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Pendahuluan

Kekuasaan harus dibatasi agar tidak menyimpang. Aksioma ini begitu dikenal sesiapa saja
yang menekuni hal ihwal kekuasaan dan politik. Dalam konteks kekuasaan penyelenggara
negara, konstitusi yang pada hakekatnya merupakan suatu kontrak itu mendefinisikan batas
kewenangan politik penyelenggaraa negara dan hak-hak kebebasan warga masyarakat sipil.[1]
Kekuasaan yang dibatasi tak saja terletak pada cabang eksekutif belaka, namun pula meliputi
segala bidang kekuasaan negara lainnya baik legislatif, yudisial, dan tak terkecuali state
auxiliary agencies. Pengalaman bernegara Indonesia di bawah rezim Demokrasi Terpimpin
Soekarno (1959-1966) dan Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan begitu dominannya
lembaga kepresidenan dalam perikehidupan bernegara. Tidak ada yang lepas dari kendali
presiden, termasuk lembaga yang seharusnya mengawasinya yakni Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan bahkan lembaga yudisial sekalipun.[2]

Kesemuanya bisa terjadi karena konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebelum perubahan mengandung
banyak kelemahan. Selain memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada lembaga
kepresidenan (executive-heavy)[3], UUD 1945 tidak memuat pengakuan hak asasi manusia
(HAM) serta memberikan banyak celah untuk korupsi kekuasaan, dan mengandung rumusan
yang tidak jelas. Dari kesejarahan terbentuknya UUD 1945, hal ini bisa dimengerti mengingat
UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya adalah sebuah konstitusi darurat guna memenuhi
syarat adanya suatu negara. UUD 1945 oleh mereka yang terlibat dalam perdebatan di
Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) tak
hendak didesain sebagai UUD permanen. Ada keinginan untuk memiliki sebuah Undang-
Undang Dasar yang lebih baik[4] di awal berdirinya republik, namun dalam perjalanannya
Soekarno justeru melanggengkan UUD 1945 yang tak sempurna itu dengan
memberlakukannya kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959[5], yang kemudian pula
disakralkan oleh rezim Soeharto[6].

Ketidaksempurnaan UUD 1945 sebagai hukum dasar dipercaya sebagai akar segala
permasalahan berbangsa dan bernegara dengan merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotism
(dikenal dengan akronim KKN) serta pelanggaran HAM. Menjadi dimengerti kemudian
bahwa setelah rakyat berhasil memaksa Soeharto berhenti[7] dari kursi kepresidenan pada
21 Mei 1998, agenda utama reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menata
kembali aturan-aturan dasar dalam kehidupan bernegara melalui perubahan[8] UUD 1945.[9]
Namun demikian, karena mengingat kesejarahanya, MPR sepakat untuk mempertahankan teks
asli UUD 1945 dan bahwa perubahan akan dilakukan dengan amandemen dan bukannya
mengganti dengan UUD yang samasekali baru (pembaharuan).[10] Perubahan konstitusi
berhasil menata kembali susunan negara republik Indonesia menjadi negara hukum[11] yang
lebih demokratis dan berkeadilan.[12] Kedaulatan rakyat yang tadinya dilaksanakan dengan
supremasi MPR kini berubah menjadi supremasi konstitusi.[13] Pemisahan kekuasaan
dipertegas dengan menyempurnakan mekanisme checks and balances[14] antar cabang



kekuasaan negara.[15] Pemberhentian Presiden kini tak lagi bisa dilakukan dengan semata
keputusan politik,[16] namun melalui serangkaian suatu proses yang melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.[17]
Sebaliknya, UUD 1945 hasil perubahan juga menegaskan sistem Presidensial dimana Presiden
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR,[18] sesuatu yang pernah terjadi di era
Soekarno ketika membubarkan DPR[19] dan Abdurrahman Wahid ketika membekukan MPR/
DPR.[20]

Perubahan lainnya adalah dicantumkannya klausul HAM dalam UUD 1945 sebagaimana
tercantum dalam BAB XA Pasal 28A hingga 28J, mempertegas karakter Indonesia sebagai
penganut negara konstitusional.[21] Dicantumkannya pengakuan HAM ke dalam muatan
UUD 1945 adalah pengejawantahan prinsip pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan adalah
residu HAM, sehingga apa yang telah dinyatakan sebagai hak konstitusional dan HAM dalam
UUD, menjadi domain yang tak boleh dilampaui kecuali dengan alasan-alasan yang
dibenarkan oleh hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam bidang legislasi, prinsip checks and balances ditransplantasi dengan mengintroduksi
suatu badan peradilan konstitusi yang sama sekali baru dalam ketatanegaraan Indonesia yakni
Mahkamah Konstitusi.[22] Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki beberapa
kewenangan, satu diantaranya adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap
UUD.[23] Diberikannya kewenangan menguji Undang-Undang (UU) kepada MK adalah
berawal dari pemikiran bahwa UU adalah produk politik yang berpotensi digunakan sebagai
instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan.[24] Pengalaman masa lalu terutama di era
Orde Baru Soeharto menunjukkan, hukum perundangan digunakan sebagai instrumen politik
yang tak saja merugikan namun juga menindas. Ketiadaan lembaga negara yang berwenang
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menyebabkan tak ada
jalan untuk menghentikan UU yang inkonstitusional kecuali atas ‘kebaikan’ Presiden dan
DPR melalui mekanisme legislative review. Perubahan UUD 1945 memungkinkan MK
menerima permohonan pengujian produk perundangan buatan kedua lembaga tersebut agar
tidak saja terbentuk melalui prosedur dan cara yang demokratis namun juga memuat norma
yang nomokratis.

Prestasi MK dalam menguji UU terhadap UUD dapat dikatakan memuaskan karena MK
berhasil memposisikan dirinya sebagai lembaga kehakiman yang independen, serta
menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis. Moh.
Mahfud MD menyebutkan bahwa sejak terbentuk pada Agustus 2003 MK telah memutus
perkara pengujian UU terhadap UUD sebanyak 137 kali.[25] Kendati dapat dikatakan tidak
ada seratus prosen pihak yang menerima maupun menolak putusan MK, dan bahkan putusan
MK terkadang kontroversial, namun sebagian besar putusan MK diterima dengan baik oleh
masyarakat.[26] Hal ini merupakan capaian yang yang menggembirakan dalam kehidupan
bernegara hukum, karena tak saja kita telah memperbaiki substansi hukum dengan melakukan
perubahan mendasar pada konstitusi tertulis UUD 1945, namun pula pada budaya hukum
kita dimana sengketa terkait konstitusionalitas hukum diselesaikan melalui sebuah peradilan
konstitusi.

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam melakukan uji peraturan perundangan
telah diperluas, tidak saja sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, namun juga
menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang
Dasar. Adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam konklusinya hukumnya
menegaskan kewenangan baru ini. Dengan demikian, selain berwenang menguji Undang-



Undang sebagai produk hukum bentukan DPR dan Presiden, MK juga memiliki kewenangan
untuk menguji Perpu sebagai produk hukum buatan Presiden, produk hukum mana yang
dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari muatannya adalah muatan UU.
Dipandang dari optik hukum tata negara, putusan MK ini tentu menarik terkait fakta bahwa
tak ada sumber hukum tata negara tertulis manapun termasuk UUD 1945 yang secara eksplisit
menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD.

Tulisan ini tak hendak mengkaji mengenai Perpu yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya kepada MK yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009), namun hendak menelaah
interpretasi hukum yang dipakai oleh MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang
menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan menguji Perpu. Untuk mencapai tujuan
tersebut, tulisan ini akan memulainya dengan secara singkat memaparkan pengajuan uji formil
dan materiil Perpu 4/2009. Selanjutnya, tulisan ini hendak mengkaji pendapat hakim MK yang
bersumber dari pelbagai interpretasi hukum dalam putusan tentang pengujian Perpu tersebut
(yang tak seratur prosen bulat ) dikaitkan dengan berbagai teori dalam hukum ketatanegaraan,
terutama yang memiliki relevansi dengan penafsiran. Pada konklusinya, tulisan ini
mengajukan simpulan mengenai implikasi Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap
hukum ketatanegaraan Indonesia.

Putusan Yang Unik

Mengklaim bahwa Perpu 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945, 13 pengacara mengajukan
uji formil[27] maupun materiil[28] Perpu a quo kepada MK tertanggal 4 Oktober 2009,
permohonan mana diregistrasi dengan nomor perkara 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 21
Oktober 2009. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon
tidak dapat diterima. MK berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing karena
para pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Perpu tersebut.[29]
Kalaupun pemohon dirugikan oleh Perpu 4/2008, maka MK berpendapat bahwa kerugian
tersebut tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. MK juga berpendapat bahwa tidak
ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para pemohon
dengan berlakunya Perpu 4/2009 yang dimohonkan pengujian dan tidak terdapat jaminan
bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugiaan konstitusional sebagaimana
didalilkan tidak lagi terjadi.

Bahwa dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat
diterima tentu bukan sesuatu yang terbilang baru dan merupakan salah satu akibat hukum
yang mungkin saja terjadi dalam setiap pengujian UU terhadap UUD oleh MK.[30] Hukum
ketatanegaraan Indonesia telah mengatur syarat formil bahwa pemohon harus memiliki
kedudukan hukum (legal standing)[31], selain syarat materiil lain yakni adanya kerugian yang
jelas. Namun, putusan tersebut menjadi unik ketika dalam konklusinya MK menyatakan
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Perpu terhadap UUD. Dikatakan
unik karena kewenangan menguji Perpu terhadap UUD 1945 adalah sesuatu yang belum
pernah terjadi dalam persidangan pengujian undang-undang terlebih mengingat kewenangan
MK untuk menguji Perpu sama sekali tidak secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945,
maupun UU organik yang bersangkut paut dengan kewenangan MK yakni UU MK, maupun
UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa MK mempunyai
wewenang mengadili pada tingkat yang perrtama dan terakhir yang putusannya bersifat final



untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hal yang pada pokoknya sama ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) butir a
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 12
ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Saor Siagian dkk dari tim pengacara yang mengajukan permohonan uji Perpu 4/2009 ini
bukannya tidak menyadari bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan
kewenangan pada MK untuk menguji Perpu terhadap UUD. Akan tetapi, pemohon
mendalilkan bahwa Perpu mempunyai kedudukan yang sama dalam tata urutan (hierarki)
dengan UU. Hal ini menurut pemohon dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[32] yang pada pokoknya
menunjukkan bahwa kedudukan UU dan Perpu adalah sejajar. Dengan demikian, menurut
Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)
huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf
d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan
kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka MK pula berwenang
mengadili permohonan pengujian Perpu 4/2009 yang diajukan pemohon.

Menanggapi argumen pemohon ini, MK dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa
dasar hukum Perpu adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hak
ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang” dan bahwa UU 10/2004 telah mendudukkan Perpu sejajar dengan
undang-undang. MK berpendapat bahwa keberadaan Pasal 22 yang mengatur mengenai
kewenangan Presiden membuat Perpu ini harus diletakkan dalam sistem UUD 1945 kerangka
Perubahan ke I, II,III, dan IV. MK menemukan bahwa pasal mengenai Perpu diletakkan dalam
Bab VII UUD 1945 tentang DPR. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal
19, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan undang-undang
sebagai hasil Perubahan I dan II (Vide Pasal 20). Dalam hubungannya dengan materi yang
diatur dalam Bab VII ketentuan Pasal 22 sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR
dalam pembuatan undang-undang.

MK menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 berisi tiga hal yakni pemberian kewenangan
kepada Presiden untuk membuat Perpu, sebuah kewenangan yang hanya dapat digunakan
dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR
pada persidangan berikutnya. Perpu, demikian MK, berbeda dengan Peraturan Pemerintah
(PP) yang menurut Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya. Diletakkannya pengaturan mengenai Perpu dalam Bab mengenai DPR dimana
DPR memegang kekuasaan membentuk UU menunjukkan bahwa sesungguhnya materi Perpu
adalah materi yang menurut UUD diatur oleh UU dan bukan materi yang melaksanakan UU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu bukanlah materi
UUD. Lebih lanjut menurut MK, kondisi mendesak dan daruratlah yang membuat materi UU
yang belum menjadi UU sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam pembuatan UU, yakni
dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden, digunakan untuk mengisi kekosongan hukum.
Ditempuhnya prosedur normal yakni pembahasan bersama DPR dan Presiden diyakini MK
akan membutuhkan waktu yang lama sementara kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum
telah mendesak dilakukan.



MK berpendapat bahwa Perpu diperlukan dalam kondisi yang terbilang sebagai kegentingan
yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kondisi kegentingan
memaksa menurut MK terdiri dari tiga hal yakni pertama, ada keadaan yakni kebutuhan
mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU
yang diperlukan tersebut belum ada, keadaan mana menimbulkan kekosongan hukum, atau
ada UU namun tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan
cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama,
sementara kekosongan hukum yang ada mendesak kepastian untuk diselesaikan. Terkait
dengan ketiga syarat kegentingan memaksa tersebut, MK berpendapat bahwa kegentingan
yang memaksa tidaklah terbatas pada adanya keadaan bahaya sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 12 UUD 1945. MK mengakui bahwa keadaan bahaya dapat menimbulkan kegentingan
memaksa, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya kedaan yang membuat kegentingan
memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya MK menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa
materi Perpu seharusnya diatur dalam UU, namun karena adanya kegentingan memaksa maka
UUD memberikan hak pada Presiden untuk menetapkan Perpu. Hak ini tidak diberikan kepada
DPR karena DPR akan memerlukan waktu lama untuk membahasnya mengingat DPR adalah
lembaga perwakilan dimana keputusan ada pada anggota sehingga harus melalui rapat-rapat
DPR, kedaan mana yang jika diikuti akan membutuhkan waktu lama untuk dapat disetujui.

MK menyatakan bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru Perpu
akan melahirkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, (c) akibat hukum baru.
Norma hukum baru lahir begitu Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut sangat
bergantung kepada DPR apakah akan menolak atau menerima Perpu. Namun meski DPR akan
menjadi penentu diterima tidaknya Perpu, sebelum dibahas oleh DPR norma yang menjadi
kandungan Perpu sah dan berlaku sebagai UU. Karena kekuatan mengikatnya sama dengan
UU itulah maka MK berpendapat bahwa MK berwenang menguji konstitusionalitas Perpu
sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. MK juga berwenang menguji
konstitusionalitas Perpu setelah adanya persetujuan DPR atas Perpu tersebut karena Perpu
telah menjadi UU.

Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda

Terhadap putusan tersebut, terdapat hakim yang mempunyai alasan berbeda (concurring
opinion) yakni Hakim Konstitusi Moh.Mahfud M.D dan hakim yang mempunyai pendapat
yang berbeda (dissenting opinion) yakni Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Hakim
Konstitusi Mahfud MD yang pula menjabat sebagai Ketua MK mengatakan bahwa jika dirunut
dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya MK tidak
bisa melakukan uji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 menurut Mahfud tidak menyebutkan Perpu sebagai salah satu produk hukum yang
dapat diuji oleh MK. Jika Perpu memang diperbolehkan diuji oleh MK, sudah barang tentu
ketentuan ini akan dijumpai dalam UUD 1945. Mahfud mengakui bahwa muatan suatu Perpu
mengatur materi muatan UU, hanya saja Perpu dibuat dalam keadaan kegentingan yang
memaksa yang alasan-alasannya adalah tergantung dari subjektifitas Presiden. Justeru karena
kegentingannya itulah Perpu berlaku sebagai UU, namun jika telah dibahas oleh DPR dan
ditolak, maka Perpu tersebut dicabut atau dibatalkan. Jika Perpu tersebut disetujui, maka Perpu
menjadi UU. Menurut logika hukum ini, demikian Mahfud, kewenangan MK terkait dengan
hak uji terhadap Perpu baru ada apabila Perpu sudah diuji, dinilai, dan dibahas oleh DPR
serta disetujui menjadi UU. Mahfud mensitir kajian akademik yang dilakukan di kampus-



kampus pada tahun 2000-2001 mengenai judicial review Perpu oleh lembaga kehakiman
yang pada intinya menganggap uji Perpu oleh lembaga kehakiman sebagai “perampasan” hak
konstitusional DPR. Hal ini karena menurut UUD 1945 DPR memiliki kewenangan untuk
menilai suatu Perpu apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi UU ataukah tidak. Kesamaan
muatan Perpu dengan UU bukanlah alasan untuk membenarkan kewenangan menguji Perpu
oleh lembaga kehakiman.

Namun demikian, Mahfud menilai bahwa dalam menguji, tidak bisa hanya sekedar
mendasarkan pada original intent, tafsir gramatik maupun tafsir historik, melainkan pula
dengan memberdayakan tafsir sosiologis/teleologis. Oleh karenanya kendati memahami
bahwa pada dasarnya uji Perpu dengan pendekatan tafsir tertentu bukanlah kewenangan MK,
akan tetapi ia menyetujui kewenangan MK untuk menguji Perpu dengan mendasarkan pada
empat alasan berikut:

1. Masih ada ketidakjelasan terkait frasa “pada sidang berikutnya” dalam konteks nasib
suatu Perpu setelah diberlakukan oleh Presiden. Ada yang menyebutkan sidang
berikutnya adalah masa sidang persis setelah Perpu diundangkan, namun ada juga
yang meyakini bahwa sidang berikutnya bisa kapan saja, sehingga terbuka
kemungkinan untuk menunda (buying time) pembahasan Perpu. Dalam konteks Perpu
yang dimohonkan oleh Pemohon, diketahui bahwa DPR tidak membahas Perpu
4/2009 dalam sidang berikutnya yakni 1 Oktober hingga 4 Desember 2009. Di sini,
ada kekhawatiran bahwa jika pembahasan suatu Perpu diulur-ulur pelaksanaannya
padahal suatu Perpu bertentangan dengan konstitusi maka akan timbul ketidakpastian,
sehingga terhadap Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK.

2. Adalah wajar bahwa kewenangan menguji Perpu dimiliki oleh MK karena
pengalaman menunjukkan adanya Perpu yang telah dibahas oleh DPR dalam
persidangan berikutnya tidak nyata-nyata diterima, namun pula tidak nyata-nyata
ditolak. Alih-alih memilih salah satu dari dua opsi tersebut, DPR malahan
memberikan saran kepada Presiden untuk membuat suatu RUU yang mengatur hal
sebagaimana diatur oleh Perpu. Hal ini menyebabkan suatu Perpu tidak memiliki
kepastian hukum, karena bisa jadi ada Perpu yang terus berlaku kendati tidak disetujui
DPR.

3. Tidak ada kepastian hukum terkait mengenai sampai kapan Perpu yang ditolak oleh
DPR harus diganti dengan undang-undang pencabutan atau undang-undang
pengganti. Ketidakjelasan mengenai hal ini telah menimbulkan persoalan yakni suatu
Perpu yang ditolak DPR baru diajukan pencabutannya atau diajukan RUU yang baru
manakala terjadi suatu permasalahan terkait Perpu.

4. Ada kemungkinan Perpu yang dibuat oleh Presiden diajukan dalam kondisi ketika
DPR secara politik tidak dapat bersidang baik karena keadaan sedang tidak normal
maupun sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar tidak dapat
bersidang. Dalam kedaan demikian dikhawatirkan dikeluarkan Perpu yang isinya
melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan
kegentingan yang memaksa.

Berlainan dengan Hakim Konstitusi Mahfud M.D. dan delapan hakim konstitusi yang lain,
Hakim Konstitusi Muhammad Alim sebagai hakim yang memiliki pendapat berbeda pada
intinya mengemukakan bahwa kewenangan untuk menguji Perpu oleh MK tidak pernah ada
secara tegas tercantum dalam UUD 1945 maupun sumber hukum tata negara lainnya. Oleh
karenanya, Muhammad Alim meyakini bahwa sesungguhnya MK samasekali tidak berwenang



menguji Perpu. Ia menegaskan bahwa baik UUD 1945, UU MK, maupun UU Kekuasaan
Kehakiman hanya menyebut “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Selanjutnya Alim mengkaitkan pendapat yang berbeda itu dengan Pasal 20 UUD 1945 yaitu
kewenangan membentuk undang-undang dan Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu
yang sudah lebih dahulu ada daripada Pasal 24C ayat (1), namun Pasal 24C ayat (1) hanya
menyebut
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Alim mengatakan bahwa dalam konteks dirumuskannya Pasal 24C ayat (1), tata urutan
perundangan Indonesia menurut Tap MPR No. III/MPR/Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Perundang-undangan menempatkan Perpu di bawah Undang-Undang.
Meskipun demikian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya memberi kewenangan untuk ,
“menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Alim menggarisbawahi bahwa
kewenangan menguji undang-undang (tanpa menyebut Perpu) terhadap UUD 1945 dan
Perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut Pasal 5 ayat
(1) Tap MPR No.III/MPR/Tahun 2000 merupakan kewenangan MPR lalu dialihkan menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya sebatas
menguji undang-undang Terhadap UUD 1945, tidak termasuk menguji Perpu, tidak pula
termasuk menguji Tap MPR. Alim menyimpulkan, bahwa hal demikian dengan terang
menunjukkan bahwa kewenangan menguji Perpu memang tidak diberikan oleh MPR kepada
MK.

Alim berpendapat bahwa tidak disebutkannya Perpu sebagai produk hukum yang menjadi
kewenangan MK untuk menguji dalam Pasal 24C ayat (1) 1945 adalah petunjuk bahwa
pembuat UUD 1945 menyerahkan pengujian UU kepada DPR. Jika suatu Perpu telah dibahas
oleh DPR pada sidang berikutnya dan disetujui menjadi UU sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, maka barulah kemudian MK berwenang menguji UU tersebut.
Ia kemudian mencontohkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan
setelah peristiwa yang dikenal sebagai Bom Bali setelah disetujui oleh DPR menjadi UU[33]
diujikan konstitusionalitasnya ke MK. Menutup argumennya, Alim mengutip Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD.” Kewenangan yang berdaulat harus dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh
bertentangan dengan UUD 1945. Penambahan kewenangan menguji Perpu padahal UUD 1945
tidak memberikan kewenangan untuk itu menurut Alim adalah menyimpang dari UUD 1945.

Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 : Gerbang Konstitusionalitas Pengujian Perpu

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam memutuskan berwenang tidaknya MK menguji
Perpu terhadap UUD, mayoritas hakim konstitusi memiliki pendapat yang sama yakni bahwa
MK memang berwenang menguji Perpu terhadap UUD. Dari sembilan hakim konstitusi,
delapan diantaranya menyetujui kewenangan MK tersebut dengan satu (1) hakim konstitusi
yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dan satu (1) hakim memiliki pendapat
berbeda(dissenting opinion).[34] Perbedaan pendapat diantara para hakim konstitusi, terlepas
dari berapapun perimbangannya adalah sesuatu yang wajar, dan sebenarnyalah lebih
bersumber dari perbedaan teori maupun dalil hukum yang dianut maupun digunakan.[35]
Namun demikian, apapun perbedaan yang mungkin muncul di masyarakat terkait segala
sengketa konstitusionalitas sebuah undang-undang yang kemudian pula tercermin dalam
persidangan MK menjadi berakhir manakala sengketa tersebut telah diputus oleh MK.



Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai konstitusionalitas Perpu 4/2009 menegaskan
eksistensi MK sebagai lembaga sebagai penafsir konstitusi yang otoritatif (the authoritative
interpreter of the constitution).[36] Terhitung sejak putusan dibacakan, pintu gerbang uji
konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 melalui lembaga MK menjadi terbuka. Putusan
ini tak pelak menjadi sumber hukum ketatanegaraan yang berkedudukan amat kuat, karena
sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK putusan MK adalah
final, yang artinya langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh.[37]

Penafsiran MK

Selalu menarik dalam setiap putusan pengadilan adalah alasan/rasionalitas yang digunakan
hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam alasan yang menjadi dasar putusan ini publik
akan bisa menyelami perspektif hakim dalam memandang sebuah permasalahan hukum,
termasuk pandangan hukum hakim atas dalil-dalil yang diajukan pihak-pihak yang berperkara,
yang pada gilirannya akan membawa hakim kepada solusi pemecahan permasalah hukum
yang diperiksanya. Tak saja akan berlaku dan diikuti oleh pengadilan lain yang lebih rendah
dan pengadilan selanjutnya melalui doktrin stare decisis, alasan yang menjadi dasar putusan
alias ratio decidendi ini akan menentukan penerimaan (acceptance) publik terhadap suatu
putusan. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanpa kecuali mengandung alasan putusan yang
menarik untuk dikaji implikasinya dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terlihat jelas bahwa MK menyadari betul bahwa
jika rumusan Pasal 22 UUD 1945 dikaji dengan penafsiran gramatikal semata, maka norma
yang secara eksplisit memberikan kewenangan uji Perpu terhadap UUD 1945 kepada MK
tidaklah diketemukan. Jika pendekatan ini adalah satu-satunya yang dianggap sahih, maka
mudah disimpulkan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas
Perpu. Namun demikian alih-alih mengelaborasi pendekatan tekstual dan pendekatan sesuai
dengan maksud asli (original intent)[38] pembuat dan perubah UUD 1945, MK menggunakan
penafsiran sistematis dengan menempatkan Pasal 22 yang mengatur kewenangan Presiden
dalam membuat Perpu dalam konteks UUD 1945 hasil perubahan I, II, III, dan IV. Melalui
pendekatan ini, MK menemukan bahwa pasal mengenai Perpu diletakkan dalam Bab VII UUD
1945 tentang DPR. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal 19, Pasal
20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan undang-undang sebagai hasil
Perubahan I dan II (Vide Pasal 20). Bertolak dari fakta keberadaan pasal mengenai Perpu yang
berada dalam Bab mengenai DPR, MK berkesimpulan bahwa sesungguhnyalah materi Perpu
adalah materi undang-undang, hanya saja karena dilahirkan dalam kondisi kegentingan yang
memaksa, ia tidak melalui sebuah prosedur yang normal karena akan membutuhkan waktu
yang jauh lebih lama. Selanjutnya karena sebuah Perpu berlaku mengikat secara umum, maka
pada hakekatnya sebuah Perpu memiliki sifat sebagai undang-undang, yang oleh karenanya
kewenangan MK untuk menguji Perpu menemukan justifikasinya.

Lebih lanjut, tercermin dalam concurring opinion Hakim Konstitusi Moh. Mahfud M.D,
kewenangan baru MK tersebut berkesesuaian dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat
yang eksis pada saat pencari keadilan memohonkan perkara pada MK. Realitas dalam
kehidupan bernegara menunjukkan ada berbagai kendala, celah dan dilema hukum terkait
keberlakuan Perpu yang jika hanya dipasrahkan semata pengujiannya pada DPR akan
berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusional, pelanggaran mana tak boleh terjadi
barang sedetikpun dalam kehidupan negara berkonstitusi. Pendekatan sosiologis terhadap



berbagai masalah yang timbul dalam praktik kehidupan bernegara terkait keberlakuan Perpu
sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Konstitusi Moh. Mahfud M.D. nyata turut andil dalam
menentukan keberwenangan MK dalam menguji konstitusionalitas Perpu. Kewenangan MK
menguji Perpu ini menjadi pengisi kekosongan hukum terkait permasalahan riil yang pernah
ditunjukkan dalam praktik bernegara tersebut .

Pendapat para hakim MK sebagaimana tercantum dalam putusan Putusan Nomor 138/PUU-
VII/2009 (kecuali pendapat Hakim Konstitusi Muhammad Alim) berlawanan dengan
pandangan yang lebih menekankan Perpu sebagai Peraturan Presiden ketimbang Perpu yang
memiliki kwalitas sebagai undang-undang. Jimly Asshiddiqie adalah pakar hukum yang
setidaknya pernah berada pada pandangan yang kurang lebih sama dengan Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dengan menegaskan bahwa dilihat dari bentuknya Perpu adalah tidak sama
dengan undang-undang. [39] Jimly meyakini bahwa jika ditinjau dari segi bentuknya, Perpu
adalah peraturan di bawah undang-undang dan karena itu lembaga yang berwenang melakukan
pengujian adalah Mahkamah Agung. Selain itu, dari namanya ia meyakini bahwa jelas bahwa
Perpu adalah suatu peraturan pemerintah, kendati Jimly juga mengakui bahwa dari isinya
sebuah Perpu sesungguhnya adalah undang-undang, sehingga sama halnya dengan Hakim
Konstitusi Muhammad Alim, Jimly berpendapat bahwa Perpu menjadi domain kewenangan
DPR untuk melakukan kontrol.[40]

Menarik untuk diamati adalah bahwa kendati MK sependapat dengan pemohon, namun MK
menggunakan alasan yang tak sesederhana sebagaimana dikonstruksi oleh para pemohon yang
mendasarkan keberwenangan MK menguji konstitusionalitas Perpu lebih karena kedudukan
Perpu yang sejajar dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan
Perundangan. MK memberi makna kontekstual pada UUD dengan interpretasi sosiologis dan
teleologis[41] sehingga teks konstitusi yang ada diinterpretasi untuk memenuhi rasa keadilan.
Putusan yang mengafirmasi kewenangan MK dalam menguji Perpu ini mengindikasikan
bahwa MK memperlakukan UUD 1945 sebagai dokumen yang hidup (living document),
sebagai sebuah living constitution,[42] ketimbang sebagai dead constitution yang harus
dipahami menurut alur berfikir para perancangnya. MK, meminjam Liu, Karlan, dan
Sanders,[43] menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan keadaan terkini, tak sekedar dengan
merujuk makna aslinya yang hanya akan menghasilkan keadilan yang tak substansial. Putusan
MK tak pelak adalah putusan yang responsif terhadap kebutuhan hukum yang eksis dalam
masyarakat.

Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK

Lebih jauh penulis meyakini, bahwa keberwenangan MK dalam menguji Perpu sebagaimana
dinyatakan dalam Putusan a quo sebenarnyalah bukan semata persoalan kontestasi penafsiran
diantara hakim konstitusi belaka yang merupakan “business as usual” bagi MK sebagai
lembaga peradilan, namun pula persoalan perubahan UUD 1945. Dengan menyatakan
keberwenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perpu, sesungguhnya MK
telah melakukan perubahan pada UUD 1945. MK tidak mengubah rumusan Pasal dalam
UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK (dan memang MK bukan lembaga
yang berwenang melakukan perubahan UUD sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3
ayat (1) UUD 1945), namun sebagai the sole interpreter of the constitution MK telah
memberi tafsir UUD yang pada esensinya memperluas kewenangan MK dalam memeriksa
peraturan perundangan dan oleh karenanya dapat dikatakan merubah UUD 1945. Sebelum
dikeluarkan putusan tersebut, kewenangan MK dalam menguji peraturan perundangan terbatas
pada peraturan perundangan berupa UU, kewenangan mana selaras secara tekstual dengan



UUD 1945 hasil perubahan. Akan tetapi setelah putusan tersebut dikeluarkan, kewenangan
konstitusional tersebut menjadi luas yakni termasuk dalam menguji Perpu.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MK melalui putusan tersebut bukanlah sesuatu
yang perlu ditanggapi berlebihan, karena dalam ilmu hukum ketatanegaraan, hal demikian
juga kerap terjadi. Bahkan bisa dikatakan, perubahan melalui cara seperti ini dengan tidak
melalui perubahan kata-kata dalam rumusan undang-undang lebih sering terjadi daripada
dengan melalui prosedur resmi. Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, judicial
interpretation dapat berfungsi sebagai cara untuk melakukan perubahan UUD dalam arti
menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks UUD tanpa
melalui perubahan resmi (formal amendment).[44] Kita pernah mengalami perubahan UUD
1945 manakala MPR menetapkan Tap MPR No. VIII Tahun 1998 tentang Pencabutan TAP
MPR No. IV tahun 1983 tentang Referendum, Tap MPR No. XIII Tahun 1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan Tap MPR No. XVII tentang Hak-
hak Asasi Manusia. Putusan yang kurang lebih serupa sesungguhnya pernah terjadi ketika
MK menyatakan berwenang untuk menguji UU yang dikeluarkan sebelum perubahan UUD,
padahal norma dalam UU MK jelas mengatakan bahwa MK hanya berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus pengujian UU terhadap UUD yang dikeluarkan setelah perubahan
UUD 1945.

Penutup

Bagaimanapun, putusan pengadilan, termasuk Putusan MK adalah pula sumber hukum tata
negara. Putusan pengadilan atau yang dikenal sebagai jurisprudensi ini memiliki kekuatan
sebagai sumber hukum tata negara yang berlaku mengikat. Memang jika ditinjau dari tradisi
civil law yang berasal dari Eropa Kontinental, keberadaan putusan pengadilan sebagai sumber
hukum seperti ini belum begitu dikenal, lain dengan tradisi common law sebagaimana di
Amerika, dimana dinamika dalam berhukum lebih banyak diwarnai oleh putusan pengadilan.

Putusan MK yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu adalah perkembangan
baru yang positif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yang tak saja mengikat tidak saja
para pihak, namun menjadi jurisprudensi dalam hukum ketatanegaran di Indonesia. Dengan
putusan tersebut, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan melalui Perpu dan kelemahan
sistemik dalam UUD 1945 dalam mengawasi produk Presiden tersebut menjadi terantisipasi
yang dengan sendirinya pula akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pencari
keadilan. Putusan yang menyatakan keberwenangan MK dalam menguji Perpu muncul karena
berfungsinya lembaga peradilan sebagai organ yang tak saja menegakkan hukum namun juga
keadilan. Oleh karenanya, tak berlebihan kiranya bahwa putusan tersebut menjadi ilham bagi
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk mendayagunakan kekuasaannya guna
menemukan keadilan.
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