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I. PERUBAHAN UUD 1945 

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar 

dari gerakan reformasi. Tuntutan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan 

dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Perubahan dilakukan dengan berpedoman kepada kesepakatan dasar arah 

Perubahan UUD 1945 yang dibuat oleh seluruh fraksi MPR pada Sidang Tahunan 

MPR 1999, yaitu: 

1.  sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 

2.  sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3.  sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus 

menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil); 

4.  sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 

1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan 

5.  sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen 

terhadap UUD 1945. 

 

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh MPR dari perubahan 

pertama pada tahun 1999 hingga perubahan keempat pada tahun 2002. 

Perubahan Pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 19993 yang 

meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, 

                                                 
1  Disampaikan pada acara Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XXII Lembaga Administrasi Negara 
Republik Indonesia. Jakarta, 22 April 2008.  
2  Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 
3 Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 
Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. 
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Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan 

pasal-pasal yang diubah, Perubahan Pertama UUD 1945 mengarah pada 

pembatasan kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.4 

Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang 

meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, 

Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 

280, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, 

Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945. Perubahan Kedua 

ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, 

menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan 

ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.5 

Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 

mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 

3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan 

(5), Pasal 7 A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 

ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C 

ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 220 ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E 

ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 

23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 

23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), 

dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), 

dan (6) UUD 1945. Materi Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang 

prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, kelembagaan negara dan hubungan 

antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.6 

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. 

Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat tersebut meliputi 

Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, 

Pasal 23B; Pasal 230; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), 

dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); 

Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan 

Peralihan Pasall, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Materi 

perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan 

negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan 

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

perekonomian dan kesejahteraan sosial, aturan peralihan, serta aturan tambahan.7 

Perubahan UUD 1945 cukup besar dan mendasar baik dilihat dari sisi 

kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, sebelum perubahan, UUD 1945 

terdiri dari 71 butir ketentuan sedangkan setelah perubahan, UUD 1945 menjadi 

                                                 
4  Ditetapkan pada 19 Oktober 1999. 
5  Ditetapkan pada 18 Agustus 2000. 
6  Ditetapkan pada 9 November 2001. 
7  Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. 
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199 butir ketentuan. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD yang tidak 

mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), adapun 174 butir 

ketentuan (88%) selebihnya merupakan materi yang mengalami perubahan. Dari 

sisi kualitasnya, paradigma pemikiran dan pokok-pokok pikiran yang terkandung 

dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 pasca perubahan benar-benar berbeda dari 

UUD 1945 sebelum perubahan.  

 

II. KONSTITUSI DAN PENGATURAN LEMBAGA NEGARA  

Konstitusi merupakan wujud kesepakatan bersama (general concensus) 

seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan. Hal itu menempatkan 

konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan legitimasi dari rakyat 

(constituent power). Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi pada 

intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Hal itu 

merupakan menifestasi paham konstitusionalisme dalam UUD 1945.8 Konstitusio-

nalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: 

Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, 

hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. 

Karena itu, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, 

yaitu: (a) menentukan pembatasan 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. 

Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi 

adalah pengaturan tentang lembaga negara. Hal ini dapat dimengerti karena 

kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang 

lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara berujung pada bagaimana 

lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang 

konstitusionalnya serta pilihan penyelenggaraan negara dalam bentuk hubungan 

antarlembaga negara. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antarlembaga 

negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut.  

Di dalam UUD 1945, dari 21 bab yang ada, terdapat 11 bab yang di 

dalamnya mengatur tentang lembaga negara. Pengaturan tentang lembaga negara 

tersebut bervariasi jika dilihat dari tingkat kerinciannya. Ada lembaga negara yang 

diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, 

hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemberhentian pejabatnya. 

Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum 

melaksanakan fungsi tertentu tanpa menentukan nama lembaga yang akan 

dibentuk.  

 

                                                 
8  Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and 
procedures prescribed. Lihat, William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, 3rd edition, 
(New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 13. 
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III.  LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN  UUD 1945 

Dalam pengertian yang luas, Hans Kelsen menyatakan bahwa “Whoever fulfills 

a function determined by the legal order is an organ”.9 Pada prinsipnya, siapa saja 

yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) 

adalah organ negara. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di 

samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang 

ditentukan oleh hukum dapat disebut organ negara.10 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, karena sama-sama menjalankan perintah hukum. Dalam pengertian yang 

luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau 

jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara.11   

Di sisi lain, organ negara dalam arti sempit adalah apabila memiliki kedudukan 

hukum tertentu yang ditentukan oleh UUD. Organ negara inilah yang disebut 

dengan lembaga negara yang sering pula disebut dengan istilah lembaga 

pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. 

Ada yang dibentuk oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 

kekuasaannya dari UU, atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden. Dasar hukum pembentukan suatu lembaga dapat menjadi salah satu 

kriteria untuk menentukan hirarki kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. 

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, 

sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang 

hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan 

derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.  

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok 

yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau 

wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, 

sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. 

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada 

pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang 

disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur 

dengan peraturan yang lebih rendah. 

Dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut 

keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:12 

                                                 
9  Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hal.192. 
10  Ibid. 
11  Ibid. 
12 Mengenai kelembagaan negara selengkapnya dapat dibaca dalam buku Jimly Asshiddiqie, 
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 
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1)  Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang 

juga diberi judul "Majelis permusyawaratan Rakyat"; 

2)  Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, mengenai 

Kekuasaan Pemerintahan Negara; 

3)   Wakil Presiden yang keberadaannya diatur dalam beberapa pasal dalam Bab 

III, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 

8, dan Pasal 9. 

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; 

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

Kekuasaan Pemerintahan Negara13 

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

10)  Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1); 

11)  Pemerintahan Daerah Provinsi14 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 Pasal 18 

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; 

                                                 
13  Sebelum Perubahan Keempat tahun 2002, ketentuan Pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan ditempatkan 
dalam Bab IV dengan judul "Dewan Pertimbangan Agung", Artinya, Dewan Pertimbangan Agung bukan 
bagian dari "Kekuasaan Pemerintahan Negara", melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang berdiri 
sendiri. 
14  Di setiap tingkatan pemerintahan previnsi, kabupaten, dan keta, dapat dibedakan adanya tiga 
subyek hukum, yaitu (i) Pemerintahan Daerah; (ii) Kepala Pemerintah Daerah; dan (iii) Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Jika disebut "Pemerintahan" maka yang dilihat adalah subjek pemerintahan 
daerah sebagai satu kesatuan. Kepala eksekutif disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah, bukan 
"kepala pemerintahan daerah". Sedangkan badan legislatif daerah dinamakan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 



 6 

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.  

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

22)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945; 

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; 

24)  Bank sentral yang disebutkan keberadaannya tanpa menentukan nama oleh 

Pasal 23D UUD 1945;  

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

dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan; 

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, yang 

disebut 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 seperti kejaksaan 

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" .15 

 

                                                 
15  Dalam rancangan perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai Kejaksaan Agung. Akan 
tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan Pasal 24 
ayat (3) tersebut. Karena itu, perkataan "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman" dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya adalah Kejaksaan 
Agung. Di samping itu, sesuai dengan amanat UU, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau 
KPK juga dapat disebut sebagai contoh lain mengenai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman. 
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Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) 

UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain 

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit 

disebut dalam UUD 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, "Badan-badan 

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

undang". Artinya, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi 

Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD 1945, masih ada 

badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga ini, seperti Kejaksaan 

Agung dan Komnas HAM, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, 

tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem konstitusional 

berdasarkan UUD 1945. 

 

2.  Pembedaan dari Segi Hirarki 

Hirarki antar lembaga negara perlu ditentukan untuk pengaturan mengenai 

perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara 

itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk 

menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan 

terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) 

kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) 

kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan 

negara. 

Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau 

primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan 

dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ 

lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua 

disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan 

lembaga daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi 

dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ 

konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu: 

1) Presiden dan Wakil Presiden; 

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

5) Mahkamah Konstitusi (MK); 

6) Mahkamah Agung (MA); 

7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan 

kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari 

undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari UUD, misalnya, adalah 

Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara. Sedangkan 
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lembaga yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya, adalah 

Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis 

lembaga negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Lembaga-lembaga 

negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: 

1) Menteri Negara; 

2) Tentara Nasional lndonesia; 

3) Kepolisian Negara; 

4) Komisi Yudisial; 

5) Komisi pemilihan umum; 

6) Bank sentral. 

 

Di antara keenam lembaga tersebut yang secara tegas ditentukan nama dan 

kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional 

lndonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya 

disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan 

umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, 

karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar. Pasal 

22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sedangkan ayat 

(6)-nya berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang". Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ 

penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. 

Undang-undang dapat saja memberi nama kepada lembaga ini bukan Komisi 

Pemilihan Umum, tetapi misalnya Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya. 

Nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 

1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan, "Negara memiliki suatu 

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 

independensinya diatur dengan undang-undang". Bahwa bank sentral itu diberi 

nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu "Bank Indonesia" dan 

kewenangan tertentu, hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.  

Derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis kedua tersebut di atas 

jelas berbeda dari kelompok organ konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini 

dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 
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HAM),16 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),17 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),18 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),19 dan lain-lain. 

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga 

negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk 

peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi 

Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Artinya, 

keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden 

(presidential policy) atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya 

lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya 

sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden. 

Selanjutnya, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI 

UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mengatur adanya 

beberapa organ jabatan yang dapat disebut lembaga daerah sebagai lembaga 

negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah: 

1) Pemerintahan Daerah Provinsi; 

2) Gubemur; 

3) DPRD provinsi; 

4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

5) Bupati; 

6) DPRD Kabupaten; 

7) Pemerintahan Daerah Kota; 

8) Walikota; 

9) DPRD Kota 

 

Di samping itu, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebut pula 

adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. 

Bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu, 

dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang-undang 

dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional. Oleh sebab itu, 

tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian 

lembaga daerah dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah 

dalam pengertian di atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga. 

Sembilan lembaga daerah tersebut pada pokoknya terdiri atas tiga susunan 

pemerintahan, yaitu (i) pemerintahan daerah provinsi; (ii) pemerintahan daerah 

                                                 
16  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889). 
17  Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 4250). 
18  Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252). 
19  Undang-Undang NO.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).  
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kabupaten; dan (iii) pemerintahan daerah kota, yang masing-masing terdiri atas 

Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Baik 

pemerintahan daerah secara bersama-sama ataupun jabatan kepala pemerintah 

daerah dan DPRD masing-masing tingkatan, secara sendiri-sendiri ataupun secara 

bersama-sama adalah merupakan institusi yang bersifat tersendiri. 

Terkait dengan jabatan-jabatan di daerah perlu diperhatikan; pertama, dalam 

UUD 1945 itu tidak disebutkan adanya jabatan wakil gubernur, wakil walikota, dan 

wakil bupati. Hal ini berbeda dari rumusan jabatan presiden dan wakil presiden 

yang sama-sama ditentukan adanya dalam UUD 1945. Perbedaan rumusan tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengingat kedudukan Gubernur dan wakil Gubernur, 

walikota dan wakil walikota, dan bupati dan wakil bupati, sebagai kepala pemerintah 

daerah dan wakil kepala pemerintah daerah adalah merupakan satu kesatuan 

institusi. 

Kedua, di samping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum 

dalam UUD 1945, dapat pula dibentuk adanya lembaga-lembaga yang merupakan 

lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur 

dalam undang-undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan 

daerah. Pada pokoknya, keberadaan lembaga-lembaga daerah yang tidak 

disebutkan dalam UUD 1945, haruslah diatur dengan undang-undang. 

 

3.  Pembedaan dari Segi Fungsi 

Dari sisi fungsi yang diemban, di antara lembaga-lembaga negara yang 

disebutkan dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama 

atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ 

pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan di 

antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga 

ranah (domain) (i) kekuasaan eksekutif atau fungsi pemerintahan; (ii) kekuasaan 

legislatif dan fungsi pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. 

Pada wilayah kekuasaan eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang 

merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Pada wilayah legislatif dan fungsi 

pengawasan terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan 

Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sedangkan pada wilayah kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana 

atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi, ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas 

martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini 

bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi 

Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi 

merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the rule of judicial 

ethics). 
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 Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya 

dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 

1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu 

dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian 

lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum 

yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki 

constitutional importance yang serupa sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak 

lain, pencantuman ketentuan mengenai kepolisian negara itu dalam UUD 1945, juga 

tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi 

lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga 

tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan 

tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta 

menentukan hirarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur 

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. 

Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, lembaga 

(tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama adalah (i) Presiden; 

(ii) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); (iii) DPD (Dewan Perwakilan Daerah); (iv) MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat); (v) MK (Mahkamah Konstitusi); (vi) MA 

(Mahkamah Agung); dan (vii) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tersebut 

di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Yang dapat disebut sebagai 

lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang 

mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, 

executive, dan judiciary. 

Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat menunjang atau 

auxiliary belaka. Oleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh 

lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi 

dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial 

(KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, 

meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 seperti 

Presiden/Wapres, DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-

lembaga tersebut bersifat auxiliary.  

Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, meskipun 

kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 

1945, tetapi kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI 

hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945. 

Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan 

kewenangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. 

Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih 
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rendah daripada TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan 

lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam 

hirarkis susunan antara lembaga negara. 

 

IV. PRINSIP-PRINSIP PENATAAN LEMBAGA NEGARA 

  Perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu mengakibatkan pada 

perubahan kelembagaan negara. Hal ini tidak saja karena adanya perubahan 

terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, tetapi 

juga karena perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, 

sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945 pasca Perubahan, perlu segera dilakukan 

konsolidasi dan penataan lembaga-lembaga negara yang ada. Dalam melakukan 

upaya tersebut, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan, yaitu; 

 

1.  Supremasi Konstitusi 

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 

ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini membawa implikasi bahwa 

kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan 

menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga 

tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 

menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti 

kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-

masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Jika berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan 

sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan 

tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara 

fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional. 

Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi 

lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-Iembaga negara yang 

merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di 

bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan 

masing-masing berdasarkan UUD 1945. 

 

2.  Sistem Presidensiil 

Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut 

tidak sepenuhnya sistem presidensiil. Jika dilihat hubungan antara DPR sebagai 

parlemen dengan Presiden yang sejajar (neben), serta adanya masa jabatan 

Presiden yang ditentukan (fix term) memang menunjukkan ciri sistem presidensiil. 

Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan 

dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem 
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parlementer. Presiden adalah mandataris MPR dan sebagai konsekuensinya Presiden 

bertanggungjawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan Presiden. 

Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 terkait 

Perubahan UUD 1945 adalah "sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil 

(dalam pengertian sekaligus menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri 

umum sistem presidensiil)." Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan-

perubahan ketentuan UUD 1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar 

pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan kedudukan MPR 

tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, sebagaimana telah dibahas 

sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidensiil 

adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan 

legislatif, dalam hal ini terutama antara DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan dengan 

pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan 

secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945. Karena Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka memiliki legitimasi 

kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan 

tindakan pelanggaran hukum. 

Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi 

sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar 

usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum 

melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui. Di sisi yang lain, kekuasaan Presiden 

membuat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 

sebelum Perubahan, diganti dengan hak mengusulkan rancangan undang-undang 

dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 

Selain itu juga ditegaskan Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7C UUD 1945. 

 

3.  Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances 

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan 

pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi sering disebut dengan istilah 

pembagian kekuasaan (distribution of power). Presiden tidak hanya memegang 

kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR 

sebagai co-legislator-nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) 

dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang 

semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan 

UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut 

sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif 

adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang 
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dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah 

sebagai co-legislator sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, 

bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) 

dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, 

kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai co-legislator), 

dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan 

sistem checks and balances. Sistem checks and balances dimaksudkan untuk 

mengimbangi pembangian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau 

terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain. 

Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, 

walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun 

dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu 

Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu). Bahkan suatu 

ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan 

Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945. 

Di sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya 

mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah 

suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan 

pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini 

cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi 

dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945. Namun 

demikian kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan 

atau Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut 

harus melalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan ke MPR. 

 

V.  MAHKAMAH KONSTITUSI 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang juga 

banyak dijumpai di negara lain didasarkan pada pemikiran untuk menjaga agar 

konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi. Oleh karena itu peraturan 

perundang-undangan di bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi itu sendiri. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan konstitusi, maka harus dibatalkan. Pemikiran tersebut 

melandasi praktik pertama pembatalan undang-undang oleh pengadilan yang 

dilakukan oleh Supreme Court Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs Madison 

(1803). MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 

karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Walaupun tidak ada 
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ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan 

wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS 

berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang bersumpah untuk 

menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga tersendiri secara 

teoretis dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan 

aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu 

organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk 

hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut 

organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan 

organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi 

(constitutional court), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang 

(judicial review) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah agung 

seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat 

menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional 

sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.20 

 George Jellinek pada akhir abad ke-19 mengembangkan gagasan agar 

kewenangan judicial review tersebut diterapkan di Austria, seperti yang telah 

diterapkan di Amerika. Pada 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan 

kewenangan menangani sengketa yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak 

politik berhadapan dengan pemerintah. Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di 

atas, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama 

“Verfassungsgerichtshoft” atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang 

berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai 

“The Kelsenian Model21”. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai 

anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chancelery) pada tahun 1919 – 

1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi 

pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi 

konstitusi (the principle of the supremacy of the Constitution) dan prinsip supremasi 

parlemen (the principle of the supremacy of the Parliament). Mahkamah konstitusi 

ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (abstract 

review) dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit (concrete 

review). Pengujian biasanya dilakukan secara “a posteriori”, meskipun tidak 

menutup kemungkinan dilakukan pengujian “a priori”.22 

                                                 
20 Kelsen, Op. Cit., hal 157. 
21 Disebut juga dengan “the centralized system of judicial review”. Lihat Arend Lijphart, Patterns of 
Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, (New Heaven and London: 
Yale University Press, 1999), hal. 225. 
22 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2005), hal. 28, 29, 64 – 66, 108 dan 109. Terhadap peran Kelsen dalam hal ini masih ada 
perbedaan pandangan antara mana yang lebih penting perannya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl 
atau Hans Kelsen. Lihat end note bagian pertama halaman 51 nomor 32. 
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Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan 

fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi 

yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri 

sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi Supreme Court yang ada di setiap 

negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat 

dibayangkan sebagai fungsi MK seperti judicial review dalam rangka menguji 

konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti 

pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung 

(Supreme Court).23 Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan 

negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, 

pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat 

disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, 

dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk MK. Tentu tidak semua 

negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan 

menjadi demokrasi, tidak memiliki MK yang tersendiri. Di samping itu, ada pula 

negara lain seperti Jerman yang memiliki Federal Constitutional Court yang 

tersendiri. 

Pemikiran mengenai pentingnya suatu pengadilan konstitusi telah muncul 

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat 

pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah 

mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan 

untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo 

berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang 

kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada 

saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman 

mengenai hal ini. 

Sebelum terbentuknya Mahkaman 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.” 

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat 

mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan UUD 

1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi 

berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari 

                                                 
23 Pembahasan secara komprehensif mengenai pengujian konstitusional dapat dibaca dalam Jimly 
Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. 
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supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.24 Karena perubahan yang mendasar ini 

maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta 

hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga 

negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling 

mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar 

tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya 

terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU 

terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan 

kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung. Atas dasar 

pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping 

Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan.  

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat 

respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh 

MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, 

akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 

ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 

pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal ter-

sebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi 

negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman 

tersebut. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah 

suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili 

perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan 

UUD 1945. Sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi 

mempunyai wewenang (a) Menguji undang-undang terhadap UUD; (b) Memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar; (c) Memutus pembubaran partai politik; (d) Memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (e) Memutus pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

                                                 
24 Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar”. 
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atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. 

Selain lima wewenang tersebut, berdasarkan Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah 

mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR,25 Mahkamah Konstitusi memiliki 

wewenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu 

merupakan salah satu konsekuensi dari dimasukkannya Pilkada sebagai bagian dari 

rejim Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu.26 Pasal 236C Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 menyatakan 

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala dan wakil kepala 

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 
18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian 

konstitusionalitas undang-undang, sering disebut sebagai “judicial review”. Namun 

istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah “constitutional review” atau 

pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Per definisi, konsep 

“constitutional review” merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem 

pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (rule of law), 

prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), serta perlindungan hak asasi 

manusia (the protection of fundamental rights). Dalam sistem “constitutional 

review” itu tercakup dua tugas pokok, yaitu:27 

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau 

“interpaly” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan 

dan/atau penyahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. 

2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental 

mereka yang dijamin dalam konstitusi. 

 

                                                 
25 Saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh Presiden. 
26 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 4721. Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ini menyatakan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 menyatakan “Penyelenggara 
Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan 
Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.” 
27  Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian, Op. Cit., hal. 10-11. 
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Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain dapat dilihat 

sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi 

demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Sebelum terbentuknya Mahkamah 

Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, hubungan kelembagaan negara dan 

institusi demokrasi lebih didasarkan pada hubungan yang bersifat politik. Akibatnya, 

sebuah lembaga dapat mendominasi atau mengkooptasi lembaga lain, atau terjadi 

pertentangan antar lembaga atau institusi yang melahirkan krisis konstitusional. Hal 

ini menimbulkan ketiadaan kepastian hukum dan kotraproduktif terhadap 

pengembangan budaya demokrasi. Pengaturan kehidupan politik kenegaraan secara 

umum juga telah berkembang sebagai bentuk “the constitutionalization of 

democratic politics”.28 Hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum, 

kepastian hukum, dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep 

negara hukum yang demokratis (democratische reshtsstaat). 

Secara keseluruhan, enam kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan 

dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wewenang memutus 

pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang 

menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan 

pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-

Undang Dasar, menjamin mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap 

lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan 

UUD 1945.  

Wewenang selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai 

politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat 

dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan 

pendapat. Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. 

Oleh karena itu partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi 

karena partai politiklah yang pada prinsipnya akan membentuk pemerintahan.29 

Maka keberadaan partai politik harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh 

kekuasaan pemerintah. Jika pemerintah, yang pada prinsipnya dibentuk oleh suatu 

partai politik, memiliki wewenang membubarkan partai politik lain, dapat terjadi 

penyalahgunaan untuk membubarkan partai politik saingannya.30 Dengan demikian 

wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik adalah 

untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan sesuai 

UUD 1945. 

                                                 
28 Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics, Harvard Law Review, Vol. 118:1, 
2004, hal. 2-3, 10. 
29 Lihat Harold J. Laski, A Grammar of Politic, Eleventh Impression, (London: George Allen & Unwin 
Ltd, 1951), hal. 312. 
30 Pembahasan mengenai hal ini dapat dibaca pada Jimly Asshiddiqie, Kebebasan Berserikat, 
Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 
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Salah satu proses demokrasi yang utama adalah penyelenggaraan pemilihan 

umum. Mekanisme ini menentukan pengisian jabatan-jabatan penting dalam 

lembaga negara, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Agar hasil pemilu 

benar-benar mencerminkan pilihan rakyat31 sebagai pemilik kedaulatan pemilu 

harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah 

satu wujud prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemilu tidak diselenggarakan 

oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiri yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu antara peserta dan 

penyelenggara pemilu, harus diputus melalui mekanisme peradilan agar benar-

benar obyektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupun 

penyelenggara pemilu. Di sinilah pentingnya wewenang Mahkamah Konstitusi 

memutus perselisihan hasil pemilu (termasuk Pilkada) untuk menjamin hasilnya 

benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. 

Wewenang terakhir Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas 

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Wewenang ini di satu sisi merupakan 

jaminan terhadap sistem presidensiil yang dianut UUD 1945 yang mana 

menghendaki masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fix term) dan tidak mudah 

dijatuhkan semata-mata karena alasan politik. Di sisi lain, wewenang ini merupakan 

pelaksanaan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law), 

termasuk terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dapat dijatuhkan karena melakukan pelanggaran hukum tertentu, tindak 

pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden32, setelah dibuktikan di Mahkamah 

Konstitusi.  

Berdasarkan keenam wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi 

memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) hal itu 

sesuai dengan dasar keberadaan untuk menjaga pelaksanaan konstitusi. Fungsi 

tersebut membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi lain, 

yaitu sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final (the final interpreter of the 

constitution). Selain itu, sesuai dengan materi muatan UUD 1945 yang meliputi 

aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan 

terhadap perlindungan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi juga memiliki 

fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak 

konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), 

serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). 

                                                 
31 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan 
Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 25 – 26; Lihat pula MacIver, The Modern 
State, First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hal. 396 – 397. 
32 Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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Produk hukum di bawah UUD 1945 yang menjabarkan aturan dasar 

konstitusional adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Secara 

hirarkis, produk hukum di bawah undang-undang merupakan dasar hukum bagi 

aturan yang lebih rendah serta menjadi legitimasi hukum bagi tindakan yang akan 

dilakukan oleh para penyelenggara negara. Untuk menjamin konstitusionalitas 

pelaksanaan, baik dalam bentuk aturan hukum maupun tindakan penyelenggara 

negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah Mahkamah Konstitusi33 

yang memiliki wewenang salah satunya memutus pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar.  

Undang-undang sebenarnya adalah juga merupakan bentuk penafsiran 

terhadap ketentuan dalam konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Namun 

demikian, penafsiran tersebut dapat saja terjadi kekeliruan dan dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945 oleh warga negara, lembaga negara lain, badan 

hukum tertentu, atau kesatuan masyarakat hukum adat, karena melanggar hak dan 

atau kewenangan konstitusional mereka. Terhadap perbedaan penafsiran tersebut, 

Mahkamah Konstitusi-lah memberikan putusan akhir dalam perkara pengujian 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Fungsi inilah yang disebut sebagai 

the final interpreter of the constitution. 

Sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh rakyat,34 UUD 1945 tidak 

hanya melindungi kepentingan dan hak-hak mayoritas, tetapi juga melindungi 

kepentingan dan hak-hak kelompok minoritas. Inilah salah satu prinsip demokrasi 

modern yang menyeimbangkan antara pemerintahan mayoritas (majority rule) 

dengan perlindungan kelompok minoritas. Demokrasi akan terperosok menjadi tirani 

jika semata-mata berdasarkan pada prinsip mayoritas.  

Di sisi lain, undang-undang dapat dilihat sebagai produk dari proses politik 

yang lebih ditentukan oleh suara mayoritas. Hal itu dapat dilihat dari lembaga 

pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden yang menduduki jabatan 

tersebut berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum. Dalam proses 

pembuatan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat 

paling kuat. Oleh karena itu, proses pembuatan dan hasil akhirnya memiliki potensi 

mengesampingkan atau bahkan melanggar hak konstitusional kelompok minoritas. 

Apabila hal itu terjadi, demokrasi telah terancam dan dapat tergelincir menjadi tirani 

mayoritas. Di sinilah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga demokrasi 

(the guardian of democracy) dengan cara melindungi hak kaum minoritas sekaligus 

menjaga pelaksanaan UUD 1945 sebagai kesepakatan seluruh rakyat, bukan hanya 

kelompok mayoritas. Fungsi tersebut juga dijalankan dengan memutus perselisihan 

hasil Pemilu sehingga suara rakyat benar-benar terjaga dan menghasilkan wakil 

rakyat (anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan pejabat (Presiden dan Wakil Presiden 

serta kepada daerah dan wakil kepala daerah) sesuai dengan pilihan rakyat.  

                                                 
33 Kelsen, Op. Cit. 
34 Brian Thompson, Textbook on Constitutional Law & Administrative Law, Third Edition, (London: 
Blackstone Press Limited, 1997), hal. 5. 
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Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia (the 

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

protector of the constitutional citizen’s rights). Salah satu hasil perubahan UUD 1945 

yang paling banyak ketentuannya adalah terkait dengan hak asasi yang karenanya 

menjadi hak konstitusional. Hak tersebut meliputi kelompok-kelompok hak yang 

biasa disebut sebagai hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, 

bahkan hak individu maupun hak kolektif masyarakat.35 Adanya jaminan hak asasi 

dalam konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk 

melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang 

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya 

melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dijamin 

UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan 

suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka 

dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga 

negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar 

tidak ada tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang melanggar hak 

konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus 

perkara pembubaran partai politik yang dimaksudkan agar pemerintah tidak dapat 

secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak 

berserikat yang terkait erat dengan hak atas kebebasan nurani dan kebebasan 

mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam UUD 1945. 

                                                 
35 Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sekarang 
telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 
setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, 
ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. 
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