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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip 

demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi dalam menerapkan sistem hukum 

nasional. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pada 

negara hukum, salah satu pilar terpentingnya adalah perlindungan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi 

manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang 

penting suatu negara demokratis  (Isharyanto, 2016).  

Penegakkan prinsip negara hukum (rule of law) dan negara yang 

demokratis yang menjunjung tinggi konstitusi (constitutional democracy), 

perubahan UUD Tahun 1945 telah menjamin adanya kelembagaan 

ketatanegaraan utamanya memperkuat kedudukan peradilan yang memiliki 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan lembaga peradilan tersebut yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Macam-macam pengujian peraturan perundang-

undangan yaitu pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang oleh Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan pada Pasal 24C ayat 

(1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. 

Tujuan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia yaitu agar konstitusi sungguh dijalankan dan ditegakkan dalam 

praktik agar sejalan dengan paham negara hukum dalam UUD NRI Tahun 

1945. Sesuai dengan ciri dari negara yang menganut paham negara hukum 

yaitu constitutionalism yang diartikan sebagai paham yang menempatkan 

konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara itu. Salah satu 

fungsi penting konstitusi atau UUD adalah untuk menciptakan jaminan atas 
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hak-hak dasar (basic rights atau fundamental rights) warga negaranya, 

sebagaimana tersirat dari salah satu definisi konstitusi yakni sebagai “the 

fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens 

of a particular nation view as the basic rules and values which they share and 

to which they agree to bind themselves” (Palguna, 2013 ,hlm. 102). 

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial 

Review sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

Sistematika pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah tercantum 

dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU 

terhadap UUD, maka pembentukan undang-undang mempunyai alasan dan 

pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD 

dalam urut pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang 

utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review atas UU 

terhadap UUD (pengujian konstitusionalisme). Mahkamah Konstitusi di negara 

lain di samping diberi kewenangan judicial review atau constitutional review, 

juga diberi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara constitutional 

question dan Constitutional Complaint (Nurul Qomar, 2013: 13). 

Hak Konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau 

undang-undang dasar, termasuk jaminan yang dinyatakan secara tegas maupun 

tersirat. Hal itu dicantumkan dalam konstitusi sehingga seluruh cabang 

kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Jalan hukum atau mekanisme yang 

dapat diusahakan yaitu berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) 

maupun non yudisial (di luar proses peradilan) (Palguna, 2013, hlm. 111-112). 

Seiring dengan menguatnya kesadaran akan Hak Konstitusional masyarakat, 

gagasan Constitutional Complaint kini mulai diusung sebagai salah satu 

alternatif perlindungan hak asasi manusia. Meskipun belum popular di 

kalangan masyarakat umum, Constitutional Complaint kini tengah menjadi 

pembicaraan hangat di kalangan akademisi serta praktisi hukum tata negara 

untuk melihat kemungkinan penerapan di Indonesia (Isharyanto,2016, p. 243). 

Pengaduan Konstitusional merupakan alternatif salah satu pemecahan masalah 
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belum tercapainya fungsi Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan negara 

hukum demokrasi (Abdul Latif, 2009).   

Constitutional Complaint terjadi ketika seorang warga negara mengadu ke 

Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian suatu pejabat negara atau 

pejabat publik telah melanggar hak konstitusionalnya sementara segala upaya 

hukum biasa yang tersedia sudah tidak ada lagi. Kewenangan tersebut tidak 

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia setidak-tidaknya sampai 

dengan saat ini. Pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terdapat 

dissenting opinion antara lain Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan 

Soedarsono menyatakan suatu norma yang konstitusional pada saat diterapkan 

dalam praktik dapat menyebabkan pelanggaran atas hak-hak konstitusional 

seseorang dikarenakan kekeliruan penafsiran dan penerapan norma   

Negara yang telah menerapkan praktik Constitutional Complaint adalah 

negara Jerman. Tercatat dalam kurun waktu dari tahun 1951 hingga tahun 

2005, terdapat 157.233 permohonan yang didaftarkan ke Federal 

Constitutional Court. Sebanyak 151.424 masuk dalam kategori Constitutional 

Complaint, namun hanya 2,5% dari permohonan atau sekitar 3.699 

permohonan yang berhasil dikabulkan (Zoelva, 2010, hlm. 68). Selain itu 

praktik Constitutional Complaint juga telah diadopsi di Korea Selatan. Hingga 

30 September 2009, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah menerima 

17.826 kasus dan 17.154 kasus diantaranya adalah permohonan Constitutional 

Complaint. Benua Afrika, salah satu negara yang juga mempunyai Mahkamah 

Konstitusi dengan memiliki kewenangan Constitutional Complaint yaitu 

Afrika Selatan. Menurut Deputy Chief Justice, Monseneke, pelayanan terhadap 

constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam 

setahun terakhir ini telah tercatat berjumlah 570 perkara  (Faiz, 2021). 

Pengujian konstitusional yang ditawarkan oleh Pasal 24C UUD NRI 

Tahun 1945 baru sebatas pengujian terhadap UUD Tahun 1945. Seorang 

maupun kelompok warga negara dapat mengajukan permohonan pengujian 

undang-undang apabila dengan berlakunya sebuah pasal atau bagian dalam UU 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.  
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Gambar 1 Grafik Putusan PUU ditolak Mahkamah Konstitusi RI 

Periode 2003 hingga 15 Juli 2021 
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 Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan PUU sebanyak 1461 

perkara sepanjang tahun 2003 hingga 15 Juli 2021. Berdasarkan 1461 perkara 

tersebut, sejumlah 272 perkara dikabulkan dan sisanya 1.189 perkara ditolak, 

tidak diterima atau ditarik kembali oleh pemohon yang bersangkutan. Jumlah 

putusan PUU ditolak tertinggi pada tahun 2013 dan 2015. Hingga kini jumlah 

putusan PUU ditolak menuju tahun 2021 cenderung tinggi dari tahun ke tahun 

(Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, 2021). 

Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai negara hukum, belum mengatur 

mengenai kewenangan gugatan konstitusional. Perdebatan kewenangan 

Gugatan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perubahan 

Konstitusi pada Rapat Pleno ke-41 BP MPR tahun 1999 mengalami wacana 

hangat, istilah yang digunakan saat itu adalah “gugatan berdasarkan 

konstitusi”. Hal tersebut dibuktikan pada risalah amandemen UUD Tahun 1945 

khususnya pada Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejumlah 

argumentasi yang dilontarkan para ahli mulai mengarah pada pengaduan 

konstitusional sebagai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang waktu itu 

baru masuk dalam wacana pembentukan kelembagaan. Namun, usulan ini 
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dihentikan karena dua alasan, yaitu: Pertama, ada kekhawatiran jika 

pelaksanaan aduan konstitusional diberikan ke Mahkamah Konstitusi, akan 

terjadi penumpukan perkara. Kedua, karena masih merupakan hal yang baru 

dan dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam lingkup kekuasaan kehakiman 

umum (Plaituka, 2016).  

Gagasan untuk memberikan kewenangan penanganan pengaduan 

konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi merupakan alternatif yang bisa 

dipertimbangan dan bukan dianggap sebagai kewenangan yang berlebihan. 

Sebab, apabila dicermati pada berbagai surat maupun permohonan yang 

diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama ini, sudah cukup 

banyak kasus yang dikategorisasi sebagai bentuk pengaduan konstitusional 

karena pelanggaran hak-hak warga negara (Plaituka, 2016). Beberapa putusan 

Mahkamah Konstitusi diduga telah mengarah pada pelanggaran hak 

konstitusional warga negara dengan amar putusan yang sama yaitu ditolak atau 

tidaak diterima dengan dasar Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji 

perkara pengaduan konstitusional (Constitutional Complaint).  

Salah satu contoh kongkrit yaitu terjadi pada tahun 2016 pada salah satu 

Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 62/PUU-XIV/2016 

dengan pemohon atas nama Alam Febri Sonni, Fajar Arifianto, Achmad 

Zamzami, Arie Andyka,dll yang mengajukan judicial review atas Pasal 10 ayat 

(2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran terhadap UUD NRI Tahun 1945. Akhirnya putusan tersebut tidak 

diterima dengan pertimbangan hukum bahwa sepanjang berkenaan dengan 

gugatan Hak Konstitusional warga negara (Constitutional Complaint), 

Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara 

atau permohonan gugatan Hak Konstitusional warga negara (Constitutional 

Complaint) sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili 

permohonan. Pemohon yang dalam artian merupakan warga negara Indonesia 

akhirnya tidak memperoleh kesempatan memperjuangkan hak 

konstitusionalnya karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional. 
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Pentingnya pemberian kewenangan Constitutional Complaint akan 

berpengaruh pada masyarakat. Dikembalikan lagi bahwa marwah dalam 

membuat kebijakan publik dimiliki pemangku kepentingan dari pihak 

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mahkamah Konstitusi menjadi salah 

satu pemilik kekuasaan kehakiman (yudikatif). Praktiknya, institusi pembuat 

kebijakan publik dan birokrasi pemerintah selalu berkeinginan untuk 

mempengaruhi masyarakat dengan cara menata dan mengatur warga 

masyarakat  (Saka, 2012). 

Mewujudkan Constitutional Complaint merupakan salah satu wujud 

alternatif guna melindungi hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. Pengaduan konstitusional tersebut merupakan perwujudan 

perlindungan tertinggi atas hak asasi manusia sebagai negara demokrastis 

dimana segala keputusan, kebijaksanaan serta tindakan otoritas publik harus 

didasarkan pada dan terutama yaitu konstitusi yang mengatur antara 

kewenangan negara dengan hak dan kewajiban warga negaranya (Indahono, 

2021). Menurut peneliti perlu adanya penelitian mengenai Constitutional 

Complaint  guna mengimplementasikan konsep perlindungan Hak 

Konstitusional warga negara dengan optimal. Berdasarkan latar belakang yang 

dipaparkan, maka peneliti menyusun sebuah proposal penelitian hukum dengan 

judul “CONSTITUTIONAL COMPLAINT  MELALUI MAHKAMAH 

KONSTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HAK 

KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”. 

 

B. Kebaharuan Penelitian 

Pada proses penyusunan penelitian hukum, peneliti menemukan penelitian 

hukum yang dianggap relevan dengan ide peneliti dan diharapkan dapat 

menjadi tambahan masukan dan pustaka bagi peneliti guna menyusun 

penelitian hukum yang berkualitas. 
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Tabel 1 Kebaharuan Penelitian 

No. Peneliti Judul  
Jenis dan 

Tahun 
Fokus Pembahasan 

1 Heru 
Setiawan 
 
 
 

 

Rekonseptualisasi 
Kewenangan 
Mahkamah 
Konstitusi 
Dalam Upaya 
Memaksimalkan 
Fungsi Mahkamah 
Konstitusi Sebagai 
The Guardian Of 
Constitution 

Tesis 
Mahasiswa 
Pascasarjana 
Program Ilmu 
Hukum 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Diponegoro, 
Tahun 2017 

Rumusan Masalah : 
1) Mengapa kewenangan 
constitutional complaint dan 
constitutional question 
seyogjanya diberikan kepada 
Mahkamah Konstitusi?  
2) Bagaimanakah 
Rekonseptualisasi Penambahan 
Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi? 
 
Banyaknya perkara-perkara 
berkaitan dengan 
Constitutional Complaint dan 
constitutional question menjadi 
permasalahan 
tersendiri bagi Mahkamah 
Konstitusi 
sebagai pengawal konsitusi 
Perubahan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dapat 
dilakukan dengan Perubahan 
UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), 
bisa juga perubahan 
melalui UU Mahkamah 
Konstitusi, UU Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 29 ayat (1) 
huruf e 
 

2 Ernawati, 
Laela 

Urgensi 
penambahan 
kewenangan 
pengaduan 
konstitusional 
(Constitutional 
complaint) kepada 
Mahkamah 
Konstitusi 
Republik 
Indonesia dalam 
rangka 
menegakkan 
supremasi 
konstitusi dan 
melindungi hak 

Tesis 
Mahasiswa 
Pascasarjana 
Program Ilmu 
Hukum 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Gadjah Mada 

Rumusan Masalah : 
1) Bagaimana konsep 
pengaduan konstitusional saat 
ini?  
2) Bagaimanakah urgensi 
penambahan kewenangan 
kepada MK untuk mengadili 
pengaduan konstitusional 
dalam kaitannya dengan 
penegakan supremasi konstitusi 
dan perlindungan hak-hak 
konstitusional warga negara? 
 
Pengaduan konstitusional 
merupakan mekanisme yang 
bisa digunakan warga negara 
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konstitutional 
warga negara. 

untuk mempertahankan hak 
asasinya yang dilanggar oleh 
kekuasaan penyelenggara 
negara. Urgensi penambahan 
kewenangan kepada 
Mahkamah Konstitusi R.I 
adalah adanya kebutuhan yang 
mendesak untuk disediakan 
mekanisme pengaduan 
konstitusional untuk 
memecahkan kebuntuan hukum 
yang dialami warga negara 
 

3 Pramadya 
Khairul 
Awaludin 

Akses Individual 
Ke Mahkamah 
Konstitusi Dalam 
Sistem 
Pengujian 
Konstitusional Di 
Jerman Dan 
Indonesia 
(Suatu Kajian 
dalam Perspektif 
Perbandingan) 

Tesis 
Mahasiswa 
Pascasarjana 
Program Ilmu 
Hukum 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Islam 
Indonesia, 
Tahun 2017 

Rumusan Masalah : 
1) Bagaimanakah pengaturan 
akses individual ke Mahkamah 
Konstitusi dalam sistem 
pengujian di Jerman dan 
Indonesia?  
2) Bagaimana persamaan dan 
perbedaan pengaturan akses 
individual ke Mahkmah 
konstitusi di jerman dan 
indoensia dalam sistem 
pengujian konstitusionalnya, 
ditinjau berdasarkan perpektif 
perbandingan?  
3) Mengapa akses individual ke 
Mahkamah Konstitusi dalam 
sistem pengujian konstitusional 
di Indonesia dibatasi? 
 
Pengaturan akses Individual ke 
Mahkamah Konstitusi dalam 
sistem 
pengujian konstitusional di 
Negara Jerman sangat 
komprehensif dapat 
ditemukan di dalam Konstitusi 
maupun UU tentang MK 
Federal Jerman. Terkait 
mencari tatanan yang ideal bagi 
akses individual ke Mahkamah 
Konstitusi Indonesia dapat 
dilakukan dengan mengambil 
pembelajaran 
dari praktik yang ada di Negara 
Jerman. Tatanan yang ideal itu 
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adalah 
tatanan yang membuka seluas-
luasnya bagi individu untuk 
dapat akses ke 
Mahkamah Konstitusi   
 

4 Meggi 
Salay 

Urgensi 
Kewenangan 
Constitusional 
Complaint Sebagai 
Upaya 
Memproteksi Hak 
Konstitusional 
Warga Negara 
Indonesia Oleh 
Mahkamah 
Konstitusi 

Tesis 
Mahasiswa 
Pascasarjana 
Program Ilmu 
Hukum 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Gadjah Mada 

Rumusan masalah: 
1) Apakah urgensinya 
kewenangan Constitutional 
Complaint untuk dimiliki oleh 
Mahkamah Konstitusi? 
2) Bagaimanakah sinkronisasi 
Constitutional Complaint 
dengan negara hukum 
Indonesia?  
3) Apakah Constitutional 
Complaint diperlukan dalm 
konstitusi Indonesia untuk 
menjaga secara hukum 
martabat yang dimiliki Warga 
Negara Indonesia yang tidak 
boleh diganggu gugat oleh 
tindakan kekuasaan negara?  
 
Berdasarkan kewenangan yang 
diberikan kepada Mahkamah 
Konstitusi berdasarkan Pasal 
24 C UUD 1945, maka 
Mahkamah Konstitusi tidak 
berwenang untuk memeriksa 
dan memutus mengenai 
Constitutional Complaint. 
Apabila pemerintah tidak 
memberikan kewenangan ini 
kepada Mahkamah Konstitusi 
maka pelanggaran hak-hak 
konstitusional warga negara 
akan terus terjadi artinya 
pemerintah masih bertindak 
sewenang-wenang terhadap 
warga negaranya dan dalam 
praktek kehidupan bernegara 
 

 

  Penelitian pertama berjudul “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi 
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Sebagai The Guardian Of Constitution“, merupakan penelitian yang 

menitikberatkan pada banyaknya perkara-perkara berkaitan dengan 

Constitutional Complaint dan constitutional question menjadi permasalahan 

tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konsitusi. Perubahan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan Perubahan UUD 

1945 Pasal 24C ayat (1), bisa juga perubahan melalui UU Mahkamah 

Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf e. Rumusan 

masalah yang dikaji dalam tesis tersebut adalah 1) Mengapa kewenangan 

constitutional complaint dan constitutional question seyogjanya diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimanakah Rekonseptualisasi 

Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi? Kebaharuan penelitian 

terletak pada peneliti akan mengkaji isu hukum dengan beberapa perspektif 

mulai dari perbandingan dengan negara lain, aspek konsep negara hukum, 

hingga alasan lain yang berkaitan, sehingga penelitian akan jauh lebih 

kompleks. 

Penelitian kedua berjudul “Urgensi penambahan kewenangan pengaduan 

konstitusional (Constitutional complaint) kepada Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi dan 

melindungi hak konstitutional warga negara”. Rumusan masalah antara lain : 

1) Bagaimana konsep pengaduan konstitusional saat ini? 2) Bagaimanakah 

urgensi penambahan kewenangan kepada MK untuk mengadili pengaduan 

konstitusional dalam kaitannya dengan penegakan supremasi konstitusi dan 

perlindungan hak-hak konstitusional warga negara?, membahas mengenai 

Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki kewenangan yang maksimal 

melindungi konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Urgensi 

penambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi R.I adalah adanya 

kebutuhan yang mendesak untuk disediakan mekanisme pengaduan 

konstitusional untuk memecahkan kebuntuan hukum yang dialami warga 

negara Kebaharuan penelitian terletak pada dirumuskannya solusi melakukan 

amandemen konstitusi yang dijelaskan jauh lebih terperinci.. 

Penelitian ketiga berjudul “Akses Individual Ke Mahkamah Konstitusi 

Dalam Sistem Pengujian Konstitusional Di Jerman Dan Indonesia (Suatu 
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Kajian dalam Perspektif Perbandingan)”. Rumusan Masalah terfokus pada 1) 

Bagaimanakah pengaturan akses individual ke Mahkamah Konstitusi dalam 

sistem pengujian di Jerman dan Indonesia? 2) Bagaimana persamaan dan 

perbedaan pengaturan akses individual ke Mahkmah konstitusi di jerman dan 

indoensia dalam sistem pengujian konstitusionalnya, ditinjau berdasarkan 

perpektif perbandingan? 3) Mengapa akses individual ke Mahkamah Konstitusi 

dalam sistem pengujian konstitusional di Indonesia dibatasi? menguraikan 

kajian tentang Pengaturan akses Individual ke Mahkamah Konstitusi dalam 

sistem pengujian konstitusional di Negara Jerman sangat komprehensif dapat 

ditemukan di dalam Konstitusi maupun UU tentang Mahkamah Federal 

Jerman. Terkait mencari tatanan yang ideal bagi akses individual ke 

Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil 

pembelajaran dari praktik yang ada di Negara Jerman. Tatanan yang ideal itu 

adalah tatanan yang membuka seluas-luasnya bagi individu untuk dapat akses 

ke Mahkamah Konstitusi. Kebaharuan penelitian terdapat pada referensi 

pedoman pelaksanaan kewenangan Constitutional Complaint tidak sebatas 

pada satu negara yaitu Jerman, namun negara lain yang relevan dengan kajian 

penelitian akan turut pula diteliti dalam studi perbandingan. 

Penelitian keempat berjudul “Urgensi Kewenangan Constitutional 

Complaint Sebagai Upaya Memproteksi Hak Konstitusional Warga Negara 

Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi”. Rumusan masalah  : 1) Apakah 

urgensinya kewenangan Constitutional Complaint untuk dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimanakah sinkronisasi Constitutional 

Complaint dengan negara hukum Indonesia? 3) Apakah Constitutional 

Complaint diperlukan dalm konstitusi Indonesia untuk menjaga secara hukum 

martabat yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang tidak boleh diganggu 

gugat oleh tindakan kekuasaan negara? Fokus pembahasan didasarkan pada 

kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 

24C UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk 

memeriksa dan memutus mengenai Constitutional Complaint. Apabila 

pemerintah tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi 

maka pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara akan terus terjadi 
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artinya pemerintah masih bertindak sewenang-wenang terhadap warga 

negaranya dan dalam praktek kehidupan bernegara. Kebaharuan penelitian 

yang dilakukan yaitu peneliti akan melakukan pembaharuan data putusan 

Mahkamah Konstitusi yang relevan dalam menguatkan argumen urgensi 

penambahan kewenangan mengutus perkara pelanggaran Hak Konstitusional 

oleh Mahkamah Konstitusi yang mengarah pada Constitutional Complaint. 

Peneliti pada proses penyusunan penelitian hukum (Tesis) memiliki 

kebaharuan penelitian (novelty) dengan mengkaji tentang urgensi 

diterapkannya Constutional Complaint sebagai salah satu norma yang perlu 

diimplementasikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai 

Guardian Of Constitution didukung dengan analisis teoritik berdasarkan 

prinsip negara hukum serta perbandingan dengan penerapan pengaduan 

konstitusional di beberapa negara untuk memperoleh konsep ideal Constutional 

Complaint agar diadopsi negara Indonesia. Selain itu peneliti berupaya untuk 

meneliti mengenai konstruksi pengaturan Constutional Complaint bagi warga 

negara untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak asasi manusia 

sebagaimana dikonsepsikan sebagai salah satu syarat negara hukum. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka 

peneliti menyusun rumusan masalah guna diteliti secara jelas, rinci, serta 

komprehensif. Adapun rumusan masalah yang disusun dalam tesis ini antara 

lain : 

1. Mengapa Constitutional Complaint perlu dipertimbangkan menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi RI sebagai alternatif perlindungan 

hukum terhadap pelanggaran atas hak-hak konstitusional seseorang? 

2. Bagaimana konstruksi pengaturan Constitutional Complaint sebagai 

kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam rangka optimalisasi 

perlindungan hukum hak-hak konstitusional warga negara? 
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D. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum terbagi 

atas dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari 

tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang 

berasal dari peneliti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam  tesis ini, 

antara lain: 

1. Tujuan Objektif 

a. Menemukan alasan perlunya  Constitutional Complaint 

dipertimbangkan sebagai alternatif kewenangan Mahkamah 

Konstitusi RI dalam rangka perlindungan hukum terhadap 

pelanggaran atas hak-hak konstitusional seseorang. 

b. Merumuskan konstruksi pengaturan Constitutional Complaint 

sebagai bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam rangka 

optimalisasi perlindungan hukum hak-hak konstitusional warga 

negara. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman 

serta kemampuan peneliti di bidang hukum konstitusi serta hak asasi 

manusia utamanya dalam perlindungan atas hak-hak dasar warga 

negara melalu Constitutional Complaint. 

b. Mengimplementasikan teori-teori hukum yang diperoleh peneliti 

sehingga memberikan manfaat bagi peneliti dan mahasiswa maupun 

masyarakat umum serta memberikan kontribusi bagi perkembangan 

pengetahuan di bidang hukum.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dalam 

penyusunannya sekaligus menyumbangkan kajian hukum. Khususnya bagi 

mahasiswa hukum, peneliti, bahkan pihak terkait seperti Mahkamah 

Konstitusi RI serta badan pembuat legislasi kedepan.  

Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap 

penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan mengenai 

Constitutional Complaint sebagai upaya perlindungan hak warga 

negara. 

b. Menjadi sebuah wadah dan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan 

pengetahuan dan wawasan baru mengenai permasalahan hukum 

yang diteliti. 
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