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PENGUATAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI 

PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA 

MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT 

 

ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi mempunyai kewenangan 

melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 

Dengan kewenangan itulah Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai 

pelindung hak konstitusional warga negara. akan tetapi dalam praktiknya, 

Mahkamah Konstitusi sering menerima perkara constitutional review tapi setelah 

diperiksa substansinya mengandung unsur constitutional complaint, seperti 

tindakan pejabat publik seperti dalam perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 dan 

putusan pengadilan seperti perkara Nomor 01/PUU-IV/2006, terhadap perkara ini 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kerugian konstitusional pemohon 

bukan diakibat oleh undang-undang melainkan oleh tindakan pejabat publik 

(kasus konkret) serta putusan pengadilan (norma konkret) dan Mahkamah 

Konstitusi memberikan amar putusan dengan menyatakan tidak dapat diterima. 

Sehingga dapat dikatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini belum 

mencerminkan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.  

 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional review,  Constitutional 

complaint 

 

 

ABSTRACT 

The Constitutional Court as a high institution has the authority to examine the 

constitutionality of the law against the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. By that authority the Constitutional Court is often referred to as the 

protector of the constitutional rights of citizens. But in practice, the Constitutional 

Court often receives constitutional review cases but after examination the 

substance contains elements of constitutional complaint, such as the actions of 

public officials such as in the case Number 52 / PUU-XIV / 2016 and court 

decisions such as the case Number 01 / PUU-IV / 2006, The Constitutional Court 

is of the opinion that the constitutional impairment of the applicant is not due to 

the law but by the actions of the public official (concrete case) as well as the court 

ruling (concrete norm) and the Constitutional Court renders the verdict by 

declaring unacceptable. So it can be said that the authority of the Constitutional 

Court currently does not reflect the Constitutional Court as a protector of the 

constitutional rights of citizens.  

 

Keywords: Constitutional Court, Constitutional review, Constitutional complaint 
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1. PENDAHULUAN  

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Demikian ditegaskan dalam 

pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
1
 Ada dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi 

perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yaitu masalah pembatasan 

kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.
2
 Indonesia sebagai negara yang 

menganut sistem hukum eropa kontinental saat ini telah memiliki sebuah 

pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan 

konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.
3
 

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, 

dan diantara keempat kewenangan itu yang langsung berkaitan dengan 

perlindungan hak konstitusional adalah kewenangan untuk menguji undang-

undang terhadap UUD NRI 1945 (constitutional review). Dengan demikian 

Mahkamah Kontitusi dapat disebut sebagai pelindung hak konstitusional warga 

negara. Sepanjang kiprahnya sejak tahun 2003 sampai 2016, kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Indonesia meregistrasi sebanyak 111 perkara Pengujian 

Undang-undang (PUU). Angka ini ditambah dengan sisa tahun sebelumnya yang 

berjumlah 63 perkara, sehingga total keseluruhan perkara PUU yang ditangani 

Mahkamah Konstitusi sepanjang 2016 sebanyak 174 perkara.
4
 

Sebagian perkara tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar 

putusan tidak dapat diterima. Karena menurut Mahkamah Konstitusi kerugian 

konstitusional pemohon tidak berkaitan dengan norma yang diuji, melainkan 

karena penerapan norma.
5
 Perkara demikian disebut dengan constitutional 

complaint. Menurut Hamdan Zoelva, Constitutional complaint adalah sebagai 

pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perseorangan ke Mahkamah 

Konstitusi, mengenai perbuatan (kelalaian) suatu lembaga publik atau pejabat 

                                                             
1
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2
Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan 

Constitusional”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, (5 Oktober 2011 ), hal. 708 
3
Jimly Asshididdiqie dan Mustafa Fahkri, 2002,  Kompilasi Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Univeritas Indonesia, hal. 1 
4
Http://Www.Surabayapagi.Com/Read/148173/2017/01/05/2017,_MK_Banyak_Tangani_

Pengujian_UU.Html di Unduh Rabu 08 Maret 2017 Pukul 00.37 
5
Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma Dalam Pengujian 

Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, (1 Maret 

2015), hal. 177 

http://www.surabayapagi.com/read/148173/2017/01/05/2017,_MK_Banyak_Tangani_Pengujian_UU.html
http://www.surabayapagi.com/read/148173/2017/01/05/2017,_MK_Banyak_Tangani_Pengujian_UU.html
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publik serta putusan pengadilan.
6
 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa, yang dapat 

menjadi menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI  

1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya suatu undang-undang. 

Sistem saat ini mengasumsikan, pelanggaran terhadap hak konstitusional 

warga negara terjadi jika pembentuk undang-undang membuat undang-undang 

yang ternyata melanggar hak konstitusional warga negara. Padahal, pelanggaran 

terhadap hak konstitusional warga negara tidak hanya terjadi karena  undang-

undang, melainkan juga karena perbuatan atau kelalaian lembaga dan pejabat 

publik.
7
 Sebagaimana perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016  dan Nomor 01/PUU-

IV/2006 secara an-sich merupakan perkara constitutional review akan tetapi 

substansinya merupakan constitutional complaint. Untuk mengatasi hal tersebut 

seharusnya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan constitutional 

complaint.  

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara 

constitutional review yang mengandung unsur constitutional complaint dan 

kedua, penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak 

konstitusional warga negara melalui constitutional complaint. 

Tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam mengadili perkara constitutional review yang mengandung unsur 

constitutional complaint serta untuk mendeskripsikan penguatan fungsi 

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara melalui 

constitutional complaint. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat secara teoritik dan praktik untuk menguatkan fungsi Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara melalui 

constitutional complaint.  

                                                             
6
Hamdan Zoelva, 2016, Mengawal Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 264 

7
Ibid , hal. 295 
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) dengan 

menggunakan pendekatan secara yuridis. Mengacu pada tipologi pembahasan 

penelitian menurut Soerjono Soekanto, studi pendekatan terhadap hukum yang 

normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-

undangan yang berlakupada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari 

suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.
8
 Karena dalam penelitian ini akan 

memaparkan sekaligus mendeskripsikan (mengungkap) rumusan masalah yang 

diangkat dan dihubungkan kedalam data yang dikumpulkan melalui library 

reseacrh (studi pustaka) dan document reseacrh yang dilakukan dalam penelitian 

ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara 

Constitutional review yang Mengandung Unsur Constitutional Complaint 

Dalam praktiknya, selama Mahkamah Konstitusi Indonesia berdiri banyak 

menerima perkara constitutional review akan tetapi setelah diperiksa oleh 

Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ternyata terdapat substansi constitutional 

complaint dalam artinya sebenarnya Pemohon tidak dirugikan akibat undang-

undang  melainkan akibat tindakan pejabat publik atau lembaga publik (kasus 

konkrit), putusan pengadilan (norma konkrit). Penulis akan menganalisis dua 

permohonan yang mengandung objek constitutional complaint baik tindakan 

pejabat publik ataupun putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang 

akan dibahas dibawah ini sebagai berikut: 

Pertama, perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 yang mengandung objek 

constitutional complaint. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat 

Pasal-pasal yang diujikan hanya mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi 

untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang atau constitutional 

review. Lebih lanjut pemohon Pemohon juga menguraikan hak konstitusionalnya 

yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 

                                                             
8
Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.51 
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dirugikan akibat tindakan pejabat publik yakni penyidik polda jabar yang tidak 

mau melaksanakan perintah undang-undang Tentang Kepolisian untuk melakukan 

Lab. Forensik akta dan memanggil seseorang untuk dimintai keterangan sebagai 

saksi dalam kasus yang dialaminya. Terhadap permohonan ini Mahkamah 

Konstitusi memberikan putusan yang menyatakan permohonan Pemohon 

dinyatakan tidak diterima. 

Kedua, perkara Nomor 01/PUU-IV/2006 yang mengandung objek 

constitutional complaint. Pemohon merasa hak konstitutsionalnya dirugikan 

akibat Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Putusan Pengadilan Tinggi 

Jawa Barat, sebelumnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusannya 

menyatakan bahwa Badrul Kamal dan K.H Syihabuddin Ahmad sebagai 

pemenang pemilu kepala daerah dengan perolehan suara 269.551 suara. Namun 

oleh Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dianulir sehingga 

Pemohon tidak jadi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Merasa 

tidak menerima putusan Mahkamah Agung tersebut akhirnya Pemohon bernisiatif 

menguji putusan Mahkamah Agung (PK) ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar 

bahwa putusan Mahkamah Agung adalah yurisprudensi dan setara dengan 

undang-undang. Terhadap pemohonan ini Mahkamah Konstitusi memberikan 

putusan dengan amar tidak dapat diterima.  

Dua perkara diatas masing-masing telah diperiksa, diadili dan diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan norma 

juga terikat oleh asas hukum sebagaimana pada peradilan dibawah Mahkamah 

Agung yaitu asas ius curia novid. Sehingga dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi 

berwenang untuk memeriksa perkara yang mengandung unsur constitutional 

complaint akan tetapi produk akhir dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi terhadap perkara yang terdapat unsur constitutional complaint seperti 

kedua perkara diatas adalah tidak dapat diterima. Artinya masing-masing 

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur 

pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8/2011 Tentang MK. Meskipun berwenang, 

Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengadili, memeriksa dan memutus perkara 

pengaduan konstitusional secara murni (tidak dikemas dalam pengujian undang-
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undang), karena kewenangan pengaduan konstitusional belum dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi. Putusan yang lebih mengacu pada norma demikian itulah 

dapat dimaknai dengan putusan yang legalistik. Pandangan legalistik menurut 

FahreJohn merupakan sebuah pola penafsiran tentang konstitusionalisme ke arah 

kebelakang. Karena dalam memahami kedua perkara yang mengandung unsur 

constitutional complaint Mahkamah Konstitusi cenderung memakai pola 

penafsiran legalistik (kebelakang) dan mengesampingkan aspek kegunaan serta 

kebutuhan maka dapat dikatakan Mahkamah Kontitusi belum sepenuhnya 

maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.  

 

3.2 Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak 

Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint 

Fakta dari kedua kasus diatas setelah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, 

oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan “tidak dapat diterima” karena masing-

masing dari pemohon pada dua kasus ini tidak memiliki legal standing (Pasal 51 

ayat (1) UU MK). Persoalan seperti ini merupakan problem serius yang dihadapi 

oleh Mahkamah Konstitusi. Hemat Penulis, fungsi dari Mahkamah Konstitusi saat 

ini masih begitu lemah dan tidak maksimal. Dikatakan tidak maksimal, disatu sisi 

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional dan disisi 

lain perlindungan terhadap hak konstitusional ini hanya untuk kerugian hak 

konstitusional oleh warga negara akibat undang-undang.   

Guna meruncingkan argumentasi Penulis terhadap penguatan fungsi 

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara melalui 

constitutional complaint maka Penulis akan memperlihatkan sebuah perbandingan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Austria dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk dibandingkan 

terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Penulis menggunakan 

perbandingan dari dua Mahkamah Konstitusi negara tersebut karena pembentukan 

Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dikatakan mirip dengan kedua Mahkamah 

Konstitusi baik Austria dan Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 

dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Perbandingan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Konstitusi  

Austria dan Korea Selatan 

KEWENANGAN 
MK 

INDONESIA 

MK 

AUSTRIA 

MK 

KORSEL 

Pengujian UU 

terhadap UUD NRI 

1945 

Ada  Ada  Ada  

Pembubaran parpol Ada  Ada Ada  

Memutus hasil 

pemilu 

Ada Ada Tidak  

Sengketa 

kewenangan lembaga 

negara 

Ada  Ada Ada 

Pemakzulan atau 

impeachment 

Ada Ada  Ada 

Pengaduan 

konstitusional 

Tidak  Ada Ada 

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber. 

Hampir tidak ada perbedaan antara kewenangan yang miliki oleh 

Mahkamah Konstitusi Austria dan Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi 

Indonesia. Hanya satu kewenangan yang membedakan antara kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria dan 

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yaitu kewenangan constitutional complaint. 

Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini hanya berwenang menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara constitutional complaint (yang tidak murni), 

artinya perkara constitutional complaint dikemas ke dalam perkara pengujian 

undang-undang (constitutional review) 

Menurut Mahfud M.D constitutional complaint atau pengaduan 

konstitusional sebagai sebuah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas 

pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk 

memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum atau 

peradilan. Secara sederhana Penulis mengartikan constitutional complaint sebagai 

sebuah upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi. Jika dilihat dari fungsi atau kegunaan dari upaya hukum constitutional 

complaint ini menurut Robert Alexy, constitutional complaint berfungsi yaitu: 
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Pertama, bagi warga negara ia menjadi penawar yang memberi warga negara cara 

untuk mempertahankan hak konstitutsionalnya. Kedua, bagi Mahkamah 

Konstitusi, ia berfungsi sebagai upaya hukum yang objektif karena dapat 

memberikan interpretasi dan mengawal perkembangannya.  

Merujuk pada fungsi constitutional complaint tersebut, Penulis 

mempunyai pemahaman bahwa fungsi constitutional complaint dari Robert Alexy 

yang pertama merupakan cermin dari paham konstitusionalisme yaitu 

perlindungan hak-hak fundamental warga negara dan prinsip demokrasi dimana 

warga negara  sebagai individu yang bebas dan setara, dapat memiliki instrumen 

atau mekanisme berupa upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya dari 

tindakan kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Artinya, warga negara 

dapat mengontrol dan membatasi semua tindakan penyelenggara supaya tidak 

merugikan hak konstitusionalnya. Kontrol dan pembatasan ini dilakukan oleh 

warga negara lewat Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan instrumen 

hukum yaitu constitutional complaint. Pengajuan constitutional complaint tidak 

memerlukan pengacara atau kuasa hukum sebagaimana pengujian undang-

undang, inilah fungsi unik dari constitutional complaint, warga negara dapat 

belajar hidup berdemokrasi secara langsung untuk mengadukan tindakan 

penyelenggara negara yang inskonstitusional kepada Mahkamah Konstitusi.  

Sedangkan fungsi yang kedua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebab dengan constitutional complaint 

Mahkamah Konstitusi selain dapat memberikan perlindungan hak konstitusional 

terhadap warga negara secara maksimum, Mahkamah Konstitusi diharapkan 

mampu mengembangkan penafsiran terhadap konstitusi bukan saja untuk undang-

undang  melainkan juga tindakan, perilaku pejabat publik dan putusan pengadilan 

apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya.   

Constitutional complaint memiliki dua syarat dan syarat ini berguna untuk 

melakukan pembatasan sekaligus kontrol agar pada saat Mahkamah Konstitusi 

memiliki kewenangan constitutional complaint tidak terjadi penumpukan perkara. 

Syarat yang dimaksud adalah syarat formil dan materil. Syarat formil mewajibkan 

pihak yang melakukan complaint supaya menempuh semua upaya hukum yang 
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tersedia terlebih dahulu dan syarat materil ini ialah kerugian konstitusional akibat 

tindakan kelalaian pejabat atau lembaga publik, peraturan perundang-undangan 

yang langsung bertentangan dengan konstitusi dan putusan pengadilan dengan 

kekuatan hukum tetap (sudah tidak dapat upaya hukum lagi terhadap putusan itu). 

Upaya menjadikan constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi tidak mesti merubah atau mengamandemen UUD NRI 1945. Tetapi 

cukup dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Mahkamah Konstitusi atau melalui Mahkamah Konstitusi sendiri lewat 

Interpretasi yang dibangun ketika menghadapi suatu perkara pengujian 

konstitusionalitas undang-undang yang terdapat unsur constitutional complaint. 

Kedua mekanisme tersebut secara sederhana Penulis sebut sebagai legislative 

interpretation dan judicial interpretation.  

Terhadap dua cara tersebut Penulis lebih memilih pada proses penambahan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan cara judicial 

interpretation. Sebab constitutional complaint merupakan kebutuhan yang 

mendesak bagi warga negara dan Mahkamah Konstitusi, disebut mendesak karena 

banyak warga negara yang sedang mencari keadilan melalui Mahkamah 

Konstitusi untuk memulihkan atau mempertahankan hak-hak konstitusionalnya 

akibat tindakan pejabat atau lembaga publik dan bagi Mahkamah Konstitusi 

perkara demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi disatu sisi 

namun disisi lain Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak 

konstitusional warga negara. Sehingga Penulis berpendapat telah terjadi 

kontradiksi antara kewenangan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk saat 

ini.  

Mahkamah Konstitusi bisa melakukan elaborasi konstitusional antara 

konstitusionalisme dan constitutional complaint dengan pola konstitusionalisme 

berpandangan kedepan yang didasarkan pada  asas kegunaan dan kemanfaatan. 

Padangan ke depan mempertimbangkan akibat atau efek dari hukum yang 

diterapkan dalam rangka menfungsikan sistem politik dalam kehidupan publik.  

Dengan pola penafsiran konstitusi seperti ini maka constitutional 

complaint berguna dan bermanfaat pertama¸bagi warga negara, (a) constitutional 
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complaint dapat memberikan pelajaran agar warga negara lebih paham dan peka 

terhadap hak-hak konstitusionalnya, (b) constitutional complaint adalah upaya 

hukum terakhir yang dapat dilakukan warga negara secara langsung ke 

Mahkamah Konstitusi tanpa memerlukan pengacara, (c) constitutional complaint 

akan mendudukkan warga negara sebagai individu yang bebas dan setara,  Kedua, 

bagi Mahkamah Konstitusi, (a) constitutional complaint dapat menguatkan fungsi 

yang ada pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga 

negara, apabila fungsi yang satu ini kuat, secara otomatis Mahkamah Konstitusi 

telah memperkuat fungsi lain yang dimilikinya, karena fungsi Mahkamah 

Konstitusi memiliki hubungan atau terkait antara satu fungsi dengan fungsi 

lainnya, ketika fungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara ini 

lemah maka fungsi sebagai pengawal konstitusi pun juga tidak maksimal, 

demikian juga fungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia 

dan penafsir konstitusi, (b) constitutional complaint dapat memaksimalkan peran 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penyeimbang, karena objek 

constitutional complaint adalah ketiga cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, 

legislatif dan yudikatif termasuk pejabat dan produk-produk hukumnya apabila 

merugikan atau melanggar hak-hak konstitusional warga negara. 

Melihat kegunaan dan kemanfaatan constitutional complaint bagi warga 

negara dan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sudah waktunya bagi Mahkamah 

Konstitusi untuk menggagas constitutional complaint sebagai kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan fungsi sebagai pelindung hak 

konstitusional warga negara. Memang dibutuhkan keberanian dan sikap konsisten 

dari Hakim Mahkamah Konstitusi apabila memaknai suatu perkara yang 

mengandung unsur constitutional complaint dengan berpijak pada paham 

konstitusiolisme ke arah depan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara 

52/PUU-XIV/2016 dan Nomor 01/PUU-IV/2006 karena kedua perkara ini 
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dikemas dalam bentuk pengujian undang-undang, hal demikian terjadi disebabkan 

Mahkamah Konstitusi terikat oleh asas ius curi nuvid dimana hakim Mahkamah 

Konstitusi tidak diperbolehkan menolak perkara yang diajukan kepadanya 

melainkan wajib menerima, memeriksa, memutus dan mengadili sepanjang 

perkara demikian dibingkai dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi apabila dihadapkan pada perkara pengaduan 

konstitusional murni secara otomatis Mahkamah Konstitusi akan menyatakan 

tidak berwenang, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan 

constitutional complaint atau pengaduan konstitusional. Mahkamah Konstitusi 

pada saat mengadili kedua perkara ini menggunakan pola penafsiran bercorak 

legalistik atau berpandangan kebelakang, hal inilah yang menyebabkan kedua 

perkara ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima, artinya 

masing-masing pemohon dari kedua perkara ini tidak memiliki legal standing.  

Kedua, fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak 

konstitusional warga negara begitu lemah dan tidak maksimal. Disatu sisi 

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga 

negara, di sisi lain Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan yang 

terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, yaitu menguji 

undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria dan Korea Selatan hampir sama, 

yang membedakan hanya Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki 

kewenangan constitutional complaint. Constitutional complaint berguna dan 

bermanfaat pertama¸bagi warga negara, (a) constitutional complaint dapat 

memberikan pelajaran agar warga negara lebih paham dan peka terhadap hak-hak 

konstitusionalnya, (b) constitutional complaint adalah upaya hukum terakhir yang 

dapat dilakukan warga negara secara langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa 

memerlukan pengacara, (c) constitutional complaint akan mendudukkan warga 

negara sebagai individu yang bebas dan setara. Kedua, bagi Mahkamah 

Konstitusi, (a) constitutional complaint dapat menguatkan fungsi yang ada pada 

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, apabila 

fungsi yang satu ini kuat, secara otomatis Mahkamah Konstitusi telah 
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memperkuat fungsi lain yang dimilikinya, karena fungsi Mahkamah Konstitusi 

memiliki hubungan atau terkait antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. 

4.2 Saran  

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

Pertama, Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten terhadap putusan 

yang telah dibuatnya, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum. Kalau seandainya Mahkamah Konstitusi konsisten 

terhadap putusannya sebagaimana putusan sela dalam perkara Nomor 004/PUU-

I/2003 dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak dapat membatasi 

wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh  Pasal 24C UUD NRI 1945. 

Maka dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara 

constitutional complaint, sehingga tidak perlu lagi constitutional complaint 

dibingkai dengan constitutional review seperti yang terjadi saat ini. 

Kedua, upaya penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung 

hak konstitusional warga negara, disarankan para hakim Mahkamah Konstitusi 

untuk tidak serta merta menyatakan tidak dapat diterima pada saat mengadili 

kasus-kasus yang terdapat unsur constitutional complaint, dengan alasan 

Pemohon tidak memiliki legal standing karena kerugian konstitusional bukan 

akibat undang-undang, melainkan harus ada suatu keberanian untuk mendudukan 

constitutional complaint sebagai mekanisme yang berguna dan bermanfaat bagi 

warga negara dan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian diharapkan Mahkamah 

Konstitusi dapat melahirkan yurisprudensi tetap bahwa Mahkamah Konstitusi 

memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara constitutional 

complaint. 
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