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ABSTRAK 

 

 

TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

TERHADAP PASAL 18 UUD 1945 

 

 

 

Oleh 

 

AFRINTINA 

 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan tafsir putusan Mahkamah 

Konstitusi atau yang sering disebut dengan MK terhadap Pasal 18 UUD 1945. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 

normatif yuridis dengan analisis interpretasi dan konstruksi hukum sehingga 

menghasilkan argumentasi hukum melalui penalaran hukum logis dan sitematis. Hasil 

penelitian terhadap 40 putusan MK menunjukkan bahwa MK memberi jelas 

ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, MK konsisten memutus Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara kesatuan, frasa dipilih secara demokratis 

merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, MK memberikan pembeda 

dalam pemberian nama antara daerah istimewa dan daerah khusus, dan MK 

menjelaskan bahwa UUD 1945 menegasikan untuk negara berkewajiban mengakui 

dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kata Kunci: Tafsir, Putusan MK, Pasal 18 UUD 1945 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

INTERPRETATION CONSTITUTIONAL COURT RULING 

TO ARTICLE 18 UUD 1945 

 

 

 

By 

 

AFRINTINA 

 

 

This thesis aims to elaborate interpretation of the Constitutional Court which is often 

called as the Constitutional Court on Article 18 of the 1945 Constitution. The method 

that used to answer these questions is normative juridical with the analysis of 

interpretation and legal construction so as to produce legal arguments through legal 

reasoning logically and systematically. The study, of 40 rulings of the Court shows 

that the Court makes it clear about provisions that contain in the Constitution, the 

Court has consistently declared the Unitary Republic of Indonesia is a unitary state, 

the phrase elected democratically is the authority of the legislators, the Court had 

distinguish is naming the special regions and special areas, and the Court explained 

that the 1945 negated the state is obliged to recognize and respect indigenous people 

and their traditional rights as long as it’s still alive and in accordance with the 

development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia. 

 

Keywords: Interpretation, the Constitutional Court ruling, Article 18 1945 

Constitution. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desentralisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada 

rakyat.1 Upaya tersebut termuat dalam konstitusi pertama, Undang-Undang Dasar 

(UUD) Tahun 1945, telah di adopted (digunakan) model negara kesatuan 

(‘eenheidsstaat’) yang disusun berdasarkan desentralisasi2 yang pada intinya adalah 

untuk kemakmuran rakyat. Pencantuman tentang pemerintahan daerah dalam UUD 

1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah 

dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.3 Dilihat dari perspektif 

historis ketatanegaraan Indonesia, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) telah berhasil mengundangkan berbagai perundang-undangan pemerintahan 

                                                           
1 Mark & Owen menyatakan bahwa desentralisasi terlihat sebagai suatu strategi untuk memperoleh 

Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Lihat Mark & Owen Podger, Decentralization in 

Indonesia Redesigning the Stat, The Australian National University: Asian Pasific Press, 2003, Pg. 6. 

Kemudian Hari Sabarno mengungkapkan desentralisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong 

pemberdayaan masyarakat, pemenuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat 

lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lihat Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandar 

Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 6. Muhammad Ali dan Wawan menyatakan tujuan 

desentralisasi untuk menghadirkan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Lihat Muhammad Ali 

Hapsah dan Wawan Mas’udi, Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya 

Tapi Miskin, Jurnal Desentralisasi Volume 10 Nomor 2. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi 

Daerah, 2012, hlm. 35. 
2 H.M Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam Jurnal 

Konstitusi  Volume 4. Nomor 1, Maret 2007, hlm. 7. 
3 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012, 

hlm. 119. 
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daerah.4 Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan 

Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, sampai Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa otonomi 

merupakan pembahasan yang sangat penting sehingga perlu diatur sedemikian rupa 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan ini termasuk didalamnya adalah 

mengenai pemerintahan daerah. Sehingga meskipun Indonesia menganut prinsip 

Negara kesatuan di mana pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat, namun 

dengan menyadari berbagai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia maka 

kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu untuk dialirkan kepada daerah 

otonom.5 Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7), kemudian Pasal 18A 

ayat (1) dan (2), serta ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca 

Amandemen telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi daerah di 

Indonesia.  

Ketiga pasal tersebut merupakan bukti bahwa desentralisasi dijamin didalam 

UUD 1945. Hans Kelsen6 dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu norma hukum 

valid apabila norma dasar yang dijadikan sandaran valid. Dokumen yang berisikan 

konstitusi yang pertama merupakan konstitusi yang sesungguhnya, yakni suatu norma 

                                                           
4 Antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite 

Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peraturan tentang Penetapan 

Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan 

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Poko-Pokok 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
5 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1. 
6 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 

Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 161. 
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yang mengikat, hanya dengan syarat bahwa norma dasar itu dipostulasikan valid. 

Hanya atas dasar inilah pernyataan-pernyataan dari pembuat norma oleh konstitusi 

bersifat sebagai norma-norma yang mengikat. Dalam tata urutan hierarkis hukum 

suatu negara, konstitusi merupakan urutan yang paling utama sebagai sumber hukum. 

Cara untuk mengetahui makna dari isi suatu konstitusi tidak bisa hanya membaca 

pasal yang ada dalam suatu konstitusi, karena suatu konstitusi adalah bersifat umum 

dan abstrak, sehingganya diperlukan penafsiran-penafsiran untuk dapat membaca 

suatu konstitusi. Misalnya ketentuan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih 

secara demokratis”. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut diatas tidak dapat diartikan 

serta merta “demokratis” seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Cara 

mengetahui makna apa yang sebenarnya terkandung didalam pasal tersebut harus 

menggunakan penafsiran. Perlu adanya penafsiran adalah untuk mengetahui apa 

sebenarnya yang dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar. 

Melihat ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut, tidak cukup dengan hanya 

melihat Undang-Undang Dasar dan pendapat ahli, harus ada sebuah lembaga negara 

yang berfungsi sebagai penafsir Undang-Undang Dasar,7 lembaga negara tersebut 

ialah Mahkamah Konstitusi (MK). K.C. Wheare dalam bukunya Konstitusi-

                                                           
7 Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, satu-satunya penafsiran konstitusi yang tafsirnya memiliki 

nilai hukum hanyalah Mahkamah Konstitusi (the sole interpreter of constitution) hal demikian senada 

dengan buku karangan Feri Amsari, dalam Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, terbitan PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2011, hlm.deskripsi.  
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Konstitusi Modern mengemukakan bahwa konstitusi dapat berubah secara informal 

melalui penafsiran hakim.8 

Kaitan dengan ketentuan pasal 18 UUD 1945, MK mencatat sepanjang Desember 

2004 sampai dengan Januari 2017 sebanyak 2.3529 Perkara Pengujian Undang-

Undang yang di ajukan ke MK. Dari jumlah tersebut, terdapat 61 perkara dengan 

judul Pengujian Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dari 61 

Putusan tersebut terdapat 18 Putusan yang batu uji dalam permohonan adalah Pasal 

18 UUD 1945. Namun, karena Pasal 18 UUD 1945 yang dijadikan batu uji tersebut 

tidak hanya dijumpai pada judul pokok perkara Pemerintahan Daerah, yakni 

ditemukan juga pada Pengujian pokok perkara Pembentukan Daerah, kemudian  dari 

Pembentukan Daerah terdapat 26 Putusan dengan batu uji Pasal 18 UUD 1945. 

Dengan demikian dari jumlah total tersebut dapat di tarik jumlah final Pengujian 

undang-undang dengan batu uji Pasal 18 UUD 1945, MK memutus sebanyak 40 

Putusan Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

terkait Pasal 18 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan jumlah perkara diatas, jelaslah bahwa jumlah tersebut adalah jumlah 

yang tidak sedikit, maka menjadi sangat perlu diadakannya suatu penelitian khusus 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pengujian Undang-

Undang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 UUD 1945 dan hal ini tentunya 

                                                           
8 Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 176. 
9 Lihat Lampiran karya tulis yang ada dibagian lampiran, sebagai bentuk lampiran yang tidak 

terpisahkan dari hasil penelitian. 
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tidak terlepas dari tujuan awal penulis bahwa untuk mengetahui subtansi Pasal 18 

UUD 1945 melalui Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bahwa belum pernah ada 

penelitian maupun buku khusus yang mengkaji berkenaan dengan tafsir putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 18 UUD 1945. Selain itu penelitian ini akan 

dikaji menggunakan pendekatan case of study (study kasus) yaitu mengkaji putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah 

periode 2004-2016 dengan cara melakukan tinjauan hukum (legal review), yakni 

Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis 

untuk menuliskan skripsi dengan judul Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi 

Terhadap Pasal 18 UUD 1945. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 

1945? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dikhususkan pada bidang Hukum Tata 

Negara dengan mengkaji Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 

UUD 1945. 
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D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi 

Terhadap Pasal 18 UUD 1945. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

(1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang 

berkaitan dengan masalah Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap 

Pasal 18 UUD 1945; 

(2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis 

pada masa mendatang. 

 

b. Kegunaan Praktis 

(1) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 

bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Tafsir 

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945; 

(2) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana 

masalah Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 

1945; 

(3) Bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pemangku kepentingan, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang 

berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah Tafsir Putusan Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hak Konstitusional 

Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan, yang mengakomodir kebutuhan 

masyarakat dan tertuang dalam bentuk naskah tertulis sebagai penjamin hak-hak 

warga negara, sehingga hak-hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Konsekuensi 

akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang 

diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar tersebut. 

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan 

dalam konstitusi sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie10, Hak 

konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh UUD 1945. 

Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini 

merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan 

oleh pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hubungan negara dan warga 

negara. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia 

menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang 

kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi 

                                                           
10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratais, 

Setara Press : Malang, 2015, hlm. 6. 
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sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun untuk sampai 

pada kedudukan ini, pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang 

panjang.11 

1. Evolusi Pemikiran tentang Hak Konstitusional 

Sejarah pemikiran hak konstitusional tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran 

atau doktrin Barat tentang hak-hak individu (individual rights).12 Meskipun demikian 

tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa pemikiran tentang hak-hak individu semata-

mata produk peradaban Barat. Sebab dalam ajaran dan tradisi-tradisi agama-agama 

besar dunia, baik yang berkembang di Barat maupun di Timur, penghormatan 

terhadap martabat dan kepribadian manusia serta keyakinan akan keadilan memiliki 

akar yang kuat. Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha semua menekankan tak dapat 

diganggu-gugatnya segala hal yang merupakan atribut penting kemanusiaan.13 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II (PD II), khususnya setelah didirikannya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menandai makin intensifnya gerakan Hak 

Asasi Manusia (HAM) di level internasional, makin banyaknya negara memasukkan 

jaminan dan perlindungan HAM secara tertulis kedalam konstitusinya, lebih-lebih 

setelah kejatuhan rezim Komunis pada akhir abad ke-20. 

                                                           
11 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint), Jakarta: Sinar Grafika, 

2013, hlm. 111. 
12 Louis Henkin et al, Human rights, New York : Foundation Press, 1999, hlm. 16. 
13 Bahkan, banyak nilai-nilai moral yang menjadi penyangga hukum internasional hak asasi manusia 

saat ini merupakan bagian integral dari ajaran dan filsafat agama-agama besar ini; lebih jauh lihat 

Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law: National, Cambridge-New 

York-Port Melbourne-Madrid-Cape Town:Regional and International Jurisprudence, Cambridgen 

University Press, 2002, hlm. 7-12. 
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Perancangan konstitusi (constitutional drafting) negara-negara pasca Perang 

Dunia II terfokus pada dua masalah pokok: pertama, penegasan HAM sebagai 

pembatasan wilayah otonomi individu yang tak boleh dilanggar oleh negara; kedua, 

pembentukan MK sebagai pengadilan khusus untuk menjaga dan melindungi hak-hak 

asasi tersebut. 

Dimasukkanya HAM kedalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada 

hak-hak itu sebagai hak-hak fundamental (fundamental law) maka hak-hak 

konstitusional itupun mendapatkan status sebagai hak-hak fundamental. Akibatnya, 

hak-hak konstitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum 

dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak 

sesuai dengan hak konstitusional (atau hak fundamental) itu harus dibatalkan oleh 

pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai 

dasar hukum (fundamental). 

Berdasarkan uraian diatas, pada evolusi pertama ini didapat catatan penting yang 

dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusioal: 

 Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat 

fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak 

itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak 

alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari 

konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental; 

 Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan 

dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang 

kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, 

tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau 

melanggar hak konstitusional itu; 

 Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka 

setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau 
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melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak 

konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental 

apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat 

dipertahankan dihadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara 

yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional 

dimaksud; 

 Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak 

konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau 

pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran 

oleh individu lain; dan 

 Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat 

fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap 

kekuasaan negara. 

 

2. Hak Konstitusional sebagai Pembatasan Kekuasaan Negara 

Paham negara hukum baik menurut konsepsi Rechtsstaat, Etat de droit, maupun 

Rule of Law, menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu (yang kemudian 

menjadi hak konstitusional) sebagai salah satu ciri atau syarat utamanya. Karena 

lazimnya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif. dan 

yudikatif, maka bahwa hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan 

negara diatas terkandung pengertian, yaitu: 

 Jika pembuat undang-undang, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, 

membuat undang-undang maka undang-undang itu tidak boleh 

bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional; 

 Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mengambil atau 

melakukan tindakan tertetu dalam menjalankan pemerintahan maka 

tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak 

konstitusional; dan 

 Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, melakukan 

tindakan mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya maka 

tindakan mengadili maupun putusan pengadilan itu tidak boleh 

bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional. 
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B. Hak Konstitusional Pasal 18 UUD 1945 

Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal balik atas kewajiban 

konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban konstitusional tidak dapat 

dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak konstitusional dikarenakan 

adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh UUD 1945. Kewajiban 

konstitusional merupakan konsekuensi warga negara dalam kedudukannya sebagai 

warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara. 

Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan 

mengenai Pemerintahan Daerah telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam 

Undang-Undang Dasar. Pada awal perumusannya hanya terdiri dari satu pasal dengan 

hanya satu ayat, kemudian pada Amandemen kedua menjadi tiga pasal dengan 

perincian Pasal 18 terdiri dari 7 ayat, kemudian Pasal 18A terdiri dari 2 ayat dan 

Pasal 18B terdiri dari 2 ayat.14 

Dapat disimpulkan bahwa Amandemen UUD 1945 memberikan landasan 

konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Landasan konstitusional Pemerintahan Daerah tersebut dapat dilihat dalam Bab VI 

Pemerintahan Daerah UUD 1945. 

Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, maka akan sangat berhubungan 

dengan asal muasal reformasi desentralisasi. Oleh karenanya akan dikaji lebih dalam 

terkait desentralisasi beserta bagian-bagian lain yang tidak terpisahkan dengan 

desentralisasi. 

                                                           
14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam 

perubahan dalam mengikuti perkembangan mengenai pola pemerintahan yang 

awalnya sentralistik menjadi desentralisasi pada tahun 1999. Sejarah perubahan pola 

pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara-negara dengan bentuk negara kesatuan 

pola sentralistik. 

Tidak berfungsi dan gagalnya sistem pembuatan keputusan yang sentralistis, 

dimana pemerintah pusat tidak dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap 

komunitas di tiap-tiap daerah yang beragam serta berawal dari kesadaran akan 

kebutuhan manajemen bahwa mengelola negara secara sentralistik dengan seribu satu 

macam permasalahan pemerintahan jelas tidak efektif dan melelahkan menjadi latar 

belakang dan asal muasal reformasi desentralisasi serta memunculkan tuntutan 

kebijakan otonomi daerah.15 

Desentralisasi adalah awal mula terwujudnya kebijakan Pemerintahan Daerah 

atau Pemerintah Daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi.16 Ian Johnson 

menyatakan bahwa desentralisasi telah dimulai sejak awal 1980-an. Melalui 

pernyataan bahwa pentingnya desentralisasi dalam pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, dan perkembangan rakyat sipil serta institusi demokrasi. 

Gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam 

pola pemerintahan yang selama ini sentralistik merupakan gejolak yang dialami oleh 

                                                           
15 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: 

Indepth Publishing, 2012, hlm. 19. 
16 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2005, hlm.7. 
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bangsa Indonesia akibat krisis ekonomi di Tailan yang berdampak pada Negara-

Negara di kawasan Asia. 

Desentralisasi sebagai salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan 

yang merupakan kebalikan dari sentralisasi dimana dalam sistem pemerintahan 

sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan 

dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat didaerah hanya melaksanakan 

kehendak pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, sebagian 

kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 

Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut 

desentralisasi. 

Desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (spreading van bevoegheid), 

tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk 

mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan Negara antara Pemerintah 

Pusat dan satuan–satuan pemerintahan tingkatan lebih rendah. Secara normatif dalam 

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian desentralisasi 

adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi. 

Mengenai desentralisasi banyak para sarjana ahli hukum yang mendefinisikan 

tentang desentralisasi. Menurut Sarungdajang17 desentralisasi adalah suatu sistem 

yang dipakai dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. 

Sistem sentralisasi merupakan kewenangan pemerintah baik dipusat maupun 

didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat didaerah hanya 

                                                           
17 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hlm. 54. 
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melaksankan kehendak Pemerintah Pusat, sistem desentralisasi menurutnya 

merupakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain 

untuk dilaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain. 

Desentralisasi menurut Sarundajang, dibedakan dalam empat bentuk yaitu: 

1. Desentralisasi menyeluruh (Comprehensive local government sistem), adalah 

sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di 

daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam 

(multi purpose local authorities); 

2. Sistem kemitraan (partnership sistem), adalah beberapa jenis pelayanan yang 

dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dari beberapa jenis, yang lain 

dilaksanakan oleh aparat daerah; 

3. Sistem ganda (dual sistem), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara 

langsung demikian juga aparat di daerah; 

4. Sistem administrasi terpadu (integrated administrative sistem), adalah aparat 

pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang 

pejabat koordinator. 

 

Desentralisasi dalam arti luas mencangkup setiap penyerahan kewenangan dari 

Pemerintah Pusat, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada pejabat 

Pemerintah Pusat yang ditugaskan di daerah. Person18 memberikan definisi 

desentralisasi dari sudut pandang politik yaitu bahwa desentralisasi merupakan 

sebagai pembagian kekuasaan pemerintah dari pusat dengan kelompok lain yang 

masing-masing mempunyai wewenang kedalam suatu daerah tertentu dari suatu 

negara. 

Joeniarto19 mengatakan bahwa desentralisasi adalah memberikan wewenang dari 

pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 

                                                           
18 Syarif Hidayatullah dan Bhenyamin Hoessein, Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde 

Baru, Jakarta: Yayasan Tifa, 2005, hlm. 23-25. 
19 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bina Aksara, 1992, hlm. 15. 
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tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin20 mengartikan 

desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-

golongan dalam masyarakat daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri. Irawan Soejipto21 mengartikan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan 

kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa definisi tentang desentralisasi diatas, maka 

menurut penulis desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem dimana 

Pemerintah Pusat memberikan wewenang atau mengurus rumah tangganya sendiri. 

Desentralisasi dibutuhkan untuk memperkuat pemerintah daerah untuk menyatukan 

antar Negara dengan masyarakat lokal, selain itu desentralisasi juga dimaksudkan 

untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, 

peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah.22 Negara yang memiliki keadaan geografis yang cukup luas dengan populasi 

yang besar dengan sistem desentralisasi otonomi daerah ini diharapkan akan lebih 

cepat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

The Liang Gie mengemukakan alasan mengapa diperlukannya sistem 

desentralisasi dari beberapa sudat pandang: 

1. Dari sudut politik, sebagai permainan kekuasaan desentralisasi dimaksudkan 

untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya 

dapat menimbulkan tirani; 

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan 

pendemokrasian untuk menarik rakyat supaya ikut serta dalam pemerintahan dan 

melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi; 

                                                           
20 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986, hlm.5. 
21 Irawan Soejipto, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 29. 
22 Hari Subarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 

hlm. 42. 
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3. Dari sudut teknik organisasi pemerintahan, alasan mengadakan desentralisasi 

adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang 

dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya 

diserahkan kepada daerah, hal-hal yang lebih tepat ditangan Pemerintah Pusat 

akan tetap diurus oleh Pemerintah Pusat; 

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat 

sepenuhnya ditumpahkan pada kekuasaan daerah seperti geografi, keadaan 

penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah; dan 

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena 

Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu 

pembangunan tersebut. 

 

Secara keseluruhan ada beberapa alasan mengapa diperlukannya desentralisasi 

dari beberapa sudut pandang, yaitu: 

1. Alasan geografis, yaitu mengenai luasnya geografis suatu negara; 

2. Alasan kependudukan, yaitu mengenai jumlah penduduk yang menempati suatu 

negara; 

3. Alasan kultural, yaitu perbedaan kultural setiap daerah sehingga harus terdapat 

kebijakan desentralisasi; 

4. Alasan politik yaitu, dalam hal pembagian kekuasaan. Dalam hal adanya 

desentralisasi ini maka mencegah adanya penumpukan wewenang di Pemerintah 

Pusat; 

5. Alasan administratif, yaitu dalam pelayanan administratif; dan 

6. Alasan kepentingan ekonomi, yaitu untuk memajukan perekonomian wilayah 

maupun masyarakat. 

 

Guna mencegah penumpukan kewenangan di Pemerintah Pusat, dalam 

kepustakaan dikenal adanya dua macam desentralisasi yaitu: 

1. Desentralisasi jabatan, yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan 

sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk 

meningkatkan kelancaran kerja. 
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2. Desentralisasi kenegaraan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah 

dalam lingkungannya sebagai usaha mewujudkan asas demokrasi dalam 

pemerintahan negara. 

Amrah Muslimin mengemukakan ada tiga macam desentralisasi, yaitu: 

1. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan 

rumah tangganya sendiri pada badan-badan politik didaerah-daerah yang di pilih 

oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 

2. Desentralisasi Fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-

golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam 

masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu. 

3. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, 

masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. 

Banyaknya alasan diperlukannya desentralisasi dan bermacam bentuk 

desentralisasi, bukan berarti desentralisasi tidak memiliki kelemahan. Menurut Josep 

Riwu Kaho23 ada beberapa kelemahan desentralisasi, yaitu: 

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan 

bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi; 

2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah 

dapat lebih mudah terganggu; 

3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat menimbulkan timbulnya apa 

yang disebut daerah-isme atau provinsi-isme; 

4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan 

perundangan yang bertele-tele; dan 

5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukannya biaya yang lebih banyak 

dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan. 

 

                                                           
23 Lihat dalam Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, Op.Cit., hlm. 8. 
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Mendesentralisasikan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah, maka daerah berwenang untuk menjalankan tugas dan urusan-urusan tertentu 

yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah. 

Adanya penyerahan kewenangan secara vertikal dari institusi lembaga/pejabat kepada 

bawahannya, maka yang diberi wewenang tertentu berhak bertindak atas nama sendiri 

dalam urusan tersebut. 

Otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, setidaknya harus 

melingkupi 3 (tiga) asas hak asal-usul yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, 

pengakuan terhadap sistem norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta 

pengakuan terhadap basis material yakni hak ulayat serta aset-aset kekayaan desa 

(property right).24 

Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi senantiasa 

berkaitan dengan status otonomi atau mandiri. Dengan kata lain, setiap pembicaraan 

tentang desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya 

membicarakan otonomi.25 

Berlakunya konsep desentralisasi di Indonesia, kekuasaan atau kewenangan oleh 

pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya diberikan 

kepada daerah-daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang berarti bahwa, 

pemerintah di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya 

                                                           
24 Ibid, hlm. 103. 
25 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Study Hukum, Fakultas 

Hukum, UII, 2001. hlm. 174. 
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dengan prinsip otonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” 

diartikan “pemerintahan sendiri”.26 

Otonomi daerah berasal dari Bahasa Yunani yaitu autos dan nomos berarti 

undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat undang-undang sendiri 

(zelfwetgeving) serta mencangkup pemerintahan sendiri (zelfestuur). Konsep otonomi 

daerah sebagai implementasi dari sistem desentralisasi terdapat pelimpahan 

wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dengan 

cara yang dikehendaki daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segala 

aspek dan faktor yang ada di daerah. Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah 

definisi yang tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri. 

Menurut C.W. Van Der Pot27 memahami konsep otonomi daerah sebagai 

menjalankan rumah tangganya sendiri (eigen houshounding). Selain itu, otonomi juga 

diartikan sebagai suatu hak rakyat dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, 

dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar 

dan indigenous.28 

Nikmatul Huda29 mengatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang bersangkutan 

dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur serta 

mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep 

otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur 

                                                           
26 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008, hlm. 1025. 
27 H.M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 161. 
28 Lihat dalam Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., 

hlm. 31. 
29 Nikmatul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, hlm. 84. 
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dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan 

sendiri aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. 

Syarif Syaleh30 mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah 

daerah sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari 

Pemerintah Pusat. Adapun menurut Wayong31 bahwa otonomi daerah merupakan 

suatu kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah, dengan 

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota 

mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya, makna asas 

pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang 

ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri. 

Menurut Soehino,32 bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan 

urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya 

sendiri. Selanjutnya Nasreon33 berpendapat bahwa otonomi seluas-luasnya bukan 

tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan.  

Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak memiliki ujung, karena memang 

asas yang diterapkan dalam prinsip otonomi daerah diberikan sebagian wewenang 

dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan 

                                                           
30 Syarif Syaleh, Otonomi dan Daerah Otonom, Jakarta: Endang, 1953, hlm. 31. 
31 M. Nasreon, Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah, Jakarta: Wolters, 1951. 
32 Soehino, Perkembangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 5. 
33 Lihat dalam M. Nasreon, Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah, Op. Cit., hlm. 28. 
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patuh terhadap aturan yang ada, karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah 

diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang 

masih dipegang dan di urus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan 

absolutnya. 

Secara konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak 

positif bagi kesejahteraan daerah, menurut A. Sonny Keraf alasan tersebut antara lain: 

1. Otonomi daerah mendapatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik 

dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah; 

2. Melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih 

murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap 

kebijakan pro rakyat; 

3. Kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan diakomodasi; dan 

4. Nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga Pemeritah Daerah dan 

masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri. 

 

Adanya beberapa poin kelebihan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

dampak positif, bukan berarti tidak terdapat hal yang mempengaruhi pelaksanaan 

otonomi daerah. Berikut ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

otonomi daerah antara lain: 

c. Faktor manusia 

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor 

manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor 

manusia mencangkup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah yang 

merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan. 
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d. Faktor keuangan 

Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggarannya aktifitas pemerintahan 

daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self 

supporting-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan 

sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

e. Faktor peralatan. 

Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggarannya aktivitas Pemerintahan 

Daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, dan memadai dari 

segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaanya. 

f. Faktor organisasi dan manajemen. 

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan 

efektif. 

Pelaksanaan otonomi daerah haruslah menerapkan sistem otonomi yang 

bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang harus sesuai dengan 

tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama seperti yang 

telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah bahwa ada juga yang sering disebut dengan 

dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
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pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan 

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

Menurut Irawan Soejito terdapat dua pandangan mengenai hubungan 

desentralisasi dan dekonsentrasi. Pandangan pertama mengganggap dekonsentrasi 

sebagai salah satu bentuk desentralisasi. Kedua, pandangan yang menganggap 

dekonsentrasi adalah sekedar pelunakan sentralisasi menuju kearah desentralisasi. 

Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan 

daerah dan protes-protes daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dengan 

menjauhkannya dari ibu kota, sehingga dampaknya dapat dialokasi pada daerah-

daerah tertentu saja. Aparat-aparat dekonsentrasi juga sering dipergunakan untuk 

mengontrol daerah-daerah. Melalui kewenangan administratif terhadap anggaran 

daerah, persetujuan terhadap peraturan daerah, aparat desentralisasi dapat 

mengendalikan pemerintah daerah, terutama manakala terjadi konflik antara 

pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, bukan hanya ada desentralisasi, otonomi, 

dan dekonsentrasi, namun ada juga tugas pembantuan. Menurut Koesoemahatmadja, 

tugas pembantuan (madebewind atau zelfbestuur) sebagai pemberian kemungkinan 

kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk meminta 

bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar 

menyelenggarakan tugas dan urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih 

atas tersebut).34 

                                                           
34 Koesoemahatmadja dalam Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Bandung: Nusa 

Media, hlm. 39-40. 
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Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah khususnya pasal 1 angka 11 bahwa tugas pembantuan adalah 

penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten Kota untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Provinsi. 

Berbicara mengenai hak konstitusional Pasal 18, maka terkait erat dengan 

bahasan mengenai desa, dengan demikian perlu dilakukan pembahasan sedikit-

banyak mengenai desa. 

C. Masyarakat Desa Di Indonesia 

Apabila membicarakan “Desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan 

menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara 

sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas 

penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka 

saling mengenal dangan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta 

banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis 

tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana 

pada umumnya hidup dari faktor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau 

tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya rendah dan lain 

sebagainya. 

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat 

yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan 
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alam di sekitarnya. Dalam pengertian kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan 

ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sumber daya yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah 

pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka 

untuk bertahan hidup (survival). 

Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, 

beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari 

usaha-usaha untuk membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktifitas ekonomi ini 

kemudian diklaim menjadi hak milik desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, 

mengambil hasil apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik 

mereka, tanpa ijin atau persetujuan warga desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan 

dengan pihak lain dalam sistem perekonomian subsistem ini acapkali dilakuakan 

secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan. 

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi 

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang 

tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang 

ketiga ini, desa ditulis dengan huruf awal D besar (“Desa”). Desa sering dirumuskan 

sebagai “suatu satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri”. Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa 

mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutus 

sesuatu sesuai dengan kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh 

sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut absah atau legitimate, pemerintah 

pusat mengaturnya dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan RI yang 
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pertama kali dan secara khusus yang mengatur mengenai pemerintahan Desa secara 

lengkap adalah UU Nomor 5 Tahun 1979. 

Dari segi istilah, desa sendiri adalah sebututan bagi masyarakat hukum yang ada 

di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan didaerah-daerah lainnya 

mempunyai sebutan sendiri-sendiri seperti Gampong dan Meunasah (Aceh), Huta 

dan Huria (di Tapanuli), Nagari (Sumatra Barat), Marga (Sumatra Selatan), Benua 

(Kalimantan), Kampung (Sulawesi), Negeri (Maluku) dan lain-lain. 

Dalam sejarah tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia, Desa dipandang 

sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya 

organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan Negara-negara 

modern sebagaimana dikenal dewasa ini. Seperti diketahui bahwa sebagai mahluk 

sosial, maka manusia selalu hidup secara berkelompok, yang bermula dari unit yang 

paling kecil yaitu kelurga batih (suami, istri dan anak-anak). Ketika keluarga tersebut 

bertambah banyak, maka sebagian ada yang memisahkan diri dan membuat tempat 

tinggal sendiri. Tempat pemukiman mereka semakin lama semakin besar dan 

penghuninyapun semakin banyak, baik dari keturunan anak-anak mereka sendri 

maupun dari keturunan orang lain yang bermukim disitu. Disanalah kemudian lahir 

kesatuan masyarakat hukum yang mandiri, dan pemimpin mereka biasanya adalah 

yang tertua atau yang mempunyai kemampuan paling tinggi diantara mereka 

(mungkin yang paling kuat, paling cerdik, paling besar tubuhnya, dan lain-lain). 

Itulah sebabnya, didesa-desa lama yang masih asli selalu terdapat dua unsur yang 

penting yaitu ikatan geneologis dan kesatuan wilayah. 
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Secara geonologis, penduduk suatu desa pada umumnya mempunyai pertalian 

darah yang erat, karena mereka berasal dari keturunan yang sama atau jika ada yang 

berasal dari luar mereka sudah terikat dengan ikatan perkawinan dengan penduduk 

asli desa itu. Jadi tidak mengherankan apabila ditelusuri ternyata penduduk yang 

jumlahnya ratusan bahkan ribuan tersebut ternyata berasal dari satu atau beberapa 

kelurga saja. Dalam desa-desa lama semacam itu, warga desa pendatang belum diakui 

secara penuh sebagai warga desa apabila belum terikat dengan pertalian darah dengan 

penduduk asli, misalnya melalui perkawinan. Sedangkan unsur yang kedua adalah 

kesatuan wilayah. Wilayah desa selalu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-

pisah, sehingga tidak ada enclave dalam suatu desa yang menjadi bagian lain yang 

berbeda. 

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus 

kehidupan mereka secara mandiri (otonomi), dan wewenang untuk mengurus dirinya 

sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat itu terbentuk tanpa 

diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa Desa disebut 

memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti 

Kabupaten, Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Nasional. 

Desa-desa yang semula kecil itu kemudian tumbuh semakin lama semakin besar, 

sehingga kemudian lahir keinginan meluaskan kekuasaan karena merasa dirinya lebih 

kuat. Adakalanya keinginan untuk membesarkan diri tersebut dilakukan dengan 

menguasai desa lain yang lebih lemah melalui cara-cara kekerasan (perang), dan 

kemudian desa yang dikalahkan tersebut dijadikan bagiannya. Lalu secara bertahap 
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tumbuh organisasi kekuasaan yang lebih besar yang pada mulanya mungkin berupa 

desa kecil, berkembang menjadi kerajaan kecil, dan akhirnya menjadi negara seperti 

yang dikenal sekarang. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya tersebut, 

kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom semakin lama 

makin menurun karena menjadi bagian subsistem dari institusi yang lebih besar 

sehingga dalam piramida kekuasaan pemerintahan dewasa ini, desa berada di tempat 

yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah 

yang kemudian mati hidupnya tergantung pada kemauan pemerintah nasional 

(negara) yang secara berlapis mengukungnya sejak dari pemerintah Kecamatan, 

Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat. 

Sementara dari kajian historis dan antropologis, pandangan demikian itu 

membawa Soetardjo Kaharthohadikoesoemo35 untuk mendefinisaikan desa sebagai 

satu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. Dari definisi tersebut terlihat adanya empat unsur 

desa yakni: (1) wilayah atau daerah, (2) penduduk, (3) tata kehidupan, (4) otonomi. 

Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, 

sehingga hilangnya salah satu unsur, apalagi kalau beberapa unsur akan menjadikan 

desa mengalami disfungsi atau bahkan ambruk dalam arti kehilangan makna sebagai 

suatu sitem. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut 

dengan UU Desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru 

kebijakan tata kelola desa. UU Desa menempatkan posisi desa sebagai ujung tombak 

                                                           
35 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Yogyakarta, PolGov, 2013, hlm. 4. 
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pembangunan yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip 

keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. UU Desa 

mempertegas kewenangan otonomi melalui kebijakan penataan Desa. Desa memiliki 

hak asal-usul dan tradisonal dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat 

setempat. Desa didorong sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan 

kuat namun dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan negara. 

UU Desa meletakkan Penataan Desa dalam ranah grand design yang 

mempertimbangkan aspek fundamental, struktural dan institusional.36 Dalam naskah 

akademik UU Desa, Grand Design yang dibangun berdasarkan argumentasi : 

a. argumentasi historis yang menekankan bahwa desa-desa yang ada di 

Indonesia sejak dulu mempunyai konsep sebagai self governing 

comuniti; 

b. filosofis-konseptual yang menekankan bahwa desa di Indonesia sudah 

hadir sebelum republik Indonesia ada; 

c. yuridis yang melihat bahwa UUD 1945 memberikan amanat terhadap 

adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 18; 

d. argumen sosiologis yang menyatakan bahwa paradigma pembangunan 

Indonesia harus dilakukan dari bawah untuk menciptakan masyarakat 

adil dan makmur; 

e. argumen psikopolitik yang menyatakan bahwa sejak awal 

kemerdekaan sebenarnya negara Inonesia  sudah berupaya 

menentukan posisi dan format Desa yang sesuai dengan konteks 

keragaman. 

 

Argumentasi tersebut diatas mengantarkan kepada tujuan pengaturan Desa itu 

sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap 

aspek kemasyarakatan Desa, namun tujuannya pula bukan mengatur secara 

keseluruhan. Pengaturan secara menyeluruh hanya akan menyekang eksistensi dan 

                                                           
36 Bambang Suryadi, Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Bandar Lampung, Sai Wawai 

Publishing, 2016, hlm. 3. 
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kedudukan Desa. Hal seperti kemasyarakatan Desa (kearifan lokal, sosial, adat-

istiadat dan sebagainya) harus berjalan normal tanpa intervensi negara. UU Desa 

merupakan sarana hukum untuk mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini 

terpinggirkan. Dalam bagian penjelasan UU Desa dinyatakan bahwa tujuan UU Desa 

antaralain: 

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; 

2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 

NKRI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; 

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 

5. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka 

serta bertanggung jawab; 

6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 

sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan 

9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 

Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai 

subjek pembangunan, maka desa dituntut untuk dapat merencanakan, 

menganggarkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh proses 

pembangunan. Dengan demikian desa akan menjadi mandiri dalam menciptakan 

kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi proses tumbuh kembangnya kemandirian 

dan kesejahteraan desa namun tetap memperhatikan hak-hak politik rakyat, dan tidak 

mementingkan golongan. 
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Walaupun demikian ketentuan pasal 18 UUD 1945 banyak istilah yang sering 

menjadi perdebatan, yang kemudian dari perdebatan tersebut membuat tidak jelas apa 

sebenarnya yang terkandung didalam pasal tentang pemerintahan daerah tersebut. 

Apakah merupakan kewenangan Gubernur sebagai pemerintah daerah suatu wilayah, 

apakah bisa disebut dengan demokratis jika pemilu di daerah tidak secara langsung 

dipilih oleh rakyat, apakah hal demikian merupakan hak desentralisasi atau bukan 

jika hutan adat disuatu wilayah milik masyarakat dan lain-lain tersebut membutuhkan 

lembaga negara tersendiri yang mampu mengartikan dan menafsirkan apa sebenarnya 

yang terkandung didalam suatu pasal UUD 1945 yakni terkait desentralisasi dan 

otonomi yaitu Pasal 18 Bab Pemerintahan Daerah. Lembaga demikian adalah 

lembaga yang seharusnya independen dan bukan berasal dari partai politik sebagai 

upaya untuk melindungi hak-hak politik masyarakat dari kepentingan politik 

segelintir golongan. 

 

D. Mahkamah Konstitusi 

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi 

Momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan Mahkamah 

Agung (MA) Amerika Serikat (AS) dalam kasus Marbury vs Madison pada 1803. 

Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam judiciary 

Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika AS. Pada saat itu 

tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang 

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

Amerika Serikat yang diketuai oleh Jhon Marshal berpendapat hal itu adalah 
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kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjujung tinggi dan 

menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk 

menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar 

konstitusi. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang 

bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

Terhadap perkembangan hukum di AS tersebut, Beard menyatakan bahwa 

judicial review merupakan bagian dari sistem checks and balances merupakan 

elemen esensial konstitusi dan dibangun diatas doktrin bahwa cabang pemerintahan 

tidak boleh berkuasa penuh. 

Putusan MA AS tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga ke 

daratan eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah 

manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai 

lembaga perwakilan rakyat. Suatu lembaga pengadilan tidak dapat menolak untuk 

menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang 

Dasar. Pandangan sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan 

yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu 

undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri 

kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan 

oleh pengadilan. 

Perkembangan di AS mendorong George Jelinek mengembangkan gagasan pada 

akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria ditambahkan kewenangan melakukan 

judicial review seperti yang dipraktikkan oleh Jhon Marshall. Pada saat itu MA 
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Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan 

pemerintah terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian 

juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan 

warga negara atas tindakan negara (constitutional complaint). 

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri diluar MA untuk menangani perkara 

judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada abad 1919-1920. 

Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dari konstitusi Austria 1920 yang 

didalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof). Sejak saat 

itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada diluar 

MA yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara 

konstitusional lainnya.  

Sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk 

Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul dan menguat 

diera reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Gagasan judicial 

review telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. 

Namun karena dianggap UUD 1945 pada saat itu tidak menganut paham trias politika 

dan belum banyak sarjana yang memiliki pengalaman dalam judicial review maka ide 

tersebut ditolak oleh Prof. Soepomo. 

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), judicial 

review pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi hanya terbatas pada 

pengujian undang-undang Negara bagian terhadap konstitusi. Awal Orde Baru, 

pernah dilakukan pembentukan Panitia Ad Hoc II MPRS yang merekomendasikan 

diberikannya hak menguji materiil undang-undang kepada MA. Namun rekomendasi 
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tersebut ditolak oleh pemerintah dengan penjelasan hanya Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.37 Hal tersebut 

pernah dilakuakan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo 

Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tentang Peninjauan Kembali Produk 

Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 

1945.38 

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.39 

Perdebatan hak menguji muncul kembali pada pertengahan tahun 1992, ketika 

Ketua MA, Ali Said mengaggap bahwa jika Presiden dan DPR bertugas membuat dan 

menetapkan undang-undang, maka MA bertugas mengujinya yang kemudian gagasan 

tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances.40 

Sebelum terbentuknya MK sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, 

wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di pegang 

                                                           
37  Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 402. 
38 Dalam Ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk hukum legislatif serta produk 

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

Sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1968 Tentang 

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-

Undang. Penetapan dan Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi tiga yaitu, (1) 

menjadi Undang-Undang dengan disahkannya Undang-Undang 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, (3) diserahkan kepada 

Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan dengan materi masing-masing. 
39 Sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, TLN RI 

Nomor. 5076 
40 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 

2007, hlm. 26. 
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oleh MPR, namun pengujian ini bukan 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, disamping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan 

kumpulan ahli hukum dan konstitusi, malainkan wakil organisasi dan kelompok 

kepentingan politik. 

Gagasan memberikan kewenangan kepada MA juga akhirnya tidak dapat di 

terima, karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi 

perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya maka wewenang 

pengujian UU terhadap UUD 1945 diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu MK 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 

2. Gagasan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 

Dalam kepustakaan hukum tata negara, aliran pemikiran yang menghendaki 

pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti diterapkan di 

banyak negara masa kini berkaitan erat dengan gagasan membentuk pemerintahan 

berdasarkan sistem kostitusi (constitutional government). Gagasan ini dikemukakan 

oleh Jhon Locke seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris untuk 

membenarkan pemerintahan monarki terbatas pada pertengahan abad ke-17.41 

                                                           
41 Ajaran Lhocke ini membenarkan adanya pembatasan terhadap pemerintahan monarki untuk 

melindungi kepentingan individu seperti dilakukan Willem III bersama permaisurinya, Mary, Periksa 
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Ajaran Locke tersebut mengandaikan bahwa konstitusi merupakan norma hukum 

tertinggi yang menjadi sumber pembentuk norma-norma hukum lain yang berlaku 

dalam negara. Prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi ini menuntut suatu 

mekanisme untuk menjamin kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi 

dan memaksa semua penyelenggara negara mematuhi norma hukum tertinggi 

tersebut. Sebelum tumbuh dan berkembang hingga mencapai bentuknya yang 

sekarang, bentuk sederhana pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan 

yang lebih tinggi sebenarnya telah berkembang dalam praktik ketatanegaraan Yunani 

kuno. Namun dalam tulisan kali ini tidak akan di bahas mengenai pengujian UU 

terhadap UUD 1945 dari zaman Yunani kuno tersebut, namun lebih pada periode di 

Indonesia. 

Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) 6 Oktober 

1999, fraksi-fraksi MPR tidak hanya sepakat untuk mengubah UUD 1945 di atas 

bangunan konsesus dasar mengenai latar belakang, tujuan, dan batasan-batasannya 

tetapi juga sepakat perihal perioritas perubahan. Pertama-tama akan diamandemen 

pasal yang mengatur DPR dan MA.42 Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk 

membangun sistem kontrol dan perimbangan kekuasaan antara cabang-cabang 

kekuasaan negara yang ada dengan memberdayakan kekuasaan kehakiman dan 

                                                                                                                                                                      
Jhr Dr J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pemikir Besar tentang Negara dan hukum terjemahan Mr. R. 

Wiratno dan Mr. Djamaludin Dt. Singamangkuto, Jakarta: PT Pembangunan Jaya, 1954, hlm. 173. 
42 Hal-hal yang menjadi perioritas untuk diubah dan ditinjau kembali adalah pasal-pasal yang mengatur 

eksistensi lembaga tertinggi negara (MPR), pengaturan kekuasaan Presiden (eksekutif), peninjauan 

kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif (DPA), pemberdayaan lembaga legislatif 

(DPR). Pemberdayaan lembaga auditif (BPK), pemberdayaan dan pertanggungjawaban lembaga 

kehakiman (MA), serta perihal Gubernur BI, Jaksa Agung dan Pengadilan Tinggi TNI. Periksa, 

“Risalah Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR RI Tanggal 14 Oktober 1999”, Dalam MPR RI, Buku II Jilid 

3, Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI, Jakarta :Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999, hlm. 80-

81. 
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kekuasaan undang-undang di satu sisi dan membatasi kekuasaan presiden di sisi lain. 

Presiden (eksekutif) di bawah sistem UUD 1945 sangat berkuasa (powerful). 

Sebaliknya, kekuasaan legislatif dan terutama yudikatif sangat lemah (powerless). 

Terkait ikhtiar untuk memberdayakan kekuasaan kehakiman, diwacanakan 

pemikiran mengenai perlunya memperluas kewenangan MA dan secara tegas 

mencantumkan ketentuan tersebut dalam batang tubuh UUD. MA berwenang tidak 

hanya untuk menguji peraturan di bawah UU seperti yang telah diatur dalam hukum 

positif selama ini tetapi juga menguji UU dan Tap MPR.43  Selain itu bahwa dalam 

amandemen harus ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 

merdeka, kekuasaan-kekuasaan negara lainnya dilarang untuk mengintervensi badan 

peradilan dalam bentuk apapun. Hal yang disebut terahkir ini tidak menjadi 

perdebatan karena semua fraksi sepakat bahwa badan peradilan yang independen 

merupakan syarat dalam menegakkan negara hukum.  

Namun pembahasan perihal pengujian UU oleh MA-baik peraturan dibawah 

maupun terhadap UU dan Tap MPR-cukup menyita waktu. Pembahasan masalah ini 

dimulai sejak terjadi perubahan pertama UUD 1945 pada 1999 sampai dengan 

perubahan keempat pada 2002. 

1. Tahap I: Sidang Umum 1999 

Gagasan perlunya MA memiliki kewenangan menguji UU pertama kali 

dilontarkan dalam Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR pada 6 Oktober 1999 oleh 

                                                           
43 Konsesus untuk menjadikan kekuasaan kehakiman otonom atau independen dengan mengalihkan 

seluruh kewenagan kekuasaan kehakiman yang selama era sebelumnya berada dibwah kendali 

kekuasaan eksekutif-seperti kekuasaan administratif, finansial, dan organisatoris sebenarnya telah 

terjadi pada 1999 melalui UU Nomor. 35/1999 yang merupakan perubahan terhadap UU Nomor. 

14/1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga ketika dibicarakan lagi dalam sidang 

umum MPR perubahan tersebut tidak menemui hambatan. 
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Hamdan Zoelfa (F-PBB) dan Valina Singka Subekti (F-UG) ketika keduanya 

mewakili fraksi masing-masing menyampaikan pandangan umum berkaitan dengan 

rencana perubahan UUD 1945.  

Kedua fraksi ini secara tegas menyatakan bahwa pasal tentang kekuasan 

kehakiman dalam UUD 1945 perlu diubah, perlu dinyatakan secara tegas bahwa MA 

memiliki kewenangan menguji semua peraturan di bawah UUD. Dengan kewenangan 

ini MA dapat secara efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif dan 

legislatif, dan akan terwujud negara yang demokratis jika kekuasaan kehakiman MA 

memiliki kewenanangan menguji UU terhadap UUD. 

Sebagaimana dikatakan Hamdan Zoelva: 

“Kalau selama ini presiden dalam kenyataannya memperoleh bagian terbesar 

yang diatur dalam UUD 1945 sementara lembaga-lembaga tinggi yang lain diatur 

hanya dalam beberapa pasal, maka mari kita tinjau undang-undang dasar itu agar kita 

menempatkan posisi presiden itu dalam posisi yang seimbang, dengan lembaga–

lembaga tinggi yang lainnya, sehingga kita berharap akan muncul check and balance 

yang benar dalam proses kenagaraan kita yang selama ini kekuatan kekuasaan atau 

kekuatan eksekutif masih lebih berat dari kekuasaan yudikatif maupun legislatif. Oleh 

karena itu juga kita juga harus benar-benar menempatkan MA itu sebagai lembaga 

yang benar-benar terpisah dan yang pertanggungjawabannya hanya semata-mata 

kepada moralitas hukum itu sendiri. MA tidak bertanggungjawab kepada MPR dan 

juga tidak bertanggungjawab kepada DPR. Oleh karena itu, mari kita memikirkan 

MA ini nanti dalam pembicaraan agar dia menjadi suatu Mahkamah Konstitusi, yang 

akan menilai juga ketetapan-ketetapan MPR apakah bertentangan dengan konstitusi 

atau tidak. Disinilah supremasi hukum yang kita ingin tegakkan.”44 
 

                                                           
44 Menurut Hamdan Zoelfa, perioritas dalam melakukan perubahan UUD 1945 pertama-tama dimulai 

dengan membatasi kekuasaan presiden disatu pihak dan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan 

dan lembaga pengontrol dipihak lain. Selama ini ketentuan menyangkut presiden mendapat porsi 

terbesar dalam UUD 1945, sementara lembaga-lembaga negara yang lainnya hanya diatur dalam 

beberapa pasal. Oleh karena itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden dalam UUD 

1945 harus diamandemen dan posisi presiden harus ditempatkan seimbang dengan lembaga-lembaga 

tinggi negara lainnya sehingga akan terjadi kontrol dan perimbangan. Ibid., hlm. 28. 
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Sementara Valina Singka Subekti (F-UG) mengemukakan, hal yang perlu 

mendapat perioritas dalam Amandemen UUD 1945 adalah “otonomi badan 

kehakiman atau yudikatif dan pemberian hak judicial review kepada MA”.45 

1.1 Pandangan Fraksi Panitia Ad-Hoc III 

Gagasan pengujian yudisial atas perundang-undangan sebagaimana 

dilontarkan F-PBB dan F-UG dalam Rapat Pleno BP MPR 6 Oktober 1999 

selanjutnya dibahas secara mendalam melalui Panitia Ad Hoc (PAH) III BP 

MPR. PAH III ini secara kusus bertugas membicarakan dan 

memusyawarahkan usul amandemen/perubahan UUD 1945. Agenda rapat ke-

1 PAH III 7 Oktober 1999 adalah memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi 

untuk menyampaikan pengantar musyawarah. Kemudian dari rapat ini 

didapati kesepakatan bahwa kewenangan MA untuk menguji peraturan 

perundnag-undangan akan dicantumkan secara tegas dalam UUD 1945. 

Namun masih terus diperdebatkan perihal klasik seperti seberapa jauh 

kewenangan yang dimiliki MA apakah hanya sebatas bisa menguji UU 

terhadap peraturan dibawah UU, atau UU terhadap UUD. 

1.2. Dukungan Tim Ahli dalam PAH III 

Fraksi-fraksi besar secara umum telah setuju dan menghendaki kewenangan 

MA untuk menguji dicantumkan secara tegas didalam UUD. Yang belum 

disepakati adalah ruang lingkup peraturan yang diuji. Maka dalam Rapat ke-6 

PAH III Badan Pekerja pada 12 Oktober 1999 dihadirkan tiga ahli hukum tata 

                                                           
45 Isu-isu lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembatasan kekuasaan presiden dan legislatif, 

perluasan peran DPR, penegasan otonomi daerah seluas-luasnya, penegasan adanya pemilu untuk 

memilih anggota DPR, Utusan Daerah, dan presiden sebagai mekanisme konstitusional. Ibid., hlm. 51. 
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negara: Prof. Dr Ismail, SH, McL, Prof. Dr Harun al-Rasyid, SH, dan Prof. 

Dr. Soewonto, S.H.  

1.3. Hasil Kesepakatan PAH III 

Pandangan fraksi-fraksi apakah MA perlu memiliki wewenang menguji UU 

terhadap UUD belum mengerucut hingga batas waktu yang pertama 

ditetapkan: rapat ke-7 pada 13 Oktober 1999. Dari tujuh pokok materi46 dan 

25 pasal yang ditargetkan selesai amandemen, sepuluh pasal saja yang telah 

berhasil didepakati. Kesepuluh pasal tersebut adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 14 (a) dan (b), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 20 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 21. Sedangkan 

perubahan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

belum disepakati fraksi-fraksi. Usul perubahan UUD 1945 hasil kerja PAH III 

selanjtnya dibahas dan disepakati dalam Rapat Paripurna ke-3 BP MPR. 

3. Tahap II : Masa Sidang 1999-2000 

Menindaklanjuti perintah Tap. MPR No. IX/MPR/1999 pemimpin MPR 

mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi-fraksi pada 23 November 

1999. Hasil rapat ini disepakati untuk membentuk tiga Panitia Ad Hoc Badan 

                                                           
46 Tujuh pokok materi yang mejadi  perioritas untuk diubah tersebut meliputi: (a) pemberdayaan 

lembaga tertinggi negara (MPR), (b) pengaturan kekuasaan pemerintahan negara termasuk jabatan 

presiden, (c) peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif, (d) 

pemberdayaan lembaga legislatif, (e) pemberdayaan lembaga auditif (BPK), (f) pemberdayaan dan 

pertanggungjawaban lembaga kehakiman (MA), dan (g) perihal gubernur BI, Jaksa Agung, dan 

Panglima TNI. Lihat MPR RI, Risalah Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR RI Tanggal 14 Oktober 1999, 

Buku kedua Jilid 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999, hlm. 8-81. 
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Pekerja.47 Tugas untuk membahas perubahan UUD 1945 dan usul rancangan-

rancangan TAP MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945 diserahkan 

kepada PAH I. PAH ini hanya meneruskan pembahasan atas rancangan perubahan 

yang dihasilkan PAH III BP MPR tersebut. 

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi, 

materi rancangan perubahan UUD 1945 yang kedua 29 Juli 2000 hasil kerja PAH I 

BP MPR selanjutnya dilaporkan oleh ketua PAH I, Jacob Tobing, dalam Rapat 

Paripurna ke-7 Badan Pekerja MPR pada 2 Agustus 2000. PAH I telah menghasilkan 

sebelas materi bab yang disepakati secara utuh dan sepuluh materi bab yang 

disepakati dengan alternatif. Hasil kerja tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat 

Paripurna ke -5 sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2000 untuk mendapat tanggapan 

dari fraksi-fraksi. Dalam tanggapan fraksi-fraksi sepakat untuk melanjutkan 

perubahan UUD 1945 sebagai suatu keharusan untuk membangun sistem 

ketatanegaraan yang berpedoman pada prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, 

supremasi hukum, perlindungan HAM, dan cita-cita keadilan sosial. 

Setelah mendapatkan masukan dari fraksi-fraksi dalam Rapat ke-4 Badan Pekerja 

MPR, PAH I melakukan finalisasi dan sinkronisasi atas rumusan yang telah 

disepakati untuk dilaporkan dalam Rapat ke-5 BP MPR pada 23 Oktober 2001, untuk 

mendapat pengesahan dan menjadi rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. 

                                                           
47 PAH I dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR RI No. 4/BP/1999 tentang 

Pembentukan PAH BP MPR RI. Dua PAH yang lain adalah PAH II yang diberi tugas untuk 

membahas usul rancangan ketetapan MPR non-Perubahan UUD 1945 dan PAH Khusus yang bertugas 

untuk membahas usul Rancangan Tap MPR tentang jadwal acara Sidang MPR Tahun 2000 dan 

Anggaran Majelis. Periksa MPR RI, Risalah Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR RI, MPR RI: Buku 

Kesatu Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999, hlm. 20-21. 
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Dalam nota pengantar Rapat Paripurna ke-5 Sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 

untuk komisi A, fraksi-fraksi menerima seluruh usulan perubahan ketiga UUD 1945 

yang diajukan BP Majelis, termasuk usulan pembentukan MK sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman selain MA. 

Setelah MK terbentuk, diharapkan norma-norma dalam UUD dijamin 

pelaksanaannya. Fraksi-fraksi MPR juga menyatakan bahwa UUD memiliki peran 

yang sangat srategis dalam kehidupan negara. Sebab disitulah letak tata tertib 

kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. UUD 1945 bukan hanya 

sekedar dokumen legal politik yang semata-mata berfungsi untuk memenuhi 

persyaratan guna untuk mewujudkan bangsa yang kuat melainkan juga memberikan 

arah sehingga tujuan tatanan kehidupan seperti yang dikehendaki para pendiri negara 

terwujud. 

UUD 1945 akan menjadi hukum dasar yang didalamnya memuat norma-norma 

hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. 

Seluruh norma-norma hukum itu terikat dalam prinsip konstitusionalitas perundang-

undangan, prinsip yang sangat fundamental melekat dalam setiap negara yang 

mengklaim diri sebagai negara hukum. Dengan prinsip ini tidak boleh ada satupun 

peraturan perundang-undangan yang secara subtansial bertentangan dengan 

konstitusi. Baik buruknya peraturan perundang-undangan yang diturunkan oleh 

kaidah-kaidah yang terkandung dalam UUD akan sangat ditentukan oleh kaidah-

kaidah yang dirumuskan oleh UUD itu sendiri. Jadi, sebagaimana dengan UUD 

negara manapun mempunyai fungsi pokok sebagai sarana untuk melakukan 

transformasi sosial bagi masyarakat tidak lain karena dalam dirinya terkandung nilai-
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nilai yang menjadi kunci bagi proses modernisasi dan demokratisasi bagi rakyatnya. 

Disamping itu MK diberi wewenang lain seperti membubarkan partai politik dan 

memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum yang semuanya merupakan kerangka 

dasar untuk menjalankan sistem penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. 

Setelah pendapat akhir dari fraksi-fraksi disampaikan, Rancangan Perubahan 

Ketiga UUD 1945 yang disampaikan Komisi A tersebut ditetapkan sebagai 

Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang Tahunan MPR RI 

2001. Perubahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 November 2001. 

Dengan demikian sejak tanggal tersebut kekuasaan kehakiman memiliki wewenang 

menguji secara material UU terhadap UUD 1945 maupun peraturan perundang-

undangan di bawah UU.48 

Dari proses yang cukup lama tersebut, akhirnya gagasan mengenai pengujian 

konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat terwujud 

melalui perubahan ketiga UUD 1945. Proses pembahasan mengenai Mahkamah 

Konstitusi oleh panitia perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 

waktu itu, terbagi dalam tiga gugus pemikiran dalam meletakkan kedudukan 

Mahkamah Konstitusi, yaitu (i) Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari MPR, 

                                                           
48 Ketentuan yang mengatur tentang wewenang kekuasaan kehakiman untuk melakukan hak uji 

material yang disepakati dalam Komisi A tersebut adalah Pasal 24 ayat (2) yang menegaskan, 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat 

(1) yang menyatakan, MA berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 

UU; dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Lihat “Risalah Rapat 

Paripurna ke-6 (lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI, Tahun 2001 pada tanggal 8 November 2001”, 

dalam Sekretariat MPR RI Risalah Rapat Paripurna ke-4 s/d ke-7 Tanggal 3 s/d 8 November 2001, 

Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Buku III, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 

2001, hlm. 190 dan 322-323. 
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(ii) Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari MA, dan (iii) Mahkamah 

Konstitusi didudukkan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri.49 

Pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, Mahkamah Konstitusi secara 

resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, 

selain MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pembentukan lembaga ini, 

merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara 

lembaga-lembaga negara. Hal ini, juga sebagai penegasan terhadap prinsip negara 

hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin 

konstitusi, serta sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam 

praktik ketatanegaran yang sebelunya tidak ditentukan.  

Berdirinya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan dirumuskannya ketentuan 

mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B 

UUD 1945. Ide pembentukan MK merupakan perkembangan pemikiran hukum dan 

kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan 

ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR 

menetapkan MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam 

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. 

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke 

MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK 

sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. 

  

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

2010, “Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”, buku VI Kekuasaan Kehakiman, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 443. 
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3.Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 

 

Sebagaimana sejarah pembentukan MK yang di kemukakan diatas, maka dapatlah 

dikatakan bahwa lembaga MK ini merupakan fenomena baru dalam dunia 

ketatanegaraan Indonesia. Sampai saat ini baru ada 78 Negara yang membentuk MK 

secara tersendiri, seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, 

dan beberapa negara yang umumnya mengalami perubahan dari otoritarian menjadi 

demokrasi.50 

Dalam konteks ketatanegaran Indonesia, menurut Jimly MK di konstruksikan: 

Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan 

konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, MK bertugas mendorong dan 

menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksankan oleh semua komponen negara 

secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sitem 

konstitusional yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu 

hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.51 

Kemudian Jimly juga melakukan pembagian kewenangan berdasarkan Peraturan 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

(1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan 

dengan kewenangan judicial review terhadap UU yang dibatasi hanya 

dapat dilakukan terhadap UU yang diundangkan setelah proses 

amandemen pertama UUD 1945 (Pasal 50 UU Nomor. 24 Tahun 2003) 

                                                           
50 Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU , 

dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Study Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan 

HAN Indonesia, Jakarta, 2002. Dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 

Cet. 2, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200-201. 
51 Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan 

Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi: Jakarta, hlm. iv. 
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telah dihapuskan oleh MK sendiri melalui putusannya tertanggal 12 April 

2005 dalam perkara Kamar Dagang dan Industri (KADIN); 

(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 

(3) Memutus pembubaran partai politik; dan 

(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.52 

Keempat kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat final dan 

mengikat. Dari Keempat wewenang yang ada pada MK, MK baru menggunakan tiga 

wewenang yang ada pada dirinya, sedangkan satu wewenang MK belum 

dilaksanakan karena memang sampai saat ini belum ada permohonan mengenai hal 

itu yang masuk ke MK, yaitu memutus pembubaran partai politik.53 

I Dewa Gede Palguna dalam bukunya berpendapat bahwa secara formal, tidak 

mungkin menambah kewenangan MK RI dengan tanpa melakukan perubahan terlebih 

dahulu terhadap UUD 1945, semisal untuk mengadili perkara pengaduan 

konstitusional tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945, sedangkan untuk 

melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 bukan hanya tidak mudah 

secara politis, tetapi juga secara prosedural.54 

Namun kemudian menurut Feri Amsari disanggah dengan pandangannya bahwa, 

kehadiran MK merupakan bagian dari semangat reformasi konstitusi dengan 

demikian tidak pula terlepas dari kungkungan perpolitikan pembatasan kewenangan 

MK. Sebagaimana Supreme Court Amerika, maka MK-RI memiliki kewenangan 

penafsiran konstitusi juga didasari penafsiran terhadap lima kewenangan yang diatur 

                                                           
52 Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, op. cit., hlm. 174. 
53 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, 

Malang: Stara Press,2015, hlm. 274. 
54 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Op.Cit., hlm. 594. 
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dalam UUD 1945. Hal itu dilandasi logika hukum bahwa tidaklah mungkin 

melakukan uji konstitusionalitas terhadap suatu UU tanpa melakukan tafsir terhadap 

makna sesungguhnya dari suatu teks konstitusi.55 

Mahkmah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional melaksanakan 

prinsip checks and balences yang menempatkan semua lembaga negara dalam 

kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. 

Keberadaan MK merupakan langkah konkrit untuk dapat saling mengoreksi kinerja 

antar lembaga. 

Dengan adanya MK, maka jaminan tidak akan adanya undang-undang yang 

bertentangan dengan UUD 1945 akan terwujud sebab wewenang ini membuka 

peluang adanya koreksi atas materi undang-undang. Mengingat masa lalu tidak 

sedikit materi undang-undang yang secara jelas bertentangan dengan UUD 1945. 

Proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terbuka, adil dan fair 

seperti yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 06/PMK/2005, 

Pasal 13 dimana dalam persidangan MK mendengarkan dan meminta keterangan 

berbagai pihak; Pemerintah, DPD, DPR, Saksi Ahli, dan Pihak-pihak yang terkait. 

Cara tersebut menunjukkan betapa proses pengujian tidak ditentukan oleh para hakim 

konstitusi, tetapi putusan itu diambil setelah mendengar keterangan para pihak, para 

ahli, dan para pihak-pihak terkait. Proses tersebut tentunya melegakan masing-masing 

                                                           
55 Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, ibid., hlm. 178. 



48 
 

 
 

pihak, baik dari yang di menangkan maupun yang dikalahkan karena permohonannya 

tidak mempunyai kekuatan hukum.56 

MK, merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang 

dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan kadilan 

sebagai penegak supremasi konstitusi. Dengan demikian, ukuran keadilan dan hukum 

yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai 

tidak hanya sekumpulan 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. 

Didalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa fungsi MK adalah 

menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka 

menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan 

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, selain itu, kebaradaan MK juga 

dimaksudkan untuk koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan 

oleh tafsir ganda atas konstitusi.57 

Kemudian menurut Khairul Umam, MK itu selain berfungsi sebagai (i) pengawal 

konstitusi; (ii) penafsir konstitusi; juga adalah (iii) pengawal demokrasi (the guardian 

of the democracy) serta (iv) pelindung hak asasi manusia (the protector of human 

                                                           
56 Sulardi, Revormasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi, 

Malang: In-TRANS Publishing, 2009, hlm.118. 
57   M. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm.119. 
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right). Bahkan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of 

citizen’s constitutional right).58 

 

E. Sumber Hukum 

Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, 

yaitu:59 

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, 

misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya; 

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum 

yang sekarang berlaku: Hukum Prancis, Hukum Romawi; 

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal 

kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat); 

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, 

undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya; dan  

e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum. 

 

Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu 

sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah 

tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk dapat melihat sumber hukum materiil 

dari sebuah aturan harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut, kemudian 

melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan-pembentukan hukum 

sehingga menghasilkan karakter isi hukum yang sedemikian. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, 

hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan budaya) 

                                                           
58  Khairul Umam, Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir 

Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi, Yogyakarta: Thafamedia, 2016, hlm. 52. 
59 Zevenbergen, Formele ancyclopaedie der rechtswetenscap, Gebr. Belinfante: s’Gravenhage 1925, 

sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 

Yogyakarta:Liberty, 1991, hlm. 63. 
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dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga dapat ditentukan 

sumber-sumber hukum materiil yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. 

Menurut Zevenbergen sumber hukum materiil meliputi pengertian-pengertian tentang 

asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku 

saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum. 

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan 

memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang 

menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku. Dalam pengantar ilmu 

hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah terdiri dari berbagai macam dengan 

cirinya masing-masing. 

Norma hukum memiliki ciri mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat 

dipaksakan dan memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma 

hukum harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk inilah 

dapat diketahui bahwa suatu aturan adalah hukum dan bukan norma susila, agama, 

atau norma yang lain. Karena bentuk itulah aturan tersebut menjadi berlaku dan 

mengikat semua pihak.60 

Dalam hal ini berdasarkan pengertian sumber hukum diatas di sempitkan pada 

sumber Hukum Tata Negara. Dalam sumber Hukum Tata Negara dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu, sumber hukum yang bersifat formal dan sumber hukum yang 

bersifat material. Suber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali 

dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya sumber norma 

                                                           
60 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, 

hlm.25-26. 
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hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara 

hukum.61 

Sedangkan sumber hukum materiil dari Hukum Tata Negara Indonesia adalah isi 

dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah 

Pancasila yang berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm. Dalam kedudukan 

yang demikian ini pancasila dapat dikategorikan sebagai isi dari ketentuan yang 

berlaku umum, karena pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup 

dan melekat didalam masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Sebagaimana sumber hukum pada umumnya yang dibagi kedalam sumber hukum 

dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum yang 

termasuk kedalam sumber hukum dalam arti materiil ini diantaranya:62 dasar dan 

pandangan hidup bernegara serta kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada 

saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. 

Dalam konteks Indonesia, dasar dan pandangan hidup bernegara tertuang dalam 

Pancasila, karenanya Pancasila menjadi sumber hukum negara. Bahkan dikatakan 

bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum negara, 

sebagai ground norm.63 Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen bahwa norma 

dasar adalah “sumber”hukum.64 

                                                           
61 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 6. 
62 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, Bandung:Armico, 1987, hlm. 14. 
63 Satya Arianto (Ed.), Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011, hlm 301. 
64 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York:Russel and Russel, 1971, sebagaimana 

diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, cet. I, Bandung: 

Nusamedia & Nuansa, 2006, hlm. 188. 
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Adapun sumber hukum dalam arti formal terdiri dari:65 

1. Peraturan Perundang-undangan; 

2. Putusan Hakim; 

3. Kebiasaan; dan  

4. Perjanjian Internasional. 

Konstitusi ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi karena dipandang 

merupakan hasil perjanjian seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka, 

landasan keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat itu 

sendiri. Baik berdasarkan doktrin maupun hukum positif, UUD adalah peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 

2011, dan UU Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya, perturan 

perundang-undangan secara berjenjang (hierarkis) adalah: 

- UUD; 

- Undang-Undang dan Perpu; 

- Peraturan Pemerintah; 

- Peraturan Presiden; 

- Peraturan Menteri; 

- Peraturan Daerah Provinsi; 
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 

- Peraturan Kepala Daerah Provinsi; 

- Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 

- Peraturan Desa. 

Berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan, UUD adalah sumber 

hukum negara tertinggi, yang bermakna: 

(1) Semua pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari 

asas, kaidah, cita dasar, dan tujuan UUD; 

(2) Penerapan UUD didahulukan dari peraturan perundang-undangan lain; 

dan 

(3) Semua peraturan perundang-undangan lain tidak boleh bertentangan 

dengan UUD. 

 

                                                           
65 Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Malang:Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012, hlm. 5. 
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F.Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Tata Negara 

Mencari letak kedudukan sebuah tafsir konstitusional dalam posisi hierarkis 

perundang-undangan secara konkret jelas sangat sulit. Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan secara tegas membatasi 

jenjang struktur perundang-undangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari 

“strata” perundang-undangan tersebut terlihat sesungguhnya bahwa putusan MK 

bukanlah bagian dari hukum perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan Zainal 

Arifin Mochtar tidaklah bisa putusan tersebut dipaksakan masuk ke ranah perundang-

undangan karena bentuk hukumnya berbeda. Walaupun Zainal Arifin menyadari 

bahwa terdapat dua jenis putusan MK, pertama, menjelaskan maksud UUD dan 

kedua, yang melakukan penilaian kualitas UU atau yang membunuh UU, namun 

tidak berarti putusan tersebut dapat disejajarkan dengan UU dikarenakan sifat putusan 

tersebut hanyalah melakukan penyaringan terhadap produk legislasi DPR yang 

dianggap tidak sesuai dengan maksud dari UUD 1945.66 Namun kemudian, pendapat 

Zainal Arifin Mochtar tersebut disanggah oleh Denny Indrayana, menurutnya ada dua 

jenis kedudukan putusan MK. Pertama, dalam hal kaitanya dengan negative 

legislator (pembatalan UU) maka putusan tersebut mamaknai seperti apa seharusnya 

UU. Kedua, putusan MK adalah sebagai interpretasi dari ketentuan UUD 1945, 

bahkan menurut Denny secara subtansi interpretasi putusan tersebut adalah 

penjelasan dari UUD 1945, walaupun secara format hukum sebuah penjelasan 

memiliki metode tersendiri. Kemudian Feri Amsari dalam bukunya Perubahan UUD 

1945 Melalui Putusan MK meletakkan kedudukan putusan MK dalam sistem hukum 

                                                           
66Feri Amsari, Perubahan UUD 1945, Op.Cit., hlm.250. 
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Indonesia yang dibagi menjadi dua kategori. Pertama, posisi putusan MK 

memberikan makna ataupun membatalkan pasal-pasal tertentu atau keseluruhan dari 

UU. Kedua, posisi putusan MK yang memaknai pasal-pasal UUD 1945. Pada jenis 

putusan MK yang pertama, yaitu yang memaknai membatalkan sebagian atau 

keseluruhan pasal-pasal dari UU maka putusan itu berlaku layaknya sebuah UU. Hal 

tersebut dapat dilihat secara logis bahwa putusan tersebut menjadi acuan tambahan 

dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh sebuah UU. Refly Harun membantah 

pandangan yang mengatakan bahwa lembaga legislatif adalah penafsir konstitusi 

melalui pembentukan UU sehingga tidak ada lagi lembaga lain yang berhak 

membatalkan sebuah UU seperti MK. Alasannya adalah bahwa fungsi lembaga 

legislatif tidaklah menafsirkan konstitusi melalui UU, tetapi hanyalah lembaga yang 

berwenang membentuk UU berdasarkan keinginan politik dan UU tersebut bisa jadi 

salah atau tidak sesuai dengan konstitusi. Lalu kemudian, ketidaksesuaian UU dengan 

konstitusi tersebut ditangani oleh lembaga peradilan yang bertugas untuk menjaga 

konstitusionalitas dalam konsep checks and balances. 

Jenis putusan kedua dimana hakim memaknai pasal-pasal dari konstitusi, maka 

putusan ini kedudukannya sama dengan penjelasan konstitusi. Bahkan putusan ini 

dapat berbeda sama sekali dengan penjelasan farmers of constitution. Hal ini 

disebabkan tidak satupun dalam pembuatan konstitusi terdapat kesamaan tujuan 

(intent) dari para pembentuk konstitusi, yang ada hanyalah perdebatan mengenai 

suatu ketentuan. 
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Pandangan tersebut dibenarkan Tomginsburg yang melihat konstitusi parlemen 

sebagai lembaga politik yang seringkali memperjuangkan kepentingannya untuk terus 

di pemerintahan. Bahkan menurut Ginsburg, para penyusun konstitusi pun adalah 

politisi yang memiliki kepentingan melestarikan kekuasaannya dalam konstitusi. 

Kepentingan-kepentingan politik dalam konstitusi itulah yang dianulir oleh putusan 

pengadilan. Dalam hal itu lah menurut Refly Harun seorang hakim tidak lagi melihat 

teks dan tujuan dari pembuat konstitusi semata, Namun melihat kepentingan yang 

tersembunyi dari pasal-pasal konstitusi tersebut. Melalui putusannya lembaga 

peradilan meletakkan kepentingan masyarakat banyak. 

Perkembangan putusan MK sangat luar biasa. Beberapa putusan-putusan 

kontroversial juga dapat dikatakan telah menimbulkan perubahan dari makna pasal-

pasal UUD 1945. Dari putusan-putusan MK yang ada, dapat disimpulkan beberapa 

hal, Pertama, Penafsiran konstitusi yang dilakukan MK dalam beberapa perkara uji 

konstitusional UU telah memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi. 

Perubahan yang terjadi dapat berupa: 

1) Perubahan makna dari UU yang dibuat oleh Wetgever yang sebelumnya 

dianggap sebagai tafsir resmi UUD 1945. Hal itu dapat dilihat pada 

putusan Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 (Kasus Abdurrahman Wahid) 

dan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 (Kadin/Pembatalan Pasal 50 UU 

MK). Konstitusi yang pada awal mulanya dimaknai melalui sebuah UU 

kemudian berubah makna berdasarkan putusan MK. 
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2) Perubahan makna pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dapat dilihat pada 

putusan Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 (MA vs KY) dan pada Perkara 

Nomor 23/PUU-V/2007 (Konstitusionalitas Hukuman Mati). Putusan MK 

pada perkara tersebut menyebabkan berubahnya makna atau memiliki 

makna baru dari pasal-pasal UUD 1945. 

Perubahan yang terjadi tersebut disebut sebagai perubahan informal melalui 

penafsiran hakim sebagaimana telah dikemukakan oleh KC. Wheare. 

Kedua, dalam hal membicarakan kedudukan dari putusan MK, maka putusan 

yang memaknai pasal-pasal UU berkedudukan sebagaimana layaknya UU 

dikarenakan putusan tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan ketentuan yang 

diatur dalam UU. Sedangkan terhadap putusan yang memaknai sebuah pasal dari 

UUD maka putusan itu seolah-olah adalah penjelasan otentik dari pasal UUD yang 

dimaksud. 

Khairul Umam menjelaskan dalam bukunya Teori dan Metode Perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi, 

bahwa ketidak konsistenan MK dalam memutus suatu perkara akan menimbulkan 

ketidak pastian hukum, tidak hanya pada putusan MK tetapi juga ketentuan-ketentuan 

UUD yang ditafsirkan oleh MK. Karena penafsiran yang dilakukan oleh MK bukan 

saja berpengaruh pada terjadinya perubahan UUD 1945 secara informal melalui 

penafsiran hakim. Penafsiran yang tidak konsisten oleh MK akan menyebabkan pula 

ketidak pastian terhadap ketentuan UUD 1945. Dengan demikian jelaslah sebagai 

lembaga pelindung hak konstitusional rakyat, Putusan MK dapat dikategorikan 
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sebagai sumber hukum tata negara mengingat putusannya yang berpengaruh besar 

tehadap susunan ketatanegaraan Indonesia. 

Mengingat Putusan MK adalah berdasar tafsir, maka ada kala pentingnya untuk 

dibahas terkait tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi 

merupakan terjemahan dari constitutional interpretation.67 Albert H.Y. Chen, guru 

besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah constitutional 

interpretation yang dibedakan dari interpretation of statues. Penafsiran konstitusi 

merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi 

atau undang-undang dasar, atau interpretation of the Basic Law.68 Penafsiran 

konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktifitas judicial review. 

Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu 

metode dalam penemuan hukum berdasarkan kostitusi atau Undang-Undang Dasar 

yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. 

Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak 

seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran 

lagi. 

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-

undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan 

peraturannya. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan 

                                                           
67 Dalam Kepustakaan berbahasa Inggris, istilah constitutional interpretation banyak digunakan oleh 

para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini 

dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, Constitutional Interperation, California: 

Wordsworth Classic, 2004, Charles Sampfor (Ed), Interpreting Constitutions Theories, Principles and 

Institutions, Sidney: The Ferderation Press, 1996 dan sebagainya. 
68 Albert H.Y. Chen, The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Minland Chainese 

Perpektives, Hong Kong: Hong Khong Journal Ltd, 2000, hlm. 1. 
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bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang 

bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam 

bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu 

proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian 

mengenai arti dari hukum perundang-undangan. 

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. 

Apabila ketentuan dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang-Undang yang 

menentukan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD, kemudian ada 

pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan langsung, 

maka Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut pasti akan 

melakukan penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan frasa “dipilih 

secara demokratis”. 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran 

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang 

gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan 

sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada 

pelaksanaan yang harus diterima oleh masyarakat melalui peraturan hukum terhadap 

peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui 
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makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksakan 

ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.69 

Ada dua teori penemuan hukum, yaitu : (1) Penemuan hukum heteronom, dan (2) 

penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim 

dalam memutus perkara dan menentukan hukum mengaggap dirinya terikat pada 

kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya.  

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. 

Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode 

interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum logistik atau melalui 

metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleological dan 

evolutif–dinamikal dimana hakim menetapkan apa tujuan, tentang jangkauan atau 

fungsi dari suatu kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar 

terlindungi oleh kaidah hukum itu, kemudian apakah kepentingan tersebut benar 

terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu secara umum dan 

masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat. Penafsiran sebagai suatu 

metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi 

hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa metode 

interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) adalah sebagai 

berikut: 

1. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, merupakan cara 

penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna 

                                                           
69 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1993, hlm. 13. 
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ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata 

atau bunyinya; 

2. Interpretasi teologis atau sosiologis, yaitu dengan menafsirkan undang-undang 

menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan 

keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat; 

3. Interpretasi sistematis atau logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai 

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 

menghubungkannya dengan undang-undang lain; 

4. Interpretasi historis atau menurut sejarah, yaitu penafsiran suatu undang-undang 

tidak hanya berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang yang dimaksud 

melainkan jauh mundur kebelakang yaitu dengan melihat sejarah hukum secara 

keseluruhan; 

5. Interpretasi komparatif atau perbandingan, merupakan metode penafsiran yang 

dilakukan dengan jalan membandingan antara beberapa aturan hukum; 

6. Interpretasi futuristis70, merupakan metode penemuan hukum yang bersifat 

antisipasi berupa penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai 

kekuatan hukum; 

7. Penafsiran hukum progresif, pada dasarnya metode penafsiran hukum progresif 

menginginkan bahwa pekerjaan penafsiran bukanlah semata-mata membaca 

peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga dengan 

membaca kenyataan di masyarakat; 

8. Penafsiran historis (penafsiran originalism/original intent), penafsiran ini disebut 

juga penafsiran original, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang 

didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, 

diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang 

berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan 

original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. Penafsiran ini menurut 

Anthony Mason71 biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan 

dan struktur konstitusi; 

9. Penafsiran doktrinal atau stare decisis, merupakan metode penafsiran yang 

dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem presiden 

atau melalui praktik peradilan. Penafsiran ini juga disebut paham stare decis, 

yaitu suatu metode penafsiran yang didasari pada yurisprudensi dan praktik-

praktik ketatanegaraan yang telah terjadi sebelumnya; 

10. Penafsiran prudensial, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara 

mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-

Undang tertentu. Feri Amsari menjelaskan bahwa metode penafsiran ini 

berkeyakinan pada keputusan hakim yang didasari dari faktor-faktor eksternal 

hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan 

dari kekuatan politik. Oleh karena itu, paham ini menggunakan pertimbangan 

                                                           
70 Ibid., hlm. 19-20. 
71 Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Op.Cit., hlm. 74. 
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yang menolak hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dari 

kondisi eksternal peradilan; 

11. Penafsiran struktural, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara 

mengaitkan aturan dengan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan; 

dan 

12. Penafsiran etikal, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan 

menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana yang terdapat dalam 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Metode ini dikonstruksikan dari tipe 

berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan filsafati, aspirasi atau 

moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu 

yang menekankan pada pentingnya hak-hakasasi manusia dan pembatasan 

terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Metode penafsiran etikal 

merupakan metode penafsiran yang mementingkan perasaan keadilan, 

keseimbangan dari berbagai kepentingan dan apa yang baik dan tidak baik. 

 

Sekian banyak metode penafsiran konstitusi yang ada atau berkembang dalam 

praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, secara umum metode penafsiran 

konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; metode penafsiran kalangan 

originalist, dan non-originalist. Kalangan originalist menitik beratkan penafsiran teks 

konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun 

konstitusi. Sedangkan kalangan non-originalist menggunakan pendekatan dengan 

meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan 

terhadap kondisi perkembangan bangsa terkini. Menurut kalangan non-originalist 

tidaklah mungkin melihat konstitusi dari sudut para pembuatnya.72 

 

 

 

 

  

                                                           
72 Lihat dalam Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hlm. 111-117. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum akan mempengaruhi kajian hukum tersebut hendak 

diarahkan. Jenis penelitian yang akan dilakukan pada Tafsir Putusan Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945 adalah penelitian yang menggunakan tipe 

normatif (dogmatic research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan 

melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.73 

 

B. Pendekatan Permasalahan 

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah 

menggunakan pendekatan case of study (studi kasus) yaitu mengkaji Putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan cara melakukan tinjauan 

hukum (legal review), yakni pembahasan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi 

Terhadap Pasal 18 UUD 1945. 

  

                                                           
73 Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah dalam 

Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hlm.54. Kemudian Abdulkadir Muhammad dalam 

Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm 101-102. Dan juga 

Bambang Sunggono dalam Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. x. 
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C. Sumber data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer (primery law material) yang digunakan antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945; 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Desember 2004 hingga Januari 2017 

Mengenai Pemerintahan Daerah. 

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: 

a. Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan; 

b. Buku-buku termasuk jurnal ilmiah. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

 

D. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

1. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan 

cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-

undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media 

maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa buku-buku literatur 

hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
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2. Metode pengolahan data74 

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah 

terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan 

masalah. 

b. Penandaan data, yaitu pemberian kode atau tanda pada data-data yang telah 

diedit. 

c. Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis 

sehingga mudah dipahami dan diiterpretasikan. 

d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik 

bahasan urutan masalah. 

 

3. Analisis data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan 

konstruksi hukum. Dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan panafsiran 

hukum melalui penemuan hukum (rechtvinding). Kemudian, konstruksi hukum yang 

dilakukan melalui argumentasi hukum a contrario akan menjawab isu hukum. 

Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi 

hukum yang dapat menjawab isu hukum melalui penalaran hukum yang logis dan 

sistematis. 

  

                                                           
74 Lihat dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op Cit., hlm. 126. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Pengujian Undang-undang di Indonesia selalu diikuti oleh sengketa, yang 

sejak November 2004 hingga Januari 2017 MK memberikan putusan yang 

dikabulkan baik sebagian maupun keseluruhan, ditolak sebagian maupun seluruhnya 

dan tidak dapat diterima. Terhadap 40 (empat puluh) putusan yang di putus oleh 

MK, dari kesemua itu terlihat MK memberi jelas ketentuan yang terdapat dalam 

konstitusi yang perlu di perjelas. 

Dari jumlah tersebut terlihat bahwa MK konsisten memutus Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Bahkan, MK bersama dengan 

putusannya memperjelas pembentuk undang-undang berwenang menetapkan batas 

wilayah dalam pemekaran wilayah maupun penggabungan wilayah. 

Selain wewenang tersebut, MK menjelaskan Pembentuk Undang-Undang juga 

berwenang dalam menentukan cara memilih langsung maupun tidak langsung 

terhadap frasa demokratis. 

Mengingat Konstitusi bersifat abstrak, maka dalam putusannya memberikan 

pembeda dalam pemberian nama antara daerah istimewa dan daerah khusus. 

Pengertian pemberian nama daerah istimewa tidak terlepas dari hak asal usul dan 

sejarah daerah yang diistimewakan berasal, sedangkan pemberian nama daerah 
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khusus didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan politik yang mengharuskan daerah 

itu diberikan kehususan. 

 

 

 

 

 

B.  Saran 

Kepada MK disarankan untuk melakukan penganalisaan yang lebih baik lagi 

terhadap putusan-putusan yang akan didatang. Mengingat MK adalah lembaga 

penafsir yang tafsirnya bernilai hukum. 
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