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Pengantar 

 

 Saya merasa sangat senang bersama-sama dengan saudara semua di forum 

@america malam hari ini dalam upaya kita mengisi hubungan persahabatan yang 

sangat akrab antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Amerika Serikat. 

Salah satu topik penting yang diminta kepada saya untuk dibahas dalam forum 

berbagai informasi kita malam ini adalah persoalan hubungan „cultural borrowing‟ 

antar ide-ide bernegara antara Indonesia dan negara-negara lain, khususnya dengan 

Amerika Serikat di bidang hukum konstitusi dan ide-ide ketatanegaraan. Untuk itu, 

disini yang akan saya uraikan ialah berkenaan dengan ide pengujian konstitusional 

(constitutional review) yang kita praktikkan di Indonesia terutama setelah 

Indonesia membentuk lembaga bernama Mahkamah Konstitusi. 

 Dapat dikatakan bahwa negara pertama di dunia yang membentuk lembaga 

Mahkamah Konstitusi adalah Austria, yaitu pada tahun 1920. Sesudah itu, baru lah 

ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ditiru dan diikuti oleh negara-negara 

lain. Pada saat Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, di 

dunia sudah tercatat ada 78 negara yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi 

itu yang berada di luar struktur Mahkamah Agung. Ide pembentukan lembaga ini 

bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen, seorang ahli hukum tatanegara terkenal, 

yaitu ketika ia diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan 

konstitusi baru Austria pada tahun 1919. Dialah yang mengusulkan dibentuknya 

lembaga ini yang kemudian dinamakan “verfassungsgerichtshof” atau Mahkamah 

Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan undang-undang pada tahun 1920. 

 Namun demikian, jauh sebelum gagasan pembentukan lembaga Mahkamah 

Konstitusi itu dikembangkan, sebenarnya ide „constitutional review‟ (pengujian 

konstitusional) atau „judicial review‟ (pengujian oleh hakim) itu sendiri sudah 

dipraktikkan oleh pengadilan Amerika Serikat sejak awal abad ke-19. Tepatnya, 

kasus pertama yang melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan di 

                                                           
1
 The Three “E” Lecture Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta, Senin, 18 Juni, 2012. 

2
 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (1998-sekarang), pendiri dan mantan Ketua Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2009-2010), Penasihat Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (2009-1012), Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010), Ketua 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (2012-2017), Ketua Panitia Seleksi 
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (2009), Ketua Panitia Seleksi Komnasham (2012), Ketua Dewan Pembina 
Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (2010-2015), Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia 
(2010-1015). 



dunia yang kemudian kita kenal dengan mekanisme peradilan konstitusi itu justru 

terjadi di Amerika Serikat, yaitu dalam perkara Marbury versus Madison yang 

diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Sejak itulah ide 

„constitutional review‟ dan „judicial review‟ mengundang perdebatan kontroversial 

di dunia dan pada akhirnya diterima sebagai keniscayaan dalam praktik di seluruh 

negara demokrasi modern di dunia sampai sekarang. 

 

 

Kasus Marbury vs Madison di Amerika Serikat (1803) 

 

 Adalah John Marshall yang berperan penting dalam penyelesaian kasus 

Marbury versus Madison (1803)
3
 dengan memperkenalkan mekanisme 

„constitutional review‟ atau „judicial review’ ini pertama kali dalam praktek 

peradilan di Amerika Serikat. Semula, John Marshall adalah menjabat sebagai 

Secretary of State dalam Pemerintahan Presiden John Adams yang dikenal sebagai 

tokoh The Federalist (Partai Federal)
4
.  

Dalam pemilihan umum tahun 1800 untuk masa jabatan keduanya, John 

Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson
5
 dari Partai Democratic-Republic

6
. 

Setelah kalah, dalam masa peralihan untuk serah terima jabatan dengan Presiden 

terpilih Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan yang di 

antaranya, menurut para pengeritiknya dimaksudkan untuk menyelamatkan 

sahabat-sahabatnya sendiri supaya mendapatkan kedudukan-kedudukan yang 

penting. Termasuk, Secretary of State John Marshall diangkatnya menjadi Ketua 

Mahkamah Agung (Chief Justice).  

Bahkan sampai menjelang detik-detik saat-saat menjelang jam 0:0 tengah 

malam tanggal 3 bulan Maret 1801, masa peralihan pemerintahan ke presiden baru, 

Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall yang ketika itu sudah 

resmi menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan tetap merangkap sebagai Secretary 

of State, masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan 

pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di 
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antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend 

Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of 

peace).  

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi 

diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 

1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika 

Thomas Jefferson sebagai Presiden baru mulai bekerja pada hari pertama, surat-

surat itu ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas 

Jefferson sebagai the Secretary of State menggantikan John Marshall. 

 Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury dkk melalui kuasa 

hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung 

Federal, mengajukan tuntutan langsung ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh 

John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah 

melaksanakan tugas yang dikenal sebagai „writ of mandamus‟ dalam rangka 

penyerahan surat-surat pengangkatan tersebut.  

Karena, pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan 

Kongres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam 

Keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (sealed). 

Menurut para penggugat melalui Charles Lee, berdasarkan Judiciary Act Tahun 

1789, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara yang 

mereka ajukan serta mengeluarkan „writ of mandamus’ yang mereka tuntut. Tetapi, 

Pemerintahan Jefferson tetap menolak, bahkan menolak pula memberikan 

keterangan yang diminta oleh Mahkamah Agung agar Pemerintah menunjukkan 

bukti-bukti mengapa menurut Pemerintah „the writ of mandamus’ seperti yang 

didalikan penggugat tidak dapat dikeluarkan. Malah sebaliknya, Kongres yang 

dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak kepada Pemerintah Thomas Jefferson 

mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah 

Agung selama lebih dari 1 tahun. 

 Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus 

Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro kontra muncul 

dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Bahkan dari Pemerintah dan 

Kongres muncul komentar-komentar yang pada pokoknya tidak berpihak kepada 

para penggugat.  

Tetapi, dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali 

Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah 

melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William 

Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat 

pengangkatan mereka itu menurut hukum. Namun, Mahkamah Agung sendiri 

dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat 

pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung 



menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung 

mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari 

Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act 

itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika 

Serikat.  

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah 

pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus 

Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act Tahun 1789 tersebut, melainkan 

melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari dari konstitusi. Dari sinilah 

kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya 

merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the 

United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar 

yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan. Dengan 

sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila 

bertentangan dengan konstitusi sebagai „the supreme law of the land’ harus 

dinyatakan „null and void‟. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai 

doktrin ‘judicial review‟ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam 

perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia. 

 Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan 

bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk 

ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan 

„writ of mandamus‟ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi 

putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of 

mandamus’ itu sendiri yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar, yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 

Article III UUD Amerika Serikat.  

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak 

termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru 

bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan 

untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John 

Marshall. Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan 

konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan 

tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan 

dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedangkan 

diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan ‘judicial review’ juga.  

Dalam sejarah pembentukan Konstitusi Amerika Serikat sendiripun soal ini 

pernah diperdebatkan dan dinilai termasuk ke dalam pengertian ‘judicial review’ 

juga. Lebih jauh malah, ide „judicial review‟ itu sendiripun pernah dilontarkan 9 

(sembilan) orang peserta Konvensi Konstitusi Amerika Serikat (Constitutional 

Convention), yang ditolak oleh 2 (dua) orang anggota lainnya. Artinya, dari 55 



anggota delegasi yang menghadiri Konvensi tersebut setidaknya ada 11 orang yang 

tercatat dalam „The Madison’s notes” membahas ide itu.  

Bahkan seorang dari sembilan peserta pendukung ide itu adalah James 

Wilson yang berpendapat bahwa “... the courts should have the even broader 

power to strike down any unjust federal or state legislation”. Selain itu, perlu 

dicatat pula bahwa lebih dari separuh 13 negara bagian asli Amerika Serikat 

(original states) sejak sebelumnya memang telah memberikan kepada para hakim 

mereka masing-masing di semua tingkatan pengadilan kewenangan untuk 

melakukan ‘judicial review’, yaitu dengan menyampingkan undang-undang yang 

dianggap tidak adil dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, meskipun 

perkaranya itu tidak berdiri sendiri sebagai perkara ‘judicial review’ seperti yang 

dikenal sekarang. 

 

Model Amerika Serikat 
 

Dalam perkembangan selanjutnya, kasus “Judicial Review” yang didasarkan 

atas pengalaman Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus perkara Marbury 

versus Madison pada tahun 1803 itu menjadi contoh dan model yang ditiru di 

seluruh dunia, terutama oleh negara-negara demokrasi yang dipengaruhi oleh 

sistem konstitusi Amerika Serikat. Dalam model ini, pengujian konstitusionalitas 

(constitutional review) dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dengan 

status sebagai „the Guardian of the Constitution‟.  

Di samping itu, menurut doktrin yang kemudian biasa juga disebut sebagai 

doktrin John Marshall (John Marshall's doctrine), ‘judicial review‟ juga dilakukan 

atas persoalan-persoalan konstitusionalitas oleh semua pengadilan biasa melalui 

prosedur yang dinamakan pengujian terdesentralisasi atau pengujian tersebar (a 

decentralized or diffuse or dispersed review) di dalam perkara yang diperiksa di 

pengadilan biasa (incidenter). Artinya, pengujian demikian itu, tidak bersifat 

institusional sebagai perkara yang berdiri sendiri, melainkan termasuk di dalam 

perkara lain yang sedang diperiksa oleh hakim dalam semua lapisan pengadilan. 

Karena itu, oleh para sarjana, model AS ini juga biasa disebut sebagai 

“Decentralized Model”. 

Pengujian konstitusional yang dilakukan secara tersebar itu bersifat spesifik 

dan termasuk kategori ‘a posteriori review’. Sedangkan, Mahkamah Agung dalam 

sistem tersebut menyediakan mekanisme untuk kesatuan sistem sebagai 

keseluruhan (the uniformity of jurisdiction). Dalam sistem yang tersebar, putusan-

putusan yang diambil hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara 

yang bersangkutan (inter partes), kecuali dalam kerangka prinsip „stare decisis‟ 

yang mengharuskan pengadilan di kemudian hari terikat untuk mengikuti putusan 

serupa yang telah diambil sebelumnya oleh hakim lain atau dalam kasus lain. Pada 



pokoknya, putusan mengenai inkonstitusionalitas suatu undang-undang bersifat 

deklaratoir dan retrospektif (declaratory and retrospective), yaitu bersifat ‘ex 

tunc’
7
 dengan akibat „pro praeterito’ yang menimbulkan efektif retroaktif ke 

belakang.  Tentu sistem demikian berbeda sekali dengan yang diterapkan di 

Indonesia dewasa ini. Akan tetapi persoalan ini tidak akan didiskusikan disini, 

melainkan akan dibahas dalam buku tersendiri.  

Dari segi kelembagaannya, sistem pengujian konstitusionalitas yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ini jelas berbeda pula dari 

tradisi yang sama di Austria. Dalam sistem Amerika Serikat yang menganut tradisi 

‘common law’, peranan hakim penting penting dalam proses pembentukan hukum 

menurut asas ‘precedent’. Bahkan hukum dalam sistem „common law‟ itu biasa 

disebut sebagai „judge-made law’, atau hukum buatan para hakim. Oleh karena itu, 

ketika John Marshall memprakarsai praktek pengujian konstitusionalitas undang-

undang oleh Mahkamah Agung dan bahwa sejak masa-masa sebelumnyapun para 

hakim di semua tingkatannya di Amerika Serikat memang telah mewarisi tradisi 

pengujian atau mengesampingkan berlakunya sesuatu undang-undang yang dinilai 

bertentangan dengan cita keadilan dalam memeriksa setiap perkara yang 

dihadapkan kepada mereka, tergambar bahwa peranan hakim di Amerika Serikat 

memang besar dan memang seharusnya demikian. 

Lagi pula jumlah undang-undang dalam sistem demikian tidak sebanyak 

yang terdapat dalam tradisi ‘civil law’ di Eropah Kontinental yang dari waktu ke 

waktu lembaga-lembaga parlemennya terus memproduksi peraturan-peraturan 

tertulis. Karena itu, penerapan sistem ‘judicial review’ atau „constitutional review’ 

itu tidak memerlukan lembaga baru, melainkan cukup dikaitkan dengan fungsi 

Mahkamah Agung yang sudah ada. Mahkamah Agung itulah yang selanjutnya 

akan bertindak dan berperan sebagai Pengawal ataupun Pelindung Undang-Undang 

Dasar (the Guardian or the Protector of the Constitution). 

Sistem yang demikian itu, terutama karena dipengaruhi oleh sistem 

konstitusi Amerika Serikat, antara lain diadopsikan oleh banyak negara, misalnya: 

di Eropah oleh Denmark, Estonia, Irlandia, Normegia, dan Swedia; di Afrika oleh 

Botswana, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, the 

Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, dan Tanzania; di Timur Tengah oleh negara-

negara Iran dan Israel; di Asia oleh Bangladesh, Fiji, Hong Kong (sampai 1 Juli 

1997), India, Jepang, Filipina, Kiribati, Malaysia, Negara Federal Micronesia, 

Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Tibet
8
, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu, dan Samoa Barat; Sedangkan di Amerika Utara, selain Amerika 
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Serikat sendiri, Kanada juga tercatat mengadopsikan prinsip-prinsip pengujian 

konstitusional (constitutional review) itu dalam kewenangan Mahkamah Agung 

mereka. 

Selain itu, sistem demikian itu juga diterapkan di kebanyakan negara-negara 

di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara di kawasan ini 

cukup banyak juga yang mempraktekkan sistem pengujian konstitusional 

(constitutional review) seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Negara-negara 

tersebut antara lain adalah: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, 

Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Mexico, St. Christopher/Nevis, 

Trinidad dan Tobago. Semuanya mengikuti pola Amerika Serikat dalam 

menjalankan fungsi pengujian konstitusional, yaitu dengan mengaitkannya sebagai 

kewenangan Mahkamah Agung sebagai „the Guardian of the Constitution‟. 

 

Model Austria (Continental Model) 

 

Model kedua adalah model ‘Constitutional Review’ ala Austria. Kadang-

kadang oleh para sarjana, model Austria ini disebut juga sebagai „Continental 

Model‟, „Centralized Model‟,  atau bahkan disebut „Kelsenian Model‟ yang 

didasarkan atas model yang dikembangkan oleh Professor Hans Kelsen pada tahun 

1919. Setelah idenya diadopsi ke dalam rumusan UUD pada tahun 1919
9
, 

Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof)
10

 yang pertama dibentuk pada 

tahun 1920
11

. Model ini menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara 

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

dan prinsip supremasi parlemen (the principle of the supremacy of the Parliament). 

Asumsi dasarnya adalah bahwa pemberlakuan prinsip „supremasi parlemen‟ harus 

diimbangi oleh penerapan prinsip „supremasi konstitusi‟, sehingga pelaksanaan 

asas kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen tidak menyimpang dari pesan-

pesan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’. Dengan perkataan lain, 

dalam model ini, apabila prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin 

supremasi parlemen bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, maka sesuai 

dengan cita-cita negara hukum, prinsip supremasi konstitusilah yang harus 

diutamakan. 

Proses pengujian konstitusionalitas dalam model ini, dikehendaki adanya 

pengadilan konstitusi yang berdiri sendiri dengan hakim-hakimnya yang 

mempunyai kehalian khusus di bidang ini. Dalam menjalankan kewenangannya, 
                                                           
9 Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini secara rinci diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 148f Undang-Undang Dasar ini yang biasa disebut juga sebagai 

Konstitusi Tahun 1920. Ketentuan lebih lanjut mengenai soal ini diatur pula dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi atau Verfassungsgerichtshofsgezetz (VerfGG) Tahun 1953, 

dan Peraturan Internal yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 1946. Lihat Herbert Hausmaninger, The Asutrian Legal System, 3rd edition, Manzche Verlags-

und Universitatsbuchhandlung, Wien, 2003, hal.140. 

10 Ibid., lihat juga Nigel Foster, Austrian Legal System and Laws, Cavendish Publishing Limited, London.   

11 Bandingkan dengan Mauro Cappelletti, Op.Cit., hal. 161. 



Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional terutama atas norma-

norma yang bersifat abstrak (abstract review), meskipun pengujian atas norma 

konkrit juga dimungkinkan (concrete review). Bahkan, dalam Model Austria ini, 

pengujian dapat bersifat ‘a posteriori’ (a posteriori review) ataupun bersifat ‘a 

priori’ (a priori review). Pada umumnya, pengujian memang dilakukan secara ‘a 

poteriori’, tetapi pengujian ‘a priori’ yang bersifat preventif juga biasa 

dipraktekkan. Segala putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kekuatan ‘erga 

omnes’ yang bersifat mutlak berdasarkan prinsip kewenangan mutlak yang 

diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar („the absolute authority of the 

institution’). Lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai satu-satunya 

organ yang berwenang menjalankan fungsi „constitutional review’ itu dengan 

kedudukan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung dan di luar lembaga-lembaga 

dalam cabang-cabang kekuasaan lainnya yang menjalankan otoritas publik. 

Negara-negara yang mengikuti Model Austria ini di Eropah adalah: Albania, 

Andorra, Austria, Belarus, Federasi Bosnia dan Herzegovina (dengan masing-

masing satuan federal (federal entities) memiliki Mahkamah Konstitusinya sendiri-

sendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi Bosnia and Herzegovina dan Mahkamah 

Konstitusi Republik Bosnia Serbia). Selain itu, ada pula negara-negara Bulgaria, 

Croatia, the Czech Republic, the FRY (dengan Mahkamah Konstitusi masing-

masing republik Serbia and Montenegro), Republik Federal Jerman (di samping 

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara bagian, yaitu: Baden-Wuerttemberg, 

Bavaria, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, dan Sachsen-Anhalt).  

Model Austria ini juga diikuti oleh negara-negara lain, yaitu Hongaria, Italia, 

Lithuania, Latvia, Luxembourg, Macedonia, Moldavia, Malta, Poland, Romania, 

dan Federasi Russian. Bahkan di unit-unit negara bagian Russia juga dibentuk 

mahkamah-mahkamah tersendiri, yaitu di Adigea, Altai, Baskiria, Buryatia, 

Chechnia, Chuvachia, Dagestan, Inguchia, Irkutska Oblast, Republik Kabardino-

Balkar, Kakasa, Republik Karachaewo-Cherkez, Karelia, Khalmukia, Koma, 

Marii-El, Northern Ossetia, Tatarstan, Tuba, Udmurtia, dan Yakutia/Sakha. Selain 

itu, negara-negara Eropah lainnya yang juga mengikuti Model Austria ini adalah 

Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, dan Ukraina;  

Di benua Afrika, meskipun kebanyakan bekas jajahan Perancis dan karena 

itu banyak yang dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis, tetapi model Austria ini 

juga populer. Negara-negara yang mengikuti model ini adalah Angola, Benin, 

Burundi, Republik Afrika Tengah, Mesir, Equatorial Guinea, Gabon, Madagascar, 

Mali, Rwanda, Togo, dan Afrika Selatan.   

Di Timur Tengah, negara-negara Cyprus, bekas Irak, Palestina, dan Syria, 

juga mengikuti jejak Austria; Di Asia, negara-negara yang mengadopsi Model 

Pengujian Konstitutional Austria ini adalah Armenia, Azerbaijan, Georgia, 



Kyrgyzstan, Mongolia, South Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan 

(ditambah adanya Regional Constitutional Committee untuk Republic of 

Karakalpakstan); Sementara itu, di Amerika Tengah dan Selatan, tercatat juga 

negara-negara Chile, Suriname, dan Tucuman Province (Argentina) dengan 

Konstitusi Tucuman tanggal 28 April 1990; Negara-negara tersebut juga mengikuti 

pola atau Model Konstitusi Austria. 

Karena luasnya pola atau Model Austria ini diikuti dan dipraktekkan di 

dunia, ada baiknya kita lihat beberapa ciri umum yang terdapat dalam sistem 

„constitutional review‟ menurut Model Austria ini. Ciri-ciri umumnya ialah:  

(i) „Constitutional review‟ diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantung 

masing-masing sistem yang berlaku di tiap negara; 

(ii) Badan-badan pelaksana pengujian atau „constitutional review’ yang bersifat 

independen, didirikan di luar cabang kekuasaan kehakiman yang biasa 

berpuncak di Mahkamah Agung; 

(iii) Dalam perkara-perkara yang menyangkut ‘constitutional complaint’, 

penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan cara mengadakan pemisahan 

antara mekanisme „constitutional review‟ dari mekanisme yang berlaku di 

pengadilan-pengadilan biasa;  

(iv) Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang 

administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi 

lembaga peradilan konstitusi; 

(v) Sifat monopoli dalam melakukan „constitutional review’ atau spesialisasi 

dalam rangka constitutional review, ataupun terjaminnya konsentrasi 

kewenangan dalam satu institusi pelaksana; 

(vi) Adanya kekuasaan hakim untuk membatalkan undang-undang yang disahkan 

oleh parlemen (legislative acts); 

(vii) Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-lembaga 

politik (bodies of political power); 

(viii) Sifat khusus dari proses peradilan yang diselenggarakan, yaitu bahwa 

putusannya di samping bersifat juridis juga bernuansa politis, meskipun 

lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula memiliki fungsi yang murni 

bersifat konsultatif (a purely consultative function); 

(ix) Mekanisme yang berlaku dalam rangka pengujian konstitusionalitas atas 

undang-undang menurut Model Austria ini, pada umumnya, bersifat 

„represif‟, meskipun untuk sebagian kecil tetap ada juga coraknya yang 

bersifat preventif yang diterapkan dalam praktek.  

 

Model ‘Constitutional Council’ Perancis (Conseil Constitutionnel) 

 



UUD Perancis tahun 1958
12

 menentukan adanya lembaga baru yang disebut 

„Conseil Constitutionnel‟, melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang 

hukum administrasi yang sudah ada sejak sebelumnya, yaitu “Conseil d’Etat”. 

Sejak dibentuk, lembaga inilah yang sering dikaitkan dengan „mahkamah 

konstitusi‟ Perancis
13

, meskipun sebutannya adalah „dewan‟ (conseil), bukan 

„mahkamah‟ (cour). Namun, seperti dikemukakan oleh Mauro Cappelletti, sejak 

putusan yang dikenal sebagai „landmark decision’ “Conseil d‟Etat” pada tahun 

1959 dalam kasus terkenal “Syndicat General des Ingenieurs-Conseils”, Dewan 

Negara (Conseil d’Etat) inilah yang biasa digambarkan sebagai “a true (pen: 

French) Constitutional Court”. 

Model „Constitutional Review’ di Perancis ini berbeda dari tradisi negara-

negara Eropah Kontinental lainnya. Model ini didasarkan atas bentuk kelembagaan 

Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel) untuk menjalankan fungsi pengujian 

konstitusionalitas. Pada mulanya, Perancis termasuk bersama-sama dengan 

Inggeris dan Belanda dikenal sebagai penentang keras gagasan memberikan 

kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk melakukan pengujian 

konstitusionalitas atas undang-undang. Namun dalam perkembangan di kemudian 

hari, ide pengujian konstitusionalitas itu sendiri diterima, tetapi sebagai 

alternatifnya, sistem pengujian itu tidak dilakukan oleh hakim atau lembaga 

peradilan, melainkan oleh lembaga non-peradilan
14

. Karena itu, yang dirumuskan 

dalam Konstitusi Perancis bukan „cour‟ (pengadilan), melainkan ‘conseil’ (dewan), 

sehingga dibentuk lembaga „Conseil Constitutionnel’, bukan „Cour 

Constitutionnel‟. 

Dalam sistem hukum dan konstitusi Perancis sampai sekarang, pengujian 

konstitusionalitas tersebut pada umumnya memang dilakukan oleh „Conseil 

Constitutionnel’ ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya, di samping oleh 

„Conseil Constitutionnel’, pengujian konstitusionalitas juga dilakukan oleh kamar 

khusus (special chambers) dari Mahkamah Agung secara terkonsentrasi 

(concentrated constitutional review) di dalam perkara-perkara khusus (special 

proceedings atau principaliter). Hanya saja, pengujian konstitusionalitas yang 

dimaksudkan itu terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (a priori review) 

ataupun pengujian yang bersifat konsultatif. Meskipun demikian, dalam bidang-

bidang tertentu, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum, sifat 

pengujian konstitusionalitas oleh „special chamber‟ di Mahkamah Agung itu dapat 

pula bersifat represif (a posteriori review).  

                                                           
12 Undang-Undang Dasar Tahun 1958 inilah yang biasa disebut sebagai Konstitusi Republik Kelima Perancis. Di dalamnya diatur mengenai Dewan Konstitusi sebagai lembaga 

baru. Lihat John Bell, French Constitutional Law, Clarendon Press,, Oxford-New York, 1992, hal.29. 

13 Lihat Alec Stone, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 1992. 

14 Mauro Cappelletti, Op.Cit., hal. 155 (… after the Syndicat General decision, the Conseil d‟Etat was described as a true „Constitutional Court‟). 



 Di dalam sistem konstitusi Perancis, jelas tercantum ketentuan mengenai 

„Cour de’Cassation‟ yang terpisah keberadaannya dari „Conseil Constitutionnel‟. 

„Cour de’Cassation’ adalah Mahkamah Agung, lembaga peradilan; sedangkan 

‘Conseil Constitutionnel’ bukan pengadilan, melainkan lembaga politik. Karena itu 

sebutannya bukan „cour‟ (pengadilan) tetapi „conseil‟ (dewan). Perbedaan karakter 

politik atau hukum dari kedua lembaga ini jelas terlihat pula dalam pola susunan 

keanggotaan keduanya. Jika di Mahkamah Agung, seluruh anggotanya adalah ahli 

hukum dan berprofesi sebagai hakim, maka dalam susunan keanggotaan „Conseil 

Constitutionnel‟ tidak demikian. Anggotanya dapat berasal dari partai politik atau 

birokrat dan sebagainya, meskipun sebagian terbesar di antaranya selalu para ahli 

hukum. Memang pada hakikatnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga 

pengawal konstitusi ini bukanlah fungsi-fungsi peradilan dalam arti yang lazim. 

Dalam sistem konstitusi Perancis, lembaga ini lebih bersifat semi-peradilan. 

 Di pihak lain, fungsi pengujian yang dilakukan dewan konstitusi inipun 

berbeda dari pengujian konstitusionalitas (constitutional review) di dalam pola 

Austria, tidak bersifat „a poteriori‟, melainkan bersifat „a priori‟ atau preventif. 

Yang diuji oleh dewan ini adalah rancangan undang-undang yang telah disahkan 

atau telah mendapat persetujuan di parlemen, tetapi belum diundangkan 

sebagaimana mestinya, apabila muncul persoalan konstitusionalitas di dalamnya, 

maka Dewan Konstitusilah yang harus memutuskannya bertentangan atau tidak 

bertentangan dengan UUD. 

Setelah suatu undang-undang telah diundangkan sebagaimana mestinya, 

maka dewan ini tidak boleh lagi melakukan pengujian. Mekanisme demikian inilah 

yang disebut sebagai „preventive constitutional review‟ atau „a priori constitutional 

review‟, yang oleh sementara sarjana lebih cenderung disebut sebagai 

„constitutional preview‟, daripada „constitutional review’. Mengapa dianggap lebih 

tepat disebut „preview‟ daripada „review‟, karena pengujian yang dilakukan itu 

bersifat „a priori‟ dan „preventif‟ sebelum rancangan undang-undang yang 

bersangkutan resmi menjadi undang-undang (legislative act) yang mengikat untuk 

umum
15

. Dengan begitu berarti bahwa pengujian itu dilakukan terhadap produk 

hukum yang belum resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah suatu 

rancangan undang-undang di‟preview’ dan dinyatakan tidak bertentangan dengan 

konstitusi, barulah rancangan itu dapat diundangkan sebagaimana mestinya 

sehingga dapat berlaku mengikat untuk umum. 

 Sistem yang diterapkan di Perancis ini berpengaruh luas juga di banyak 

negara, terutama di negara-negara yang pernah dijajah oleh Perancis. Karena 

pengaruh sistem hukum Perancis yang juga sangat luas di banyak negara, maka 

tentu saja pola atau model Perancis inipun diadopsikan dan diikuti oleh banyak 

                                                           
15 John Bell, French Constitutional Law, Op.Cit. 



negara pula. Semua negara seperti di benua Afrika dan Asia yang menamakan 

lembaga pengawal konstitusinya dengan istilah „Dewan Konstitusi‟ dapat dikaitkan 

dengan pengaruh „Constitutional Review‟ Model Perancis ini.  

Secara khusus dapat disebutkan disini pola atau model kelembagaan institusi 

pelaksana pengujian konstitusionalitas (constitutional review) ini yang mengikuti 

Model Perancis ini antara lain adalah keberadaan Dewan Konstitusi di negara-

negara Lebanon di Timur Tengah; Aljazair (Algeria), Comoros, Djibouti, Ivory 

Coast, Marocco, Mauritania, Mozambique, dan Senegal di Afrika, serta Kamboja 

dan Kazakhztan di kawasan Asia.  

 

 

Praktik di Indonesia 

 

Dari telaah perbandingan tersebut di atas, kita dapat memperoleh gambaran 

mengenai prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam mekanisme pengujian 

konstitusional di pelbagai negara, khususnya di Austria, Perancis, dan Amerika 

Serikat. Dari semua praktik yang dikembangkan di pelbagai negara, kita juga harus 

mencatat bahwa awal mula terbentuk ide „constitutional review‟ itu di dunia, justru 

dimulai dari kasus Marbury vs Madison pada tahun 1803 di Amerika Serikat. 

Dengan memahami perkembangan gagasan aslinya, kita diharapkan dapat lebih 

mengerti apa yang mesti dikembangkan di tanah air setelah kita mengadopsikan 

ide pengujian konstitusional itu dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Perubahan 

Keempat (Tahun 2002). 

 Seperti diketahui, sistem dan mekanisme pengujian konstitusional 

(constitutional review) itu sendiri baru saja kita adopsikan ke dalam sistem 

konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan 

Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakan dalam proses penyelenggaraan 

negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda 

apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak 

merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal 

dalam sistem hukum dan konstitusi negara kita.  

Percobaan pertama yang kita adakan dapat dikatakan barulah muncul setelah 

era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 

yang memberikan kepada MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas 

undang-undang. Sebelum ini, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah 

Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh 



Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan 

hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan. 

 Pengujian aktif (active review) yang seyogyanya akan dilakukan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, 

sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah 

dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara 

teknis dapat dilaksanakan. Sekiranyapun hal itu dapat dilaksanakan, maka niscaya 

apa yang dilakukannya tidak dapat disebut dengan istilah ‘judicial review’, 

melainkan merupakan ‘legislative review‟ karena organ MPR itu sendiri termasuk 

cabang kekuasaan judisial. Betapapun juga, meskipun bukan sebagai legislator atau 

lembaga pembentuk undang-undang, MPR adalah lembaga yang termasuk kategori 

cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas. Karena itu, pengujian konstitusional 

(constitutional review) yang seyogyanya akan dilakukan lebih tepat disebut sebagai 

‘legislative review on the constitutionality of  law’ atau pengujian legislatif atas 

konstitusionalitas undang-undang. 

 Pengujian konstitusional dalam arti „judicial review on the constitutionality 

of law‟ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru kita 

adopsikan mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraan kita dengan diterimanya 

ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak seperti negara-negara dengan tradisi 

„common law‟ seperti Amerika Serikat, Indonesia dengan tradisi „civil law‟, 

mengikuti pola Kelsenian atau model Eropah Kontinental dalam mengembangkan 

kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar dan sederajat 

dengan Mahkamah Agung.  

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 

dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C 

ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 

pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil 

perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan 

inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum 

tanggal 17 Agustus 2003. Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan 

mengenai mahkamah ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 

2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang 

menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah 

Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan 

Presiden No. 147/M Tahun 2003.  

Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan dengan disaksikan 

oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada hari Sabtu, tanggal 

16 Agustus 2003, persis 1 hari sebelum tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 



III Aturan Peralihan UUD 1945. Keesokan harinya, Minggu, 17 Agustus adalah 

hari libur, dan hari Senin, 18 Agustus 2003, adalah hari upacara kenegaraan. Mulai 

hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2003, kesembilan hakim konstitusi mulai bekerja 

dengan mengadakan rapat pemilihan ketua dan wakil ketua, serta hal-hal lain 

berkenaan dengan pelembagaan lembaga baru ini. 

 Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak 

tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh 

lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa 

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan 

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. 

Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 

10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan 

judisial untuk melakukan pengujian konstitusional (constitutional review) itu sudah 

berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang 

bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.  

Terbukti pula bahwa selama masa 1 (satu) tahun sebelum Mahkamah 

Konstitusi dibentuk, di Kepaniteraan Mahkamah Agung telah pula diregistrasi 14 

buah berkas perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh berbagai 

kalangan masyarakat. Itu berarti, mekanisme pengujian konstitusional itu tidak saja 

diadopsikan mekanismenya dalam ketentuan konstitusi sejak tahun 2000, tetapi 

juga telah mulai diterapkan dalam kenyataan praktek sejak itu. 

Sekarang, kita bersyukur sudah berada di tahun 2012. Sejak dibentuknya 

pada tahun 2003, usia Mahkamah Konstitusi yang kita bangun dan kembangkan 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kini sudah hampir mencapai 9 tahun. Saya 

bersama 8 hakim konstitusi generasi pertama sangat bersyukur dapat 

menyelesaikan tugas sejarah mendirikan dan membangun Mahkamah Konstitusi 

itu di Indonesia dengan kokoh dan berwibawa menjalankan kewenangan 

konstitusionalnya dalam mengawal demokrasi dan konstitusi sesuai dengan 

harapan masyarakat dan tuntutan sejarah.  

Dapat dikatakan, Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan 

fungsinya sebagai (i) pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), (ii) 

pengawal demokrasi (the guardian of democracy), (iii) pelindungan hak asasi 

manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and 

the citizens’ constitutional rights), dan (iv) penafsir final konstitusi negara (the 

final interpreter of the constitution). Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah 

Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan 

memutus permohonan (1) pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial 

review of the constitutionality of law), (2) perselisihan hasil pemilihan umum, (3) 



sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, (4) pembubaran partai 

politik, dan (5) perkara „impeachment‟ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

 


