi lembaga negara lain dalam penyelenggaraan negara.

Wewenang MK selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik

memiliki arti penting dalam kehidupan demokrasi. Partai politik adalah wujud dari

kebebasan berserikat yang merupakan kebebasan dasar dalam negara demokrasi oleh

karena itu negara tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik. Di sisi

lain, partai politik sebagai badan hukum juga tunduk kepada ketentuan aturan hukum yang

berpuncak pada konstitusi. Keberadaan partai politik tidak boleh membahayakan demokrasi

itu sendiri serta eksistensi dan keutuhan bangsa. Jika melakukan pelanggaran tersebut,

partai politik dapat dibubarkan. Pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan oleh

pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah juga dibentuk oleh partai politik.

Pembubaran partai politik harus dilakukan oleh lembaga yudisial.

MK juga diberi wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Pemilihan umum adalah sarana utama pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan

dari, oleh, dan untuk rakyat. Setiap suara rakyat dalam pemilihan umum menentukan arah



pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu pemilihan umum harus

dilaksanakan sejujur dan seadil mungkin. Tidak boleh ada suara pemilih yang tidak dihitung

atau dimanipulasi karena hal itu sama halnya dengan memanipulasi kedaulatan rakyat.

UUD 1945 menentukan bahwa MK wajib memutus pelanggaran hukum oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga terkait dengan masa depan demokrasi

Indonesia. Kewenangan tersebut di satu sisi mencegah terjadinya instabilitas pemerintahan

karena menjamin bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan semata-

mata karena alasan politis. Namun hal itu tidak berarti Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pemberhentian hanya dapat dilakukan

berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UUD 1945, yaitu melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.(***)


