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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan akibat hukum 
pengujian Perpu oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam 
penelitian yuridis-normatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan, MK berwenang menguji Perpu terhadap 
UUD 1945. Berwenangnya MK menguji Perpu telah mengakibatkan terjadinya 
perubahan UUD 1945 melalui penafsiran pengadilan. Kesimpulan, MK 
berwenang menguji Perpu karena adanya wewenang MK untuk menafsirkan UUD 
1945 secara kontekstual (contextual meaning) melalui  penekanan pada penafsiran 
sosiologis/teleologis. Melalui metode penafsiran konstitusi stare decisis, MK 
berwenang menguji Perpu terhadap UUD 1945. Dengan menetapkan dirinya 
berwenang menguji Perpu, MK telah memperluas wewenangnya yang berakibat 
pada terjadinya perubahan terhadap UUD 1945  melalui penafsiran pengadilan 
(judicial interpretation). Saran, wewenang MK dalam menguji Perpu harus diatur 
melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR, supaya wewenang tersebut memiliki 
landasan konstitusional yang kuat.   

Kata Kunci: Pengujian, Perpu, Mahkamah Konstitusi 
 

THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT 
IN REVIEW GOVERNMENT REGULATION 

OF LAWS REPLACEMENT (PERPU) 
 

Abstract 

This research aims to know the legal basis and the legal consequences of 
review Government Regulation of Laws Replacement (Perpu) by the 
Constitutional Court (MK). This research using the method of approach in the 
study of juridical-normative. 

The results of research and discussion, the MK is authorized to review a 
Perpu to UUD 1945. MK is authorized to review a Perpu has resulted in the 
change of Constitution through interpretation of the courts. In conclusion, the MK 
is authorized to review a Perpu because of the authority of the MK to interpreter 
the Constitution are contextually (contextual meaning) through an emphasis on 
sociological or teleological interpretation. Through the method of interpretation 
of the Constitution of stare decisis, the MK is authorized to test a Perpu to UUD 
1945. By assigning himself the authorities review the Perpu, MK has expanded 
the authority which result in the occurrence of changes to the Constitution 
through interpretation of the courts (judicial interpretation). Advice, the authority 
of the MK in reviewing the Perpu to be arranged through changes to the UUD 
1945 by the MPR, that the authority has a strong constitutional grounding. 

Key words: Review, Perpu, Constitutional Court (MK) 
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A. PENDAHULUAN 

Salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mencerminkan 

prinsip cheks and balances di antara lembaga negara adalah pengujian undang-

undang (selanjutnya disingkat UU), yang kewenangannya diberikan kepada 

lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut MK). Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut:  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. (cetak tebal oleh Penulis) 
 
Satu di antara kewenangan MK yang tersebut di atas adalah kewenangan 

untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Artinya, secara yuridis konstitusional 

MK hanya dapat menguji UU. Akan tetapi, seiring dengan dinamika 

ketatanegaraan yang terus berkembang, telah memperlihatkan bahwa MK telah 

memperluas kewenangannya dengan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu) terhadap UUD 1945. 

Pengujian tersebut setidak-tidaknya telah dilakukan selama dua kali oleh 

MK. Dalam hal ini, melalui Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan 

MK No. 145/PUU-VII/2009, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan 

bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945. Setelah 

adanya putusan tersebut, MK tidak hanya menguji suatu UU yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) bersama Presiden. 
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Melainkan, MK juga telah menguji Perpu yang merupakan produk hukum 

buatan Presiden, yang dari segi bentuknya adalah “peraturan pemerintah”. 

Namun, dari segi materi muatannya adalah sama dengan UU.  

Perkembangan tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

Mengingat, ketentuan Pasal 24C UUD 1945 maupun ketentuan UU yang pada 

pokoknya mengatur tentang kewenangan MK hanya memberikan kewenangan 

kepada MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, tidak ada 

satu pun sumber hukum tertulis di Indonesia yang memberikan kewenangan 

kepada MK untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945. Dengan demikian, 

keadaan tersebut akan memunculkan isu hukum yang sangat mendasar, yaitu 

apa dasar hukum MK menetapkan dirinya berwenang untuk menguji Perpu 

terhadap UUD 1945?  

Praktik  pengujian Perpu tersebut telah berakibat pada kewenangan 

legislative review DPR terhadap Perpu. Sebab, dalam perkara pengujian UU 

(judicial review), putusan MK bersifat erga omnes, yang berakibat hukum 

bukan hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja. Melainkan, kepada 

seluruh pejabat publik dan seluruh komponen masyarakat dari berbagai latar 

belakang. Putusan MK juga bersifat final and binding, yang langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gawijsde) semenjak 

dibacakan. Sehingga, putusan MK yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk 

umum, akan langsung menjadi sumber hukum tata negara (sources of 

constitutional law) yang mengikat seluruh lembaga negara, tidak terkecuali 

kepada DPR. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum 

yang dapat dirumuskan adalah: (1) Apakah MK berwenang menguji Perpu? (2) 

Apa akibat hukum pengujian Perpu oleh MK? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui  apakah MK berwenang menguji Perpu; (2) Untuk mengetahui 

akibat hukum dari pengujian Perpu oleh MK. 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat 

Teoritis, yakni untuk memperdalam konsep-konsep hukum tata negara, 

terutama mengenai wewenang MK dalam menguji Perpu; (2) Manfaat Praktis,  

yakni dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa, akademisi, 

praktisi, dan masyarakat umum dalam menyusun karya tulis serta 

mengembangkan keilmuan hukum tata negara dan konstitusi. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan  

metode pendekatan (1) peraturan perundang-undangan (statute aproach); (2) 

konsep (conseptual aproach); dan (3) kasus (case aproach). Adapun sumber 

dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa (1) 

bahan hukum primer; (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (library research). Adapun teknik analisis bahan 

hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deduktif (deductively) 

dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

menjadi bersifat khusus. 
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B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Praktik pengujian Perpu oleh MK setidaknya telah dilakukan selama 

dua kali, yaitu melalui (i) Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tentang 

Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 

terhadap UUD 1945; dan (ii) Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 tentang 

Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem 

Keuangan (JPSK) terhadap UUD 1945. Dalam amar putusan pengujian 

kedua Perpu tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima 

(niet onvantkelijk verklaard). Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum 

(ratio decidendi) putusannya, MK menyatakan berwenang menguji Perpu 

terhadap UUD 1945. 

Lalu, apa dasar hukum MK dalam putusan di atas menyatakan dirinya 

berwenang menguji Perpu terhadap UUD 1945. Padahal, baik UUD 1945, 

UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi, maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

hanya memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji UU, bukan 

Perpu. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih 

dahulu akan diuraikan apa yang menjadi pertimbangan hukum MK dalam 

kedua putusan tersebut. 

Dari pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara pengujian 

Perpu tersebut di atas, Sofyan Hadi mengidentifikasi setidaknya ada empat 
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landasan hukum yang dijadikan dasar oleh MK dalam merumuskan 

kewenangannya untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945, yaitu:  

… (i) disandingkannya atau disederajatkannya UU dengan hirarki 
yang sama dengan Perpu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (ii) letak 
pengaturan kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perpu dalam 
UUD 1945 terletak dalam Bab DPR sebagai pemegang wewenang 
pembuatan UU, (iii) Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden bukanlan 
dalam rangka pelaksanaan UU namun sebagai pengganti terhadap 
suatu UU, dan (iv) akibat dari kedudukan yang sederajat tersebut 
maka Perpu melahirkan norma hukum.1 
 
Oleh karena itu, Penulis berpandangan bahwa MK berwenang untuk 

menguji Perpu terhadap UUD 1945. Adapun pandangan tersebut didasarkan 

pada beberapa alasan sebagai berikut: 

a) Penafsiran Sosiologis/Teleologis (Contextual Meaning) 

Pilihan penafsiran sosiologis/teleologis oleh MK dalam 

menetapkan dirinya berwenang menguji Perpu memang telah 

mengesampingkan penafsiran gramatikal. Bahkan, telah keluar dari 

“original intent and the original understanding of the text”  ketentuan 

tentang Perpu dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut lazimnya digunakan 

oleh hakim ketika suatu produk hukum yang dipedomani tidak sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat masa kini. Suatu 

produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat sudah sangat lazim ditemukan dalam 

lapangan hukum sebagaimana adagium yang menyatakan,  hukum itu 

                                                           
1 Sofyan Hadi, Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah 

Konstitusi, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 
135-136. 
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akan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataannya (het recht 

hink achter de feiten aan).   

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, maka 

hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.2 

Artinya, dalam mengadili suatu perkara, hakim bukan hanya sekedar 

menjadi corong UU (bouche de la loi) yang kaku dan terkunci oleh 

keinginan politik (political will) pembentuk UU. Melainkan, hakim 

diberikan kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (rechtsvinding) di 

luar ketentuan teks UU, karena pada dasaranya hakim dianggap tahu 

hukum (ius curia novit). 

Sadar terhadap kenyataan yang ada, maka hakim pun tidak dapat 

dikatakan keliru ketika dalam memutus suatu perkara lebih 

mengutamakan pendekatan sosiologis/teleologis yang bersifat 

kontekstual (contextual meaning) dan mengeyampingkan pendekatan 

perundang-undangan yang bersifat tekstual (textual meaning). 

Karakteristik pendekatan kontekstual biasanya lebih mengutamakan 

tegaknya keadilan substantif. Sedangkan, pendekatan tekstual perundang-

undangan lebih mengutamakan tegaknya hukum secara prosedural.  

Dengan demikian, langkah MK dalam menetapkan dirinya 

berwenang menguji Perpu melalui penekanan pada penafsiran 

sosiologis/teleologis tidak dapat dikatan tindakan yang inkonstitusional. 
                                                           

2 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076). 
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Sebab, MK merupakan lembaga pengawal dan penafsir tunggal konstitusi 

(the guardian and the sole interpreter of constitution). Manunggal K. 

Wardaya menyatakan,3  

MK memberi makna kontekstual pada UUD dengan interpretasi 
sosiologis/teleologis, sehingga teks konstitusi yang ada 
diinterpretasi untuk memenuhi rasa keadilan. Putusan yang 
mengafirmasi kewenangan MK dalam menguji Perpu 
mengindikasikan bahwa MK memperlakukan UUD 1945 sebagai 
dokumen yang hidup (living document), sebagai sebuah living 
constitution, ketimbang sebagai dead constitution yang harus 
dipahami menurut alur berfikir para perancangnya. 
 
Dengan berwenangnya MK menguji Perpu, maka putusannya dapat 

menjadi pengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) atas permasalahan 

Perpu saat ini, baik dalam penetapannya maupun jangka waktu 

pengajuannya ke DPR. 

b) Doktrin Stare Decisis dalam Metodelogi Penafsiran Konstitusi 

Berkaitan dengan berwenangnya MK dalam menguji Perpu, 

putusan MK tersebut akan dianalisis dengan metode penafsiran stare 

dicisis, yaitu suatu metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa 

yurisprudensi dan pendapat ahli-ahli hukum berupa doktrin. Sehingga, 

untuk dapat menemukan suatu dasar hukum atas pilihan penafsiran MK 

yang telah mengesampingkan penafsiran gramatikal dan original intent, 

maka lebih lanjut akan dianalisis menggunakan doktrin stare decisis 

dalam metodelogi penafsiran konstitusi 

                                                           
3 Manunggal K. Wardaya, Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah Atas 

Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009), Juranal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 9. 
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Paham stare decisis meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan 

hakim harusnya didasari pada praktik-praktik yang telah terjadi atau 

melalui pandangan-pandangan para professional hukum, atau putusan 

hakim yang telah ada (yurisprudensi).4 Pandangan  professional hukum 

yang dimaksud adalah pendapat ahli hukum yang telah diakui otoritasnya 

di kalangan umum  (ius comminis opinio doctorum).5 Artinya, pendapat 

ahli hukum berupa doktrin yang telah diakui sebagai “ius comminis 

opinio doctorum”  akan menjadi sumber hukum tata negara (sources of 

constitutional law) yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam 

membentuk hukum (judge made law). 

Sehingga, dengan berwenangnya MK menguji Perpu, yang dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan Perpu sederajat dengan UU 

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 

mendapat dasar hukum yang kuat. Sebab, pertimbangan hukum dalam 

putusan MK tersebut sesuai dengan pendapat ahli-ahli hukum yang 

otoritasnya diakui di kalangan umum. Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie 

menyatakan, pada dasarnya Perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan 

yang sama dengan UU.6 Senada dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, 

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan, Perpu setingkat dengan UU 

                                                           
4 Saldi Isra, -at.al-, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari 

Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresi), Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) 
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010),  hlm. 66. 

5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), hlm. 7. 

6 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 86. 
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dan memiliki muatan yang sama dengan UU.7 Lebih lanjut, Maria Farida 

Indrati Soeprapto menyatakan, Perpu memiliki kekuatan mengikat yang 

sama dengan UU. Oleh karena itu, MK berwenang untuk menguji Perpu.8  

Senada dengan pandangan kedua ahli di atas, Saldi Isra 

menyatakan, kehadiran Perpu sebagai sebuah produk legislasi Presiden 

sudah sepatutnya diperlalukan sebagai bagian dari produk legsilasi 

lainnya, di mana Perpu dimungkinkan untuk dilakukan pengujian 

(judicial review).9 Oleh karena itu, sebagaimana adagium dalam doktrin 

stare decisis, “argumentum a simili valet in lege”, yaitu pendapat ahli 

(hukum) dari sebuah kasus bermanfaat bagi (pembentukan) hukum.10 

2. Akibat Hukum Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi 

Berkaitan dengan keberadaan Perpu yang kemudian diuji juga oleh 

MK, Pasal 22 UUD 1945 secara limitatif menentukan: 

(1)   Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang; 

(2)   Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; 

(3)   Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu 
harus dicabut. (cetak tebal oleh Penulis) 

 

                                                           
7 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Jilid I (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), 

Cet. 13, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 191. 
8 Maria Farida Indrati Soeprapto, Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam 

Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, Materi Disampaikan dalam Rangka Peningkatan 
Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 
Anggaran 2011, Jakarta, 27 April 2011. 

9 Saldi Isra, -et.al-, Perkembangan..., Op.Cit., hlm. 163-164. 
10 Ibid., hlm. 66. 
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Ketentuan Pasal 22 ayat (1) di atas memberikan hak subjektif berupa 

“noodverordeningsrecht” (hak menetapkan peraturan hukum darurat) 

kepada Presiden untuk menetapkan Perpu yang kekuatan mengikatnya sama 

dengan UU. Namun, tanpa terlebih dahulu melalui tata cara sebagaimana 

lazimnya penetapan suatu UU, yaitu dengan persetujuan bersama DPR dan 

Presiden. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk 

penyalahgunaan wewenang publik (dotournement de pouvoir) melalui 

instrumen Perpu, maka UUD 1945 menentukan hak subjektif Presiden 

tersebut akan dinilai secara objektif melalui legislative review oleh DPR 

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. 

Kewenangan DPR tersebut merupakan kewenangan atribusi karena 

ditentukan langsung dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Sehingga, 

kewenangan DPR tersebut tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan 

dicabutnya kewenangan itu melalui perubahan UUD 1945. Sedangkan, 

kewenanagan MK dalam menguji Perpu merupakan kewenangan yang 

bersumber dari penafsirannya terhadap UUD 1945 sebagai lembaga yang 

berwenang menafsirkan konstitusi (the autoritative interpreter of 

constitution). 

Kendati MK telah menetapkan dirinya berwenang juga menguji 

Perpu, keadaan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan 

legislative review DPR terhadap Perpu. Sebab, kewenangan DPR tersebut 

merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang ditentukan langsung 

dalam UUD 1945. Menurut Lutfi Efendi, sebagaimana dikutip oleh Sofyan 
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Hadi, kewenangan atributif merupakan kewenangan asli atau kewenangan 

yang tidak dapat dibagi-bagi kepada siapa pun.11 Kendati demikian, dalam 

hal ini DPR wajib menjadikan putusan MK sebagai pertimbangan yuridis 

konstitusional dalam melakukan legislative review terhadap Perpu. 

Mengingat, putusan MK bersifat final and binding yang semenjak 

dibacakan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gawijsde) dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk 

membatalkannya. Di mana, seluruh komponen masyarakat dan seluruh 

lembaga negara yang ada tidak dapat mengabaikan akibat hukum yang 

ditimbulkannya (erga omnes). Sehingga, putusan MK yang dibacakan 

dalam sidang terbuka untuk umum, akan langsung menjadi sumber hukum 

tata negara (sources of constitutional law) yang mengikat seluruh lembaga 

negara, tidak terkecuali kepada DPR.  

Oleh karena iu, maka DPR tidak dapat mengabaikan putusan MK dan 

wajib menjadikannya sebagai pertimbangan yuridis konstitusional dalam 

melakukan legislative review terhadap Perpu. Moh. Mahfud MD 

menyatakan, putusan  judicial review MK adalah putusan negative 

legislature yang kekuatannya sama dengan UU. Sehingga, putusan MK 

tidak bisa dilanggar oleh lembaga negara mana pun.12 

Dengan menetapkan dirinya berwenang menguji Perpu terhadap UUD 

1945, MK telah memperluas wewenangnya sendiri yang berakibat pada 

diperluasnya ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Artinya, melalui 
                                                           

11 Sofyan Hadi, Pengujian…, Op.Cit., hlm. 154-155. 
12 Rita Triana Budiarti, On The Record: Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi, Cet. 1, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 91. 
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penafsirannya MK telah malakukan perubahan secara materiil terhadap 

UUD 1945 tanpa merubah teks aslinya. Perubahan semacam ini merupakan 

tata cara perubahan konstitusi yang tidak ditentukan dalam UUD 1945. 

Adapun tata cara perubahan yang ditentukan dalam UUD 1945 diatur dalam 

Pasal 37, yang menentukan sebagai berikut:  

(1)   Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

(2)   Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang 
diusulkan untuk diubah beserta alasannya; 

(3)   Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

(4)   Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 

 
Menurut K.C. Wheare, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, 

ada tiga cara untuk merubah Undang-Undang Dasar, yaitu: (i) formal 

amandement atau perubahan resmi; (ii) constitutional convention atau 

konvensi ketatanegaraan; dan (iii) judicial interpretation atau penafsiran 

pengadilan.13 Berasarkan pendapat ahli tersebut, maka melalui Putusan MK 

No. 138/PUU-VII/2009, telah terjadi perubahan secara materiil terhadap 

UUD 1945, yang oleh K.C. Wheare disebut sebagai tata cara perubahan 

konstitusi melalui penafsiran pengadilan (judicial interpretation).     

                                                           
13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 145. 
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C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dapat Penulis tarik adalah: (a) MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD 

1945. Wewenang tersebut timbul karena adanya wewenang MK untuk 

menafsirkan UUD 1945 secara kontekstual (contextual meaning) melalui  

penekanan pada penafsiran sosiologis/teleologis. Sehingga, MK 

menafsirkan bahwa Perpu dan UU memiliki kedudukan yang sederajat 

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Melalui 

metode penafsiran konstitusi stare decisis, MK berwenang menguji Perpu 

terhadap UUD 1945. (b) Dengan menetapkan dirinya berwenang menguji 

Perpu, MK telah memperluas wewenangnya sendiri yang berakibat pada 

diperluasnya ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Dengan demikian, melalui 

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, telah terjadi perubahan UUD 1945, 

yang oleh K.C. Wheare disebut sebagai tata cara perubahan konstitusi 

melalui penafsiran pengadilan (judicial interpretation). 

2. Saran 

Oleh karena berwenangnya MK dalam menguji Perpu terhadap UUD 

1945 hanya didasarkan pada penafsiran MK (judicial interpretation), maka 

wewenang tersebut harus segera diatur dan ditentukan melalui perubahan 

UUD 1945 oleh MPR, supaya wewenang tersebut memiliki landasan yuridis 

konstitusional yang kuat. 
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