
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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 Republik Indonesia adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan di bawahnya. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan 

bahwa:
 4

 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. 
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Sedangkan perihal kewenangan, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; (c) memutus 

pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum.
5
 Selain itu Mahkamah Konstitusi juga (e) wajib memberikan putusan 

atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.
6
 

 Selain kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai lima 

fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan 

melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of 

constitusion), penafsir final konstitusi (the final interpreter  of constitutions), 

pelindung hak asasi manusia (the protector of human right), pelindung hak 

konstitusional warga negara (the protector of the citizen constitutional right), 

dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).
7
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Sepanjang kiprahnya sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi 

Indonesia telah melaksanakan tiga wewenang dari empat wewenang yang ada 

pada dirinya kecuali kewenangan memutus pembubaran partai politik. Khusus 

wewenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945 selama 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.
8
  

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Konstitusi Indonesia telah 

mengeluarkan putusan dengan amar Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat 

Diterima. Dalam hal putusan amar Dikabulkan, Mahkamah Konstitusi 

Indonesia cenderung menilai terhadap penerapan dari norma dibandingkan 

menguji konstitusionalitas norma terhadap UUD NRI 1945. Sedangkan dalam 

hal amar putusan Ditolak dan Tidak Dapat Diterima, Mahkamah Konstitusi 

Indonesia umumnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon berkaitan 

dengan kasus konkret bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum. 

Substansi permohonan merupakan masalah penerapan norma hukum, dengan 

kata lain yang dipermasalahkan bukanlah pertentangan norma suatu undang-

undang terhadap UUD NRI 1945.
9
  

Untuk mengatasi persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi di negara 

lain seperti Korea Selatan dan Austria, disamping diberi kewenangan untuk 
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mengadili perkara pengujian undang-undang (constitutional review), juga 

diberi kewenangan mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional 

(constitutional complaint).  

Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional adalah sebagai 

pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perseorangan ke Mahkamah 

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

publik.
10

 Serta terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan 

lainnya, tindakan administratif, maupun terhadap putusan pengadilan yang 

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang 

yang bersangkutan. Namun, Pengaduan konstitusional baru dapat dilakukan 

apabila semua upaya hukum telah ditempuh dan selalu gagal.
11

 

Namun dari seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi 

Indonesia, satu-satunya yang langsung berkenaan dengan penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah 

kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 

(constitutional review). Karena, salah satu alasan yang menyebabkan suatu 

undang-undang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah jika undang-

undang itu merugikan hak konstitusional warga negara.
12

 

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 
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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 yang berlaku saat ini mengasumsikan, pelanggaran terhadap 

hak konstitusional warga negara hanya 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 “kesalahan” undang-undang, melainkan juga karena 

perbuatan atau kelalaian lembaga dan pejabat publik.
13

 

Hal demikian terbukti dari beberapa perkara constitutional review yang 

sebenarnya secara substansi merupakan pengaduan konstitutional, tetapi 

diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang atau constitutional 

review oleh pemohon. Permohonan dimaksud diajukan oleh Sri Royani yang 

secara terang-terangan mengajukan permohonan pengujian undang-undang 

tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dalam hal ini pemohon menguji Pasal-pasal yang menyangkut 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diuji dengan UUD NRI 1945.   

Sedangkan unsur pengaduan konstitusional yang terdapat dalam 

permohonan pemohon adalah tindakan penyidik yang tidak mau 

melaksanakan perintah undang-undang atau lalai dalam menjalankan perintah 

undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian. Tindakan penyidik tersebut adalah Penyidik tidak mau 
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melakukan laboraturium forensik akta pembatalan PPJB (Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli) dan memanggil seseorang untuk dimintai keterangan. 

Sehingga merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD 

NRI 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I 

angka 4.  

Selain perkara di atas, terdapat pula perkara berupa putusan pengadilan 

(PK) yang dikontruksikan sebagai pengujian undang-undang. Perkara 

dimaksud diajukan oleh Badrul Kamal dan K.H Syihabuddin Ahmad 

merupakan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mempersoalkan 

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 dua perkara constitutional review di atas masing-masing 

mengandung unsur constitutional complaint dengan objek yang berbeda, 

untuk Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 dapat dikategorikan sebagai kasus 
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konkret terkait pelaksanaan undang-undang dan perkara Nomor 01/PUU-

IV/2016 merupakan norma konkret berupa putusan (PK) oleh Mahkamah 

Agung.  

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut diatas diperlukan upaya 

hukum luar biasa. Upaya hukum ini adalah constitutional complaint, untuk 

melindungi warga negara dari tindakan inskontitusional pejabat atau lembaga 

publik dan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

mengikat serta sudah tidak dapat ditempuh upaya hukum lagi.  Karena hanya 

dengan pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan 

fungsinya secara maksimal sebagai the protector citizen’s constitutional right.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul “Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai 

Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional 

complaint”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perkara 

constitutional review yang mengandung unsur constitutional complaint?  

2. Bagaimana penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak 

konstitusional warga negara melalui constitutional complaint? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara 

constitutional review yang mengandung unsur constitutional complaint.  

2. Mendeskripsikan penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai 

pelindung hak konstitusional warga negara melalui constitutional 

complaint. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir 

berkaitan dengan constitutional complaint atau pengaduan konstitusional 

dalam menguatkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 

konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Selain itu 

juga dapat menambah pemahaman perlunya memberikan kewenangan 

constitutional complaint atau pengaduan konstitusional kepada Mahkamah 

Konstitusi sebagai upaya hukum terakhir terhadap seseorang yang hak 

konstitusional dirugikan oleh tindakan kelalaian pejabat atau lembaga 

publik dan putusan pengadilan.  
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2. Manfaat secara praktis 

a. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, sebab 

dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 

terlepas yakni constitutional complaint atau pengaduan konstitusional 

sebagai sebuah kebutuhan teortik dan empirik dalam menjamin 

sekaligus memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak 

konstitusional warga negara.  

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena 

dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat yang khususnya para pencari keadilan dimana 

masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau 

dirugikan atas tindakan pejabat atau lembaga publik serta putusan 

pengadilan sehingga menyebabkan kerugian konstitusional dapat 

mengadu kepada Mahkamah Konstitusi apabila pengaduan 

konstitusional dapat  diterapkan menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UUD NRI 1945. Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum. Dengan demikian maka prinsip penting dalam  negara hukum 
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adalah negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak 

individu, dan peradilan yang bebas serta tidak memihak.
14

  

Untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara 

hukum diperlukan sebuah lembaga negara yang mana ia didesain untuk 

membatasi kekuasaan penyelanggara negara dan melindungi hak-hak 

konstitusional warga negara. Sebagaimana diketahui Indonesia menganut dua 

prinsip negara hukum baik recthsstaat maupun rule of law, maka Indonesia 

selain memiliki pengadilan administrasi negara juga mempunyai sebuah 

pengadilan tata negara atau yang sering disebut sebagai Mahkamah Konstitusi.  

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan 

dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih 

baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan 

dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu (1) sebagai implikasi dari 

paham konstitusionalisme, (2) sebagai mekanisme check and balances,  

(3) penyelenggara negara yang bersih dan (4) perlindungan hak asasi 

manusia.
15

  

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk upaya 

dalam melaksanakan keempat prinsip di atas, dan oleh karena itu Mahkamah 

Konstitusi diberikan kewenangan secara langsung oleh UUD NRI 1945 yang 

terdiri dari empat kewenangan dan satu kewajiban. Di antara keempat 

kewenangan yang sangat berkaitan dengan keempat prinsip di atas dan 

                                                             
14

Soeharno, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan”, 

Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 1, (Nomor 2 Tahun 2014), hal. 13 
15

Agus Wijayanto Nugroho, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa 

Pemilukada Dan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi PKK FH UNLAM, Volume III, (Nomor 1, 

Juni 2010), hal. 17 
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perlindungan hak konstitusional warga negara adalah pengujian undang-

undang terhadap UUD NRI 1945 atau disebut dengan constitutional review.  

Secara normatif kewenangan constitutional review di Mahkamah 

Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 baik yang 

dilakukan secara materil ataupun formil oleh Pemohon yang merasa hak atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat undang-undang. Dengan 

kewenangan inilah Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai pelindung 

hak konstitusional warga negara. Namun tidak menutup kemungkinan banyak 

perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi meskipun secara normatif 

substansi dari perkara constitutional review bukan termasuk ranah 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan norma. Seperti perkara 

Perkara Nomor 01/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 

yang sebenarnya bagian dari constitutional complaint atau pengaduan 

konstitusional. 

Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional adalah salah 

satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara 

dalam sistem ketatanegaraan dan banyak negara di dunia saat ini yang 

kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, 

seperti Austria dan Korea Selatan. Constitutional complaint atau pengaduan 

konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai gugatan konstitusional atau 

pengaduan masyarakat atas keberatan terhadap perlakuan kinerja pemerintah 

terhadap masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan 

yang dianggap bertentangan dengan HAM yang diatur dalam konstitusi. 
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Jika kehadiran Mahkamah Konstitusi disandingkan dengan persoalan 

mengenai mekanisme constitutional complaint meskipun belum menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia akan terdapat titik temu antara 

keduanya, artinya kewenangan constitutional review yang dimiliki Mahkamah 

Konstitusi dan berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara 

adalah induk dari constitutional complaint, karena batu uji yang dipergunakan 

sama yakni UUD NRI 1945 perbedaannya kalau constitutional review 

objeknya ialah undang-undang sedangkan constitutional complaint objeknya 

perbuatan pejabat publik dan putusan pengadilan ataupun peraturan undang-

undang di bawah undang-undang, seperti Perda.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

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.
16

 Karena dalam penelitian ini akan memaparkan sekaligus 

mendeskripsikan (mengungkap) rumusan masalah yang diangkat dan 

dihubungkan ke dalam data yang dikumpulkan melalui library reseacrh 

                                                             
16

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.51 
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(studi pustaka) dan document reseacrh yang dilakukan dalam penelitian 

ini. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dikatakan deskriptif 

karena bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang mengandung 

pengaduan konstitusional dan memberikan gambaran terkait penerapan 

pengaduan konstitusional atau constitutional complaint sebagai 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguatkan fungsi Mahkamah 

Konstitusi sekaligus sebagai pengawal konstitusi untuk memberikan 

perlindungan secara maksimum terhadap hak konstitusional warga negara. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Penelitian  ini bersifat normatif selalu menitikberatkan pada 

sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan 

bahan hukum sekunder.
17

 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif 

yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan yang 

mengikat secara yuridis meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia1945. 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

                                                             
17

Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku 

Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.18 
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3) Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 52/PUU-

XIV/2016.  

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia  Nomor 01/PUU-

IV/2006. 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi.
18

 Yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer meliputi jurnal ilmiah, buku refrensi 

(literatur), serta hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum yang 

berkaitan dengan penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai 

pelindung hak konstitusional melalui constitutional complaint. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 

kepustakaan (library reseacrh) dan studi dokumen dengan mengumpulkan 

data-data dengan mencari, mencatat, melakukan inventarisasi dan 

memperlajari literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian yang akan 

diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 
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kasus yang bersifat khusus atau individual.
19

 Proses analisa data dimulai 

dengan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansi yang 

berasal dari berbagai literatur terkait dalam penelitian ini serta yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan terkait sebagai data primer 

dalam penelitian ini yang akan menunjang dalam penelitian yang 

dilakukan. Pada tahap inventarisasi bahan hukum primer serta 

pengelompokan data dilakukan reduksi data yang sudah terpilih, dianalisa 

sesuai dengan permasalahan dan teori yang digunakan. Analisa data secara 

sistematis serta sesuai dengan teori yang digunakan untuk disusun sebagai 

kesimpulan yang menjawab permasalahan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Rumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Kerangka pemikiran 

F. Metode penelitian 

1. Metode pendekatan 

2. Jenis penelitian 

3. Bentuk dan jenis data 
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4. Metode pengumpulan data 

5. Metode analisis data 

 

BAB  II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Negara Hukum 

1. Konsep Rechtsstaat 

2. Konsep Rule Of Law 

B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia 

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

2. Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia  

3. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

C. Tinjauan Umum Mengenai Konstitusionalisme Dan Hak-Hak 

Konstitusional Di Indonesia 

1. Paham konstitusionalisme 

2. Pengertian Hak Konstitusional 

3. Hak Konstitusional Menurut UUD NRI 1945 Pasca Perubahan 

D. Tinjauan Umum Mengenai Constitutional Complaint 

1. Pengertian Constitutional complaint 

2. Constitutional complaint di Negara Korea Selatan dan Austria  

3. Gagasan  Constitutional complaint di Indonesia 

4. Ciri-Ciri, Fungsi dan Obyek Constitutional complaint 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara 

Constitutional Review Yang Mengandung Unsur 

Constitutional  Complaint 

B. Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung 

Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional 

Complaint 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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