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Pengertian Constitutional Question

Constitutional Question adalah mekanisme review atau pengujian suatu

aturan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dan

dalam proses peradilan itu muncul pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan

aturan hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil putusan.

Mekanisme constitutional question diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk

menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak

konstitusional warga negara.

Dengan adanya mekanisme constitutional question terdapat beberapa hal

positif yang dicapai, diantaranya adalah (1) dapat dihindari adanya putusan hakim

yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga

negara; (2) ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan semakin luas,

apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk

mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma; dan (3) dapat dihindari

adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan

judicial review harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan

dihentikan sementara.

Constitutional Question di Beberapa Negara

Banyak negara yang telah menerapkan mekanisme constitutional question,

terutama negara-negara yang menganut pengujian konstitusionalitas aturan hukum

melalui pengadilan (MK). Mekanisme constitutional question di beberapa negara

dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme pengajuan judicial review.

Constitutional Question merupakan pemberian hak kepada pengadilan untuk

mengajukan pertanyaan konstitusional kepada MK. Hal itu dapat dilihat di Kroasia

yang mengatur mekanisme constitutional question dalam Section IV “Review of the
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Constitutionality of Laws and the Constitutionality and Legality of Other Regulations

Constitutional Act Kroasia. Article 35 paragraf (1) menyatakan bahwa pada saat

pengadilan menemukan bahwa aturan hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan

konstitusi, perkara harus dibekukan dan diajukan pertanyaan ke MK.

When the court of justice in its proceedings determines that the law to be

applied is not accordance with the Constitution, it shall stop the proceedings

and requaire the Supreme Court to present to the Constitutional Court a

request for review of the constitutionality of the law.

Bahkan dalam konstituti Korea Selatan disebutkan secara eksklusif bahwa

salah satu wewenang MK Korea Selatan adalah memutus konstitusionalitas suatu

atura hukum atas permintaan pengadilan (Article 111 Constitution of Korea; The

Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters: 1. The

constitutionality of a law upon the request of the courts; ...).

Dari sisi tempat pengaturan wewenang memutus constitutional question,

terdapat dua model. Pertama, ada negara-negara yang memberikan wewenang

dimaksud dalam konstitusinya, antara lain di Angola, Austria, Bosnia, Korea Selatan,

Malta, Russia, dan Spanyol. Dari ketentuan konstitusi di 7 negara tersebut, ada juga

yang menentukan constitutional question sebagai kewenangan yang terpisah dari

judicial review. Konstitusi Angola misalnya menentukan bahwa salah satu wewenang

MK adalah

consider appeals in respect of the constitutional nature of all decisions of

other courts that refuse to apply any rule on the grounds that it is

unconstitutional” [Article 134 (d)].

Namun ada pula yang mengatur sebagai satu kesatuan dengan wewenang

judicial review, pengadilan disebutkan sebagai salah satu yang dapat mengajukan

permohonan, seperti di Bosnia-Herzegovina. Kedua, terdapat negara-negara yang

menentukan mekanisme constitutional question dalam UU MK dan merupakan
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derivasi dari wewenang memutus konstitusionalitas aturan hukum yang diberikan

konstitusi. Negara-negara tersebut antara lain adalah Belarus, Kroasia, Georgia,

Jerman, Latvia, Lithuania, dan Slovenia.

Paling tidak terdapat dua jenis mekanisme pengajuan constitutional question.

Pertama, dapat diajukan langsung oleh pengadilan di semua tingkat yang sedang

memeriksa suatu perkara, yaitu Angola, Austria, Jerman, Korea Selatan, Latvia,

Lithuania, Malta, Slovenia, dan Spanyol. Kedua, ditentukan bahwa pengajuan

constitutional question dilakukan melalui MA, yaitu di Belarus, Kroasia, Georgia, dan

Russia.

Praktik Pengujian UU dan Perlunya Constitutional Question

Dari sisi praktik pengujian UU yang pernah dilakukan oleh MK, ada alasan

yang cukup kuat untuk menerapkan Constitutional Quetion. Terdapat banyak

perkara pengujian UU dengan alasan kerugian konstitusional yang diderita oleh

pemohon karena sudah diadili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan UU yang

diragukan konstitusionalitasnya. Hal itu misalnya adalah dalam perkara pengujian

pasal-pasal KUHP yaitu Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh

Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan

oleh Panji Utomo, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramly,

dan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan

Bersihar Lubis. Semua pemohon dalam perkara-perkara dimaksud telah diadili dan

divonnis bahkan telah menjalani hukuman sebelum mengajukan permohonan ke MK.

Dalam Putusan perkara 013-022/PUU-IV/2006, permohonan dikabulkan dan

Pasal 134, Pasal 136 bis, serta Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap

Presiden atau Wakil Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Perkara Nomor 6/PUU-V/2007, MK

mengabulkan permohonan terhadap Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengenai tindak

pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka

umum terhadap Pemerintah Republik Indonesia. MK berpendapat bahwa rumusan

delik pada kedua pasal tersebut adalah delik formal sehingga menimbulkan
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kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan

menurut selera penguasa.

Dalam perkara Nomor 7/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa dalam pasal

160 KUHP harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil.

Oleh karena itu MK menyatakan Pasal 160 KUHP konstitusional bersyarat, yaitu

harus diberlakukan sebagai delik materiil sehingga harus ada tindak pidana yang

disebabkan oleh penghasutan dimaksud.

Walaupun MK mengabulkan ketentuan-ketentuan di atas atau menyatakan

konstitusional bersyarat, namun putusan MK tidak berlaku surut. Artinya, terhadap

vonnis yang telah dijatuhkan pengadilan tetap harus dijalani pemohon, apalagi kalau

pemohon sudah menjalani hukuman maka tidak ada pemulihan yang dapat

dilakukan.

Mekanisme constitutional question disinggung dalam perkara Nomor 14/PUU-

VI/2008, yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207. MK berpendapat bahwa apa yang

dialami oleh pemohon bukan merupakan persoalan norma, melainkan penerapan

hukum yang sesungguhnya dapat diwadahi dalam mekanisme constitutional

question atau constitutional complaint yang saat ini tidak dimiliki oleh MK.

Di sisi lain, mekanisme pengujian undang-undang saat ini hanya dapat

diajukan oleh perseorangan warga negara, lembaga negara, badan hukum, atau

kesatuan masyarakat hukum adat yang hak atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh ketentuan dalam suatu undang-undang. Pengajuan permohonan

pengujian undang-undang ke MK tentu didasari oleh pengetahuan dan kesadaran

atas hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu juga diperlukan

penguasaan atas konsep-konsep yang abstrak yang menghubungan peristiwa yang

dialami atau potensial dialami karena adanya ketentuan dalam suatu undang-undang

yang merugikan hak konstitusional yang dimiliki.

Kondisi lain yang diperlukan adalah adanya pengetahuan dan akses ke

lembaga peradilan, khususnya MK. Tidak banyak warga negara yang memiliki

kemampuan tersebut sehingga walaupun pengujian undang-undang merupakan



5

perkara yang paling banyak ditangani oleh MK, masih lebih banyak lagi undang-

undang yang belum pernah diajukan ke MK terutama undang-undang yang dibuat

sebelum adanya Perubahan UUD 1945. Masih banyak undang-undang yang

berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap berlaku dan digunakan

sebagai dasar tindakan aparat negara termasuk dijadikan oleh hakim sebagai dasar

memutus suatu perkara.

Constitutional Question Sebagai Bagian Dari Wewenang MK

Untuk menerapkan mekanisme constitutional question tidak perlu dilakukan

dengan Perubahan UUD 1945 guna menambahkan wewenang tersebut pada MK.

Constitutional question sangat mungkin ditempatkan sebagai bagian dari wewenang

MK menguji undang-undang terhadap UUD. Seorang hakim tentu dirugikan

kewenangan konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dan keadilan jika harus

menerapkan suatu ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya.

Melalui mekanisme constitutional question dapat dihindarkan terjadinya

ketidakadilan karena menjamin putusan hakim tidak melanggar hak konstitusional

warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan mencegah terjadinya

ketidakpastian hukum karena adanya putusan hakim yang ternyata dikemudian hari

ketentuan yang dijadikan dasar dibatalkan oleh MK.


