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Perkembangan Konstitusi sebagai Objek Kajian Ilmiah 

 Dewasa ini, penyenggaraan kekuasaan secara terorganisasasi dalam perikehidupan 

bersama umat manusia dimana saja dan dalam bidang apa saja disepakati terikat dan 

didasarkan atas sistem norma yang berlaku sama untuk seluruh warga yang dituangkan dalam 

satu dokumen atau dalam berbagai bentuk dokumen yang disebut konstitusi. Perkembangan (i) 

dari segi subjeknya: state, civil society, market; (ii) dari segi substansinya: politik, integrating 

legal norms, social-oriented, economic, cultural, welfare, civic education, social engineering, 

social emancipating, etc3; dan juga (iii) dari segi keorganisasiannya: organisasi negara, 

organisasi non-negara, organisasi profesi, organisasi dunia usaha, organisasi masyarakat, 

organisasi masyarakat desa, dsb. 

Dari segi subjek organisasi yang diatur dengan konstitusi dapat berupa subjek organisasi 

negara ataupun organisasi non-negara yang meliputi korporasi di dunia usaha atau organisasi 

badan hukum masyarakat, seperti yayasan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan atau civil 

society organizations, dan bahkan partai-partai politik. Semua organisasi tersebut memerlukan 

dokumen hukum yang menjadi pedoman dalam bekerja yang disebut dengan konstitusi. 

Bahkan di kalangan masyarakat madani yang terorganisasi, saya pun menganjurkan 

dikembangkannya perspektif mengenai konstitusi sosial (social constitution) yang sudah 

seharusnya menjadi salah satu objek kajian baru dari studi tentang konstitusi di masa kini dan 

mendatang. 

Dari segi substansi atau kandungan materinya, konstitusi dewasa ini dapat dikatakan 

memuat kandungan nilai dan norma yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada soal-soal 

politik sebagaimana lazimnya dipahami menurut tradisi konstitusi Amerika Serikat yang menjadi 

model bagi penyusunan konstitusi-konstitusi banyak negara di dunia. Konstitusi Amerika Serikat 

itu tidak lain adalah hanyalah suatu “political constitution”, yang di dalamnya sama sekali tidak 

                                                           
1 Presented in the International Workshop of Constitutional Court organized by Indonesian Constitutional Court in Jakarta, 3rd December, 2015. 
2 Professor of Constitutional Law of the University of Indonesia, one of expert advisors to the People’s Assembly for Constitutional Reform 
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founder and the patron of Indonesian Association of Lawyers, (both scholars and pratictioners), initial founder and the patron of Indonesian 
Association of Legal Auditors, Advisor to the Indonesian Association of Constitutional Law and Administrative Law. As an academician, he has 
written and published more than 45 books and hundreds of scientific papers widely spread, read, and used as teaching materials by universities 
all over Indonesia. One of his book written in English on “The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview” was also published 
by Maxwell Asia and used as the only text book on Indonesian law written by Indonesian scholar being used by various universities abroad. 
3 Jimly Asshiddiqie, “The Idea of Social Constitution: Institutionalization and Constitutionalization of Public Life of Civil Society”, LP3ES, Jakarta, 
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Rajagrafindo, Jakarta, 2009.  
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memuat aturan-aturan kebijakan di bidang perekonomian dan sosial-budaya. Bandingkan 

dengan UUD Indonesia yang secara khusus memuat ketentuan Bab XIV tentang Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur kebijakan 

perekonomian dan kesejahteraan sosial itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konstitusi 

Indonesia tidak hanya sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi4. 

Dari segi kelembagaan organisasi yang membentuk dan memerlukan pengaturan 

konstitusional dimaksud, dapat dikemukan juga dapat dikembangkan secara luas. Organisasi 

berkonstitusi bukan hanya organisasi negara, tetapi semua bentuk organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha, dan bahkan di desa-desa berbadan hukum pun dapat dilembagakan dengan 

dukungan dokumen konstitusi sebagaimana yang dipraktikkan di lingkungan pemerintahan 

desa-desa adat suku Indian di Amerika Serikat. Pendek kata, konstitusi dewasa ini terus 

berkembang dalam aneka bidang kajian ilmiah hukum dan politik serta kajian-kajian ilmu sosial 

pada umumnya. Pada saatnya, semua dinamika perkembangan ini juga akan mempengaruhi 

cara pandang kita mengenai cara bekerjanya sistem peradilan konstitusi dalam rangka 

mendukung proses perkembangan kemajuan peradaban setiap bangsa dan peradaban umat 

manusia pada umumnya. 

 

Constitutional Values and Norms: Law and Ethics 

 Di kalangan para sarjana hukum dan konstitusi dewasa ini, pada umumnya konstitusi 

hanya dipahami sebagai naskah yang berisi norma hukum konstitusi (legal norms). Di masa lalu, 

belum terbayangkan bahwa di dalam konstitusi-konstitusi yang berlaku terdapat pula nilai-nilai 

dan norma yang bukan hukum, melainkan norma etika (ethical norms). Apalagi di kalangan para 

sarjana hukum dan kajian-kajian di lingkungan fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah hukum, 

yang dimaksud dengan konstitusi itu tidak lain merupakan sumber hukum konstitusi (source of 

constitutional law) belaka. Namun, dalam perkembangan dewasa ini, kebutuhan untuk 

mengembangkan upaya penataan sistem infra-struktur etika di lingkungan organ-organ negara 

dan jabatan-jabatan publik serta jabatan profesi di seluruh dunia, tumbuh semakin kuat. Karena 

itu, muncul keperluan untuk mengembangkan pelbagai kajian teoritis mengenai “constitutional 

ethics” di samping “constitutional law”5.  

 Dengan menggunakan jalan pikiran demikian, sejak tahun 1997, saya juga terus 

menganjurkan pelbagai kajian mengenai sistem infra-struktur etika di lingkungan jabatan-

jabatan publik di Indonesia. Sejak reformasi 1998, Indonesia juga membentuk lembaga penegak 

etik kehakiman yang secara khusus dimuat dalam Pasal 24B UUD 1945, yang dinamakan Komisi 

Yudisial (KY). Sejak itu, banyak lembaga negara dan bahkan semua organisasi profesi telah 

membentuk kode etika beserta mekanisme penegakannya secara efektif oleh komite etika atau 

                                                           
4 Baca buku saya, Konstitusi Ekonomi (Economic Constitution), Kompas, Jakarta, 2010. 
5 Lihat Keith Whittington, “On the need for A Theory of Constitutional Ethics”, 2005; Lihat Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, 
Rajagrafindo, Jakarta, 2014. 
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dewan kehormatan. Bahkan, sejak tahun 2009, ketika saya dipercaya menjadi Ketua DK-KPU 

(Honorary Council of Electoral Commission), lembaga penegak kode etik komisioner komisi 

pemilihan umum itu, kami kembangkan sebagai lembaga peradilan etik yang bersifat khusus. 

Model peradilan etik pejabat publik ini diteruskan ketika saya dipercaya menjadi Ketua DKPP-RI 

(National Honorary Council of Indonesian Election) sampai sekarang6.  

Dengan adanya mekanisme penegakan kode etik, kita dapat berharap bahwa sistem 

norma etika dapat membantu dan melengkapi kekurangan sistem norma hukum dalam 

mengendalikan dan membimbing masyarakat luas ke arah perilaku yang ideal. Karena itu, 

dalam buku “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi”7, saya telah memperkenalkan pengertian baru 

tentang “constitutional ethics” di samping “constitutional law”. Demikian pula saya 

memperkenalkan perspektif baru tentang “Rule of Ethics” untuk melengkapi doktrin yang 

dikenal selama ini, yaitu “Rule of Law”, yang mencakup pengertian tentang “code of law and 

the court of law” dan “code of ethics and the court of ethics”.  Bahkan berdasarkan ketentuan 

UU, di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat telah terbentuk pula Mahkamah Kehormatan DPR 

yang semula dinamakan Badan Kehormatan DPR. Artinya, mekanisme penegakan kode etik bagi 

para wakil rakyat yang duduk di parlemen di Indonesia dewasa ini telah resmi dikembangkan 

sebagai proses peradilan etika atau mahkamah kehormatan. 

Di lingkungan lembaga-lembaga negara lainnya dan juga di semua lingkungan organisasi 

profesi, telah pula dikembangkan sistem infra-struktur etik yang didukung oleh pelembagaan 

komisi etik atau dewan kehormatan untuk menegakkan kode etik yang diberlakukan. Bahkan di 

lingkungan kekuasaan kehakiman, dibentuk pula satu komisi khusus yang diatur tersendiri 

dalam UUD 1945, yaitu Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai penegak kode etik bagi para 

hakim. Semua ini pada saatnya akan ditata secara menyeluruh sehingga dapat dibangun suatu 

sistem peradilan etik yang terpadu berdasarkan prinsip-prinsip etika konstitusi. 

 

Universalization of Constitutional Values 

 Di tengah gelombang globalisasi dan dinamika hubungan saling pengaruh dan 

mempengaruhi antara kebudayaan, antar ekonomi, dan sistem politik negara-negara modern, 

muncul pula pengertian-pengertian baru tentang nilai-nilai yang dipandang baik untuk 

dikembangkan dalam praktik di tiap-tiap negara. Apalagi negara modern dewasa ini tidak lagi 

dapat menghindar dari keharusan untuk aktif dan bahkan proaktif dalam dinamika hubungan 

antar bangsa. 

 Di arena pergaulan global yang dinamis tersebut, konstitusi negara modern sebagai 

dokumen hukum saling menyumbangkan ide-ide yang dipandang ideal untuk membangun 

kehidupan bersama di semua negara modern. Studi perbandingan antar konstitusi dan 

                                                           
6 Lihat Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Rajagrafindo, Jakarta, 2013. 
7 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Rajagrafindo, Jakarta, 2014. 
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konstitusionalisme juga berkembang sangat pesat menghasilkan pemahaman mengenai sistem 

nilai universal yang mengintegrasikan segenap cita-cita ideal bernegara dimana saja umat 

manusia mengimpikan kemajuan peradaban. Setelah dulu pada tahun 1950-an, Amos Peaslee 

menerbitkan Constitutions of Nations pada tahun 19658, dan HTJF van Marseeven GFM van der 

Tang menerbitkan “Written Constitutions: A Computerized Comparative Study9, pada tahun 

1978, maka dewasa ini pada abad ke-21, banyak sekali studi komparatif yang dilakukan para 

ahli mengenai perbandingan konstitusi ini yang menghasilkan kesimpulan bahwa dewasa ini, 

konstitusi dan konstitusionalisme modern sedang mengalami proses universalisasi nilai yang 

sangat pesat10.  

Mark Tushnet, dalam Mennesota Law Review (2005), juga menulis “When Is Knowing 

Better Than Knowing More-Unpacking the Controversy over Supreme-Court Reference to Non-

US Law”11. Dalam pidato kuncinya pada Pertemuan Tahunan American Society of International 

Law (2004), Hakim Stephen Breyer menyatakan bahwa, “comparative analysis emphatically is 

relevant to the task of interpreting  constitutions and enforcing human rights.”12 

Bahkan dikatakan oleh Vicki C. Jackson, dalam banyak sekali kasus, para hakim yang 

memutus perkara-perkara yang bersifat domestik, semakin sering membaca dan 

mempertimbangkan putusan-putusan yang dilakukan oleh para hakim asing di luar negeri 

sebagai bahan perbandingan yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai bahan untuk 

memutus perkara-perkara yang ditangani masing-masing13. Tentu, penggunaan bahan-bahan 

asing ini menimbulkan pro-kontranya tersendiri. Termasuk Hakim Agung Rehnquist yang 

dikenal konservatif menentang keras hal ini. Misalnya, dalam salah satu pendapat berbeda 

(dissenting opinion) yang dibuatnya dalam perkara yang menyangkut penerapan pidana mati, 

Hakim Rehnquist menulis: “I write separately… to call attention to the defects in the Court’s 

decision to place weight on foreign laws. … In reaching its conclusion today, the Court… adverts 

to the fact that other countries have disapproved imposition of the death penalty for crimes 

commited by mentally retarded offenders…. I fail to see, however, how the views of other 

countries regarding the punishment of their citizens provide any support for the Court’s ultimate 

determination….”14.  

Namun demikian, terlepas dari sengitnya perdebatan, kecenderungan umum 

menunjukkan bahwa dewasa ini gejala universalisasi nilai-nilai konstitusional yang diidealkan 

                                                           
8 Lihat Amos J. Peaslee menerbitkan Constitutions of Nations (1965), dan HTJF van Marseeven GFM van der Tang, “Written Constitutions: A 
Computerized Comparative Study (1978). 
9 HTJF van Marseeven GFM van der Tang, “Written Constitutions: A Computerized Comparative Study, 1978.  
10 Lihat, misalnya, Dennis Davis, Cheryl Saunders, and Alan Richter (Eds.), An Inquiry into the Existence of Global Values Through the Lens of 
Comparative Constitutional Law (Hart Studies in Comparative Public Law, United Kingdom: Bloomsbury, 30 July 2015. 
11 Mark Tushnet, Minn. Law Review, 90, (2005-2006), hal. 1275. 
12 Lihat Harold Hongju Koh, “International Law as part of our law”, The American Journal of International Law, hal. 43-57. Lihat juga Roger P. 
Alford, “Misusing International Sources to Interprete the Constitution” dalam The American Journal of International Law, Vol. 98, No. 1 (Jan, 
2004), hal. 57-69. 
13 Vicki C. Jackson, Constitutional Comparisons: Convergence, Resistance, Engagement, Harvard Law Review, Vol. 119, No. 1 (Nov, 2005), hal. 
109-128. 
14 Taavi Annus, “Comparative Constitutional Reasoning: The Law and Strategy of Selecting the Right Arguments”, Duke Journal of Comparative 
and International Law, Vo. 14, (2004), hal. 301.  
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dalam peri kehidupan bersama umat manusia di seluruh dunia terus berkembang. Gejala umum 

ini ditopang pula oleh semakin berkembangnya sumbangan-sumbangan penelitian ilmiah yang 

dihasilkan oleh banyak sekali studi  perbandingan hukum, ‘International Law and Comparative 

Constitutional Law‘. Studi perbandingan konstitusi dewasa ini berkembang sangat pesat, dan 

karena itu, S. Choudry, dalam Indiana Law Journal (1999), menyebutnya sebagai “a central 

component of contemporary constitutional practice”.15 Inilah yang sebenarnya sudah 

digambarkan oleh Bruce Ackerman, dalam tulisannya, “The Rise of World Constitutionalism” 

(1997).16 

Perkembangan ini juga dapat dibaca dalam tulisan-tulisan Cheryl Saunders (guru besar 

perbandingan konstitusi Melbourne Law University)17 atau handbook yang ditulis oleh Mark 

Tushnet dan kawan-kawan18 yang menggambarkan luasnya pengaruh nilai-nilai universal terkait 

dengan tema-tema konstitusionalisme, struktur pemerintahan, dan pelbagai ide-ide yang 

‘commonly shared’ di pelbagai negara di dunia. Apalagi pelbagai instrumen hak asasi manusia 

yang bersifat universal dan berasal dari pelbagai instrument HAM Internasional sebagian besar 

sudah dijadikan barometer mengenai sejauhmana konstitusi yang diberlakukan di suatu negara 

itu modern atau tidak, sehingga salah satu ukuran ideal konstitusi modern ialah jika konstitusi 

itu telah mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam instrument hukum 

internasional yang berlaku di bidang hak asasi manusia. Karena itu, gejala universalisasi 

kandungan nilai aturan-aturan konstitusi negara-negara modern di dunia memang tidak 

terhindarkan. Salah satu contohnya adalah UUD 1945 pasca Reformasi yang mengadopsi hamir 

semua instrument HAM Internasional menjadi materi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUUD 

1945. Hal ini menyebabkan kandungan materi terbanyak dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah 

ketentuan mengenai jaminan konstitusional hak asasi manusia. Itu sebabnya saya sering 

menyatakan bahwa UUD 1945 yang berlaku dewasa ini adalah salah satu contoh konstitusi yang 

paling modern di dunia. 

Konstitusi modern dengan kandungan nilai-nilai dan norma-norma hukum dan etika 

universal yang terkandung di dalamnya terus mempengaruhi paradigm pemikiran dan praktik 

sistem dan rezim-rezim politik demokrasi konstitusional di dunia. Dapat dikatakan bahwa 

dewasa ini kita tengah berada dalam arus perkembangan pemikiran baru dalam kajian 

konstitusi dan praktik peradilan konstitusi di dunia, yaitu gejala “universal democratic 

constitutionalism”. Indonesia dan semua negara kita sedang mengalami perkembangan 

pengaruh yang sama, sehingga cara kerja Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal 

demokrasi dan penegak konstitusi harus pula menangkap tanda-tanda dan pesan-pesan moral 

di balik perkembangan baru itu dengan kritis, sehingga setiap putusannya dapat benar-benar 

menghasilkan keadilan, kepastian, dan bersifat solutif terhadap problem konstitusional yang 

                                                           
15 S. Choudry, Globalization In Serach of Justification: Towards A Theory of Comparative Constitutional Interpretation, Indiana Law Journal, 
1999. 
16 Bruce Ackerman, “The Rise of World Constitutionalism”, Virginia Law Review, Vo. 83, No. 4 (May, 1997), hal. 771-797. 
17 Cheryl Saunders, “The Use and Misuse of Comparative Constitutional Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 13, 2006. 
18 Mark Tushnet et.al. , Routledge Handbook of Constitutional Law, Routldge, 2015. 
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terjadi dalam masyarakat masing-masing negara. Menurut Gary Jeffrey Jacobson19, para 

pemimpin politik dan para hakim di suatu negara harus berusaha mengatasi disharmoni dalam 

menentukan identitas konstitusi (constitutional identity) sebagai hasil dari dinamika pengaruh 

nilai-nilai universal dengan elemen-elemen yang khas dalam kebudayaan yang hidup di tengah 

rakyat. Bahkan, Professor Thomas Fleiner, Director of the Institute of Federalism at the 

University of Fribourg, Switzerland, characterises modern era as ‘the age of the constitution’ 

which tend to (i) ignore diversity of different peoples, (ii) proclaim universality and 

inclusiveness, (iii) subsume sovereignty of nation states into a globalized world, and (iv) profess 

to recognizes the worth of individuals20.  

 

The Court and Penegakan Konstitusi dalam Praktik 

Perkembangan pelembagaan mekanisme constitutional review dalam sejarah, dimulai 

sejak putusan kontroversial Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall pada tahun 

1803, yaitu dalam perkara Marburry versus Madison yang sangat terkenal21. Putusan 

Mahkamah Agung John Marshall inilah yang pertama kali menentukan tidak berlakunya suatu 

undang-undang yang berlaku sebagai hukum yang mengikat berdasarkan keputusan parlemen, 

sesuai dengan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) antara cabang kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan judikatif. Dengan putusan John Marshall tahun 1803 itu, Mahkamah 

Agung Amerika Serikat mengambilalih kewenangan Kongres untuk menentukan berlaku 

tidaknya suatu undang-undang. 

Sejak kasus Marburry versus Madison tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas 

undang-undang yang kontroversial mengundang perdebatan yang tajam, tetapi pada akhirnya 

diterima sebagai praktik yang baik untuk mengawal sistem demokrasi yang hanya 

mengandalkan prinsip ‘majority rule’. Mekanisme pengujian inilah yang kemudian dikenal 

sebagai ‘judicial review’ yang terus dipraktikkan, bukan saja oleh Mahkamah Agung Federal 

Amerika Serikat, tetapi juga Mahkamah Agung di negara-negara bagian dan bahkan di semua 

tingkatan peradilan. Sistem yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai ‘decentralized 

model of judicial review’ yang diikuti oleh negara-negara lain, terutama negara-negara dengan 

tradisi ‘common law’. ‘Judicial review’ dilakukan oleh semua pengadilan, tanpa harus 

membentuk lembaga baru sama sekali. 

Namun, praktik yang baik yang sudah dimulai sejak tahun 1803 di Amerika Serikat itu, 

baru dapat diterima di lingkungan negara-negara ‘civil law’ Eropa Barat Kontinental pada akhir 

abad ke-19. Banyak sarjana di Jerman dan di Perancis yang mendiskusikan mengenai 

pentingnya ‘judicial review’ diterapkan di dalam sistem hukum sipil Eropah Kontinental. Namun, 

                                                           
19 Gary Jeffrey Jacobson, “Constitutional Identity”, Harvard University Press, Cambridge, 2010, hal. 143-144.  
20 Thomas Fleiner, ‘The Age of Constitutions’ dalam Robert French, Geoffrey Lindell and Cheryl Saunders (eds), Reflections on the Australian 

Constitution, (2003), hal. 236, UNSW Law Journal 25, 2003, 26 (1), 327.  

21 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konpres, Jakarta, 2005. 
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penerapannya dalam praktik baru terjadi setelah diadopsinya ide Hans Kelsen tentang 

pembentukan Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtsoft) pertama kali di Austria. Ide 

Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, dan Mahkamah 

Administrasi Negara (Verwaltungsgerichtshoft), dimuat dalam Konstitusi Baru Austria Tahun 

1919 dan baru 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1920, Mahkamah Konstitusi pertama di 

dunia dibentuk dengan undang-undang. Semua fungsi peradilan konstitusi diintegrasikan ke 

dalam jurisdiksi Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshoft) ini, sehingga dikatakan bahwa 

model pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Austria ini adalah 

“centralized model of judicial review”. Sebagai hasil dari buah pemikiran Hans Kelsen, kadang-

kadang model Austria ini disebut juga sebagai “Kelsenian Model of Judicial Review”. 

Model ketiga, yang sedikit agak berbeda dari model ‘constitutional review’ di Perancis. 

Dalam sistem Perancis, sejak tahun 1958, dibentuk Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel) 

yang bukan Mahkamah Konstitusi (Corte Constitutionnel)22. Mekanisme kerjanya juga agak 

sedikit berbeda dari Mahkamah Konstitusi Austria dan Jerman, bukan ‘judicial review’ 

melainkan ‘judicial preview’, yaitu setelah rancangan undang-undang disetujui oleh parlemen 

dan sebelum disahkan oleh Presiden, tersedia waktu untuk melakukan pengujian oleh Dewan 

Konstitusi (Conseil Constitutionnel). Jika suatu rancangan undang-undang sudah diajukan 

pengujiannya kepada Dewan Konstitusi, maka Presiden hanya akan mengesahkan apabila 

Dewan Konstitusi memutuskan bahwa rancangan undang-undang itu konstitusional. Di samping 

itu, mulai tahun 2010, Dewan Konstitusi Perancis juga mendapatkan kewenangan baru untuk 

memutus permohonan dari pihak yang berperkara di pengadilan biasa mengenai 

konstitusionaliltas ketentuan yang dijadikan dasar bagi para pihak untuk berperkara atau dasar 

bagi pihak penuntut umum untuk mendakwa seorang terdakwa23.  

Model Perancis ini, khususnya, berkenaan dengan mekanisme ‘judicial review’ secara 

‘apriore’ dapat dikatakan sangat berbeda dari model Amerika Serikat dan model Kelsenian. 

Positifnya, sistem norma hukum dapat lebih stabil dalam penerapannya. Tetapi, masalah-

masalah ketidakadilan karena norma undang-undang yang biasanya baru ditemukan ketika 

undang-undang itu dijalankan dalam praktik, tidak dapat diselesaikan melalui upaya ‘judicial 

review’ ke Dewan Konstitusi. Hal ini dapat disebut sebagai sisi lemah dari model pengujian 

Dewan Konstitusi Perancis ini. Namun, banyak negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum 

Perancis mencontoh pola Dewan Konstitusi Perancis. Selebihnya, negara-negara demokrasi 

dengan tradisi ‘civil law’, kecuali Kerajaan Belanda, hampir semuanya mengikuti pola Kelsenian. 

Rata-rata negara-negara demokrasi baru, termasuk yang berasal dari rezim-rezim komunis, 

setelah berubah menjadi demokrasi, selalu diikuti dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
22 Alec Stone Weet, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, New Haven: Oxford University 
Press, 1992, hal.46-47. 
23 Sejak 1 Maret 2010, Dewan Konstitusi Perancis juga menerima permohonan pengujian postereore review yang diajukan oleh individu warga 
yang berperkara di pengadilan dengan mengajukan permohonan kepada Dewan Konstitusi untuk melakukan review atas konstitusionalitas 
ketentuan undang-undang yang dijadikan dasar penuntutan atau gugatan terhadapnya. 
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menurut model Kelsenian ini24. Sedangkan negara-negara persemakmuran (Commonwealth), 

kecuali Kerajaan Inggeris, dan negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem konstitusi Amerika 

Serikat, semuanya mengembangkan “decentralized model” seperti di Amerika Serikat. Semua 

kewenangan ‘constitutional review’ dilakukan oleh pengadilan yang berpuncak di Mahkamah 

Agung Federal. 

Dapat dikatakan bahwa, dewasa ini, hampir semua negara telah mempunyai mekanisme 

peradilan konstitusi, dengan maksud untuk: (a) menjamin tegak dan terkawalnya konstitusi 

dalam sistem demokrasi, (b) memastikan tegaknya keadilan sebagai pengimbang kebebasan 

dan sekaligus menjamin persatuan sistem bernegara melalui integrasi sistem norma 

pengendali, (c) menjamin dan melindungi kebebasan dan hak asasi warganegara, (d) 

melindungi hak asasi manusia sebagai ‘fundamental rights’, (e) mengecek kecenderungan 

‘abuse of power’ terutama dalam pelaksanaan ‘the power for rule-making’, (f) menjaga 

keseimbangan antara prinsip ‘majority rule’ dan ‘minority rights’, (g) menghimpun cita-cita 

hidup bersama dalam satu wadah negara konstitusional modern yang dapat mendorong dan 

menuntun laju perkembangan peradaban warga yang terorganisasi dalam wadah negara25. 

Beberapa negara sebagai perkecualian hanya (a) Kerajaan Inggeris26, (b) Kerajaan Belanda27, (c) 

beberapa nerara komunis yang tersisa, atau (d) beberapa negara lain yang belum menganut 

prinsip demokrasi28. 

 

Mahkamah Konstitusi Indonesia 

Pada awal perkembangannya, ketika Indonesia mempersiapkan konstitusi kemerdekaan 

pada tahun 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi telah dibicarakan atas usul Prof. 

Muhammad Yamin. Namun, idenya masih diintegrasikan ke dalam fungsi dan kewenangan 

Mahkamah Agung, dan oleh Prof. Soepomo ditolak karena dianggap belum waktunya29. Ketika 

itu, sudah disebut-sebut mengenai pentingnya mengadakan perbandingan dengan mahkamah 

yang sejenis yang sudah lebih dulu ada di Austria dan Cekoslovakia. Hanya saja, akhirnya, ide 

pengujian konstitusionalitas undang-undang itu sendiri belum dapat diterima oleh ‘the 

founding leaders’ Indonesia yang merumuskan UUD 1945. Di antara sebabnya ialah bahwa para 

perumus UUD 1945 masih banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda yang menganut 

prinsip “de wet is onschenbaar”, yaitu bahwa undang-undang tidak dapat dinilai atau diganggu-

gugat oleh hakim. 

Setelah reformasi pada tahun 1999-2002, ide ‘judicial review’ dan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi mendapatkan momentumnya untuk diadopsi ke dalam Perubahan Ketiga 

                                                           
24 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara, Konpres, Jakarta, 22006. Tom Ginsberg, Judicial Review in New 
Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 
25 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PSHTN-FHUI, Jakarta, 2004. 
26 Dawn Oliver, Constitutional Reform in the UK, Oxford University Press, 2003, hal. 95. 
27 Lihat juga Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Clavendish Pub. Ltd, 2004, hal. 88. 
28 Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University Press, 2003. 
29 Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview, Maxwell Asia, 2009. 
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UUD 1945 pada tahun 2001 dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Menurut Pasal III 

Aturan Peradilan UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi dibentuk  selambat-lambatnya pada 17 

Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah 

Agung”. Dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 

tanggal 13 Agustus 2003, dan ditetapkannya 9 Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan 

Presiden pada tangga 15 Agustus, 2003, dan yang mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 

16 Agustus, 2003, maka resmilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terbentuk. 

Kewenangan formal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas:  

1) Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang; 

2) Sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara; 

3) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

4) Pembubaran partai politik; dan  

5) Impeachment terhadap presiden/wakil presiden30. 

Siapa saja subjek hukum yang mempunyai ‘legal standing’ untuk mengajukan 

permohonan perkara: 

1) Untuk perkara ‘judicial review’: (a) individu atau kelompok warga, (b) badan hukum 

masyarakat, (c) badan hukum korporasi, (d) lembaga negara; 

2) Untuk sengketa lembaga negara, lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-

Undang Dasar31; 

3) Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum: (a) kandidat atau peserta pemilu atau 

organisasi masyarakat yang diakui sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan pemilih; 

4) Untuk perkara pembubaran parpol, untuk sementara (berdasarkan ketentuan undang-

undang yang sekarang berlaku) yang berhak mengajukan permohonan berperkara hanya 

Pemerintah. Namun demikian, seharusnya pemerintah mesti dilarang untuk mengajukan 

permohonan32. Karena pemerintah dipimpin oleh Presiden yang diusung oleh Partai Politik 

pemenang pemilihan umum, sangat tidak tepat jika kepadanya diberi hak untuk menuntut 

pembubaran partai politik yang menjadi lawan politik pemerintah. Karena itu, yang justru 

harus diberi hak untuk menutut pembubaran partai politik di masa depan adalah 

masyarakat, bukan pemerintah; dan  

5) Untuk perkara tuntutan ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang 

berhak untuk mengajukan permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi adalah DPR33. 

 

Dinamika Fungsi Peradilan Konstitusi Masa Depan 

                                                           
30 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Rajagrafindo, Jakarta, 2004. 
31 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Antarlembaga Negara, Konpres, Jakarta, 2004. 
32 Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Konpres, Jakarta, 2006. 
33 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konpres, Jakarta, 2011. 
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 Di samping kewenangan-kewenangan yang sudah biasa ditangani oleh mahkamah 

konstitusi secara bervariasi di pelbagai negara dewasa ini, terdapat pula beberapa fungsi 

peradilan konstitusi yang mungkin dapat dikembangkan di masa mendatang. Tercatat pula pula 

ada beberapa fungsi peradilan konstitusi yang sudah biasa diterapkan dipraktikkan di beberapa 

negara, tetapi di beberapa negara yang lain tidak. Jika digambarkan seluruhnya, dapat 

dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Constitutional Review34 (abstract norm and concrete norm, a priore and postereore, judicial 

and executive review, constitutional question, constitutional challenge, constitutional 

complaint)35. Misalnya, Dewan Konstitusi Perancis mulai mempraktikkan ‘constitutional 

question’ sejak tahun 2010 dimana para pihak yang berperkara di pengadilan dapat 

mengajukan permohonan ke Dewan Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 

undang-undang yang dijadikan dasar dfalam berperkara. Di masa mendatang, Indonesia 

juga dapat mempertimbangkan untuk mempraktikkan hal yang sama. 

2) Constitutionally Institutional Disputes Resolution, aneka konflik kewenangan konstitusional 

antarlembaga negara harus diselesaikan melalui peradilan konstitusi. Konflik kewenangan 

antarlembaga negara sering terjadi tanpa ada forum yang dapat secara efektif dan efisien 

menyelesaikannya. Selama ini, sengketa kewenangan yang dapat dijadikan objek perkara 

yang dimaksud dibatasi hanya untuk kewenangan yang secara eksplisit ditentukan oleh 

UUD. Namun di masa depan, kewenangan konstitusional dapat diperluas, bukan saja yang 

eksplisit disebut atau ditentukan, tetapi sepanjang kewenangan kelembagaan dimaksud 

bersifat konstitusional dan dalam penerapannya menilmbulkan sengketa dengan lembaga 

lain ataupun dengan subjek hukum lain selain lembaga negara, maka hal itu dapat pula 

dipandang sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 

3) Adjudication of Freedom of Association and Party Dissolution. Partai politik dan organisasi 

kemasyarakatan sebagai cermin kebebasan berserikat (Freedom of Association) dilindungi 

oleh UUD. Karena itu, partai politik dan organisasi kemasyarakatan hanya dapat dibubarkan 

apabila dilakukan melalui proses peradilan konstitusi36. Tuntutan pembubaran tidak boleh 

dilakukan atas inisiatif pemerintah tetapi dari para anggota atau warga masyarakat pemilih 

untuk partai politik, dan para anggota atau warga masyarakat pada umumnya untuk 

pembubaran organisasi kemasyarakatan. Tujuannya untuk (i) melindungi kebebasan untuk 

berorganisasi secara damai dan konstitusional, dan (ii) melindungi masyarakat dari orang 

lain yang mengorganisasikan diri untuk menyebar kebencian dan permusuhan serta 

pengkhianatan terhadap negara konstitusional; 

4) Democratic Electoral Result Disputes Resolution37. Fungsi penyelesaian sengketa mengenai 

hasil pemilihan umum, menurut saya, memang sebaiknya diselesaikan oleh peradilan 

konstitusi. Karena, pemilihan umum dan demikian pula dengan partai politik adalah pilar 
                                                           
34 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo, Jakarta, 2007; dan Perihal Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008; 
35 Tentang “Constitutional Complaint” ini lihat I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitutional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak 
Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. 
36 Jimly Asshiddiqie, Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Konpres, Jakarta, 2006; “The Idea of Social 
Constitution: Institutionalization and Constitutionalization of Public Life of Civil Society”, LP3ES, Jakarta, 2015; 
37 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Rajagrafindo, Jakarta, 2013. 
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demokrasi dan konstitusi. Karena itu, lebih tepat diselesaikan oleh sistem peradilan 

konstitusi dan bukan oleh peradilan biasa. Lagi pula, sifat peradilannya yang harus cepat 

dan manajemen pemeriksaannya harus pula bersifat ‘judex facti’ dan sekaligus ‘judex juris’ 

menyebabkan pemeriksaan di pengadilan tinggi ataupun di Mahkamah Agung menjadi tidak 

tepat. Sekarang, pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat adalah: (i) Presiden dan Wakil 

Presiden, (ii) Gubernur dan Wakil Gubernur, (iii) Bupati dan Wakil Bupati, (iv) Walikota dan 

Wakil Walikota, (v) Anggota DPR, (vi) Anggota DPD, (vii) Anggota DPRD Provinsi, (viii) 

Anggota DPRD Kabupaten, dan (ix) Anggota DPRD Kota.  

5) Impeachment of ‘Directly’ Elected Officials, including elected president and/or vice 

president, elected governor, etc. Agar konsisten dengan peradilan hasil pemilihan umum, 

maka mekanisme pemberhentian seorang pejabat yang dihasilkan oleh pemilihan umum, 

juga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme ‘impeachment’ yang melibatkan 

peran forum peradilan dan peran forum politik secara sekaligus. Dalam hal ini, untuk 

‘impeachment’ para pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, peradilan konstitusi 

sebaiknya diberi peran untuk pembuktian hukum yang atas dasar itu, forum politik diberi 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagaimana mestinya. Ini 

konsisten dengan mekanisme impeachment terhadap presiden/wakil presiden, yaitu bahwa 

setelah Mahkamah Konstitusi berhasil membuktikan dan menetapkan unsur kesalahan pada 

diri presiden atau wakil presiden, forum Majelis Permusyawaratan Rakyat lah yang 

menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

mestinya38. 

 

Fungsi ke-2 sampai ke-5 tersebut, berkenaan dengan kasus-kasus yang menyangkut 

‘concrete norm’, sedangkan fungsi ke-1, judicial review, dapat berkenaan dengan ‘abstract 

review’ dan dapat pula ‘concrete review’, misalnya berkenaan dengan ‘individual complaint 

against the state’ yang dinilai melanggar hak asasi manusia korban yang di Indonesia dilakukan 

melalui Peradilan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, sebaiknya, focus Mahkamah Konstitusi tetap 

harus diarahkan hanya untuk mengangani ‘abstract cases’ saja, bukan ‘concrete cases’ seperti 

kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih baik tetap ditangani oleh Mahkamah Agung 

dan jajarannya. Dengan demikian, di masa depan, Mahkamah Konstitusi tetap harus fokus pada 

upaya penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan upaya ‘constitutional review’ atas 

‘abstract norms’ saja. 

Namun, sepanjang menyangkut ‘constitutional review atas abstract norms’ ini, banyak 

cakupan yang dapat dibayangkan dalam rangka penguatan fungsi peradilan konstitusi ini di 

masa depan. Sistem norma hukum secara hirarkis vertikal dan horizontal haruslah terintegrasi 

dengan baik dan tunduk kepada satu kesatuan sistem pengujian saja. Apa yang dipraktikkan di 

Indonesia dan juga di Korea Selatan bersifat dualistic dengan membedakan antara pengujian 

                                                           
38 Bandingkan dengan mekanisme impeachment presiden Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidentil, dan mekanisme 
impeachment yang dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer atau pemerintahan semi-
presidentil. 
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konstitusionalitas undang-undang dan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang dapat dinilai tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan efisien, 

serta tidak membantu upaya membangun sistem hukum yang terintegrasi di bawah kendali 

konstitusi sebagai hukum tertinggi. 

Untuk mengatasi pelbagai beban perkara, mekanisme kerja peradilan konstitusi juga 

dapat dikembangkan secara bervariasi melalui 2 cara yang sama-sama harus tersedia, yaitu 

pengujian oleh pejabat executive atasan dan/atau pengujian oleh peradilan konstitusi melalui 

‘review’ atau ‘preview’. Dengan demikian, proses dan mekanisme pengujian (review) dapat 

dikembangkan melalui beberapa cara sebagai berikut, yaitu: (a) executive preview, (b) executive 

review, (c) judicial preview, dan/atau (d) judicial review39. 

‘Executive preview’ dalam praktik di Indonesia sekarang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat c.q. Kementerian Dalam Negeri terhadap keabsahan materiel ataupun formil produk 

Peraturan Daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan pusat, khususnya Undang-

Undang. ‘Preview’ dilakukan sebelum Peraturan Daerah disahkan dan dimuat dalam Berita 

Daerah. Namun, setelah Peraturan Daerah (Perda) sah dan berlaku, Pemerintah Pusat masih 

tetap diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membatalkan atau mencabut peraturan-

peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang pusat dengan hak 

kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan dengan 

mengajukan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diberi 

kewenangan untuk menyatakan setuju terhadap keputusan pembatalan Peraturan Daerah oleh 

Pemerintah Pusat, atau sebaliknya membenarkan Peraturan Daerah dan memerintahkan 

pencabutan kembali keputusan pembatalan Peraturan Daerah tersebut kepada Pemerintah 

Pusat. Mekanisme ini saya namakan “executive preview” dan “executive review” yang telah 

diterapkan dalam praktik.  

Sementara itu, mekanisme ‘judicial review’ memang sudah dipraktikkan oleh Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung selama ini baik terhadap konstitusionalitas undang-undang 

maupun terhadap legalitas peraturan di bawah undang-undang. Di samping itu, menurut 

pendapat saya, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji konstitusionalitas, baik suatu 

rancangan undang-undang yang belum disahkan secara resmi menjadi undang-undang maupun 

suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang belum diajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. Jikalau suatu Perpu yang sudah ditetapkan oleh Presiden melanggar hak 

asasi manusia dan secara nyata akan menyebabkan timbulnya korban yangs serius, tidak 

seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas demokrasi dan pengawal konstitusi 

sebagai hukum tertinggi berpangku tangan untuk menunggu proses politik di DPR sambil 

menyaksikan secara terbuka timbulnya korban sebagai akibat berlakunya suatu Perpu yang 

terbukti tidak konstitusional. Demikian pula suatu rancangan undang-undang yang sudah 

ditetapkan oleh DPR, sambil menunggu pengesahan formal oleh Presiden dalam waktu 30 hari, 

tidak boleh menunggu untuk menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang itu, jika 
                                                           
39 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 
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sudah diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Apalagi, jika 

kerugian konstitusional yang dimaksud berkaitan dengan hak asasi manusia yang serius. 

Mekanisme ini dapat disebut sebagai ‘judicial preview’ yang harus dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi untuk tegaknya konstitusi dan demokrasi konstitusional. 

Demikianlah beberapa perkembangan, baik di dunia maupun di Indonesia, yang dapat 

dibagikan informasinya kepada para peserta. Semua negara harus terbuka untuk belajar dan 

mencontoh apa saja dan dari masa saja terdapat contoh-contoh yang baik untuk dikembangkan 

dan diterapkan di negara masing-masing. Untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi, Indonesia 

juga belajar dari negara lain, termasuk dari 78 negara yang sudah lebih dulu melembagakan 

mekanisme ‘constitutional review’ dalam sistem konstitusinya masing-masing. Karena itu, jika 

ada 1, 2 negara yang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia meniru salah satu 

negara, dapat saya pastikan bahwa hal itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa Mahkamah 

Konstitusi Indonesia belajar seluruhnya dari hal-hal yang baik dan tidak baik dari 78 negara 

sebagaimana tercermin dalam buku kumpulan ‘constitutional rules of constitutional 

adjudication in 78 countries’ yang secara khusus baru diterbitkan pada tahun 200340, tetapi 

sudah dijadikan bahan diskusi sejak tahun 2001, ketika gagasan Mahkamah Konstitusi sedang 

disusun dan dirancangkan dalam rumusan UUD 1945 dan untuk penyiapan rancangan UU yang 

pertama tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002-200341. 

Dunia dewasa ini memang sudah semakin terbuka. Nilai-nilai dan norma konstitusi antar 

negara sudah semakin mencapai taraf perkembangan yang sangat luwes dan terbuka untuk 

menerima dari dan memberi pengaruh ke mana saja untuk kepentingan kemanusiaan universal. 

Kita semua, tentu tidak boleh mengabaikan pentingnya factor-factor sejarah, sistem politik, 

ekonomi, dan sosial budaya masing-masing negara yang pasti sangat menentukan dinamika 

kemajuan suatu bangsa dan negara. Tetapi, kesediaan untuk belajar keteladanan dan memberi 

keteladanan dalam pergaulan antar bangsa dan antar umat manusia, di era globalisasi dewasa 

ini, adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada saudara 

peserta yang dapat mengikuti kegiatan lokakarya ini. Semoga perkenalan anda dengan 

Indonesia dan sistem peradilan konstitusi lain di dunia berguna bagi anda dan kita semua yang 

ada disini. 

                                                           
40 Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, “Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan tentang Mahkamah Konstitusi di 
78 Negara”, PSHTN-FHUI, Jakarta, 2003. 
41 Baca Rancangan UU tentang Mahkamah Konstitusi, 2002-2003. 


