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Perilaku para anggota dewan terhormat menyongsong detik-detik pengambilan keputusan 
terhadap Perpu 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU menjadi sorotan publik. 
Tak pelak, sikap penolakan beberapa fraksi menyiratkan kekhawatiran akan terkebirinya 
kewenangan lembaga legislatif oleh produk hukum keluaran lembaga eksekutif.  
 
Sikap fraksi PDIP, Hanura, dan Gerindra dalam rapat Komisi III (17/12) jelas 
menggambarkan penolakan Perpu MK menjadi UU.  Sebelumnya berbagai alasan keluar, 
termasuk argumen tentang urgensi Perpu dikeluarkan yang menyalahi aturan karena negara 
dianggap tidak dalam keadaan darurat. 
 
Persoalannya, apakah memang hanya karena persoalan kondisi darurat atau tidaknyakah 
Perpu MK mengalami hambatan di DPR? 
 
Kondisi Darurat Perpu 
 
Sebagaimana kita ketahui, Perpu hanya boleh dikeluarkan oleh presiden bilamana negara 
sedang dalam keadaan darurat.  Setidaknya, banyak kalangan DPR memandang peristiwa 
menghantam MK belakangan, karena ulah Ketua MK melanggar kode etik hakim dengan 
menerima suap, belum sampai tahapan darurat. 
 
Aturan mengenai penerbitan Perpu sendiri tercantum dalam UU 12/12 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.  Dikatakan bahwa, Perpu dapat diterbitkan oleh presiden 
dalam keadaan “kegentingan yang memaksa.”  Sedangkan ukuran kegentingan yang 
memaksa itu sendiri diatur dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009 antara lain menyebutkan 
adanya “kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan 
Undang-Undang.” 
 
Artinya, memang presidenlah yang berhak menginterpretasikan negara dalam keadaan 
darurat atau tidak. Bila polemik DPR tentang Perpu MK diteruskan dengan alasan sah atau 
tidaknya Perpu, ketimbang maksud baik dibalik penerbitannya, tentu dengan mudah orang 
awam membaca ada motif lain di balik itu. 
 
Persaingan antar  Lembaga Tinggi Negara 
 
Sesungguhnya polemik tentang Perpu hanyalah salah satu diantara banyak pertentangan 
terjadi antara lembaga tinggi di negara kita.  Mekanisme checks dan balances seharusnya 
terjadi pasca terbitnya amandemen UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga, terutama dalam 
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C, menempatkan MK sebagai lembaga yudikatif bersama MA, 
setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. 
 
Pada praktiknya, posisi lembaga legislatif pasca amandemen UUD 1945 sangatlah kuat, 
karena memiliki kewenangan menolak usulan peraturan perundang-undangan dari lembaga 
eksekutif.  DPR juga berhak menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap presiden bila terjadi 
pelanggaran konstitusi. Sebaliknya presiden tidak memiliki hak veto menolak RUU yang 
sudah disetujui oleh DPR.  Disinilah letak persaingan tidak berimbang antar lembaga tinggi 
negara di republik ini. 



 
Menimbang Perpu MK 
 
Perpu MK diterbitkan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif 
yang terus merosot. Upaya lembaga eksekutf menerbitkan aturan main terhadap 
pengangkatan hakim MK patut diapresiasi.  Selama ini lembaga eksekutif dianggap 
bertanggung jawab di balik pengangkatan para hakim MK yang terkesan sangat tertutup bagi 
publik. 
 
Aturan baru mengharuskan calon hakim MK berasal dari parpol non-aktif selama 7 tahun dari 
kegiatan politik, inilah yang menjadi pangkal masalah sesungguhnya.  Persinggungan antar 
lembaga tinggi negara kembali mencuat akibat sebagian kalangan DPR tidak bisa menerima 
kewenangan mereka mengusulkan anggota MK terkebiri. 
 
Selama ini, DPR dapat mengusulkan anggotanya menjadi hakim MK tanpa harus 
menghadapi persyaratan berarti.  Dengan pembatasan aktivitas 7 tahun seperti itu, maka 
tertutuplah kemungkinan anggota DPR alias anggota parpol aktif menjadi hakim MK.  
Logikanya, hakim MK haruslah dari pihak yang netral dari kepentingan politik, karena 
keputusan MK banyak bersinggungan dengan politik terutama sengketa pilkada. 
 
Penolakan kalangan DPR terhadap Perpu MK menjadi UU hanyalah mengundang pertanyaan 
lebih jauh akan niatan menjaga semangat checks dan balances dalam konstitusi kita.  Bila 
memang anggota dewan terhormat memahami bagaimana kebutuhan menjaga kehormatan 
MK, sebagai lembaga yudikatif, ketimbang menjaga nafsu politik tanpa ada rem, setidaknya 
alasan situasi darurat Perpu dapat dikesampingkan. 
 
Perlahan tapi pasti, kewenangan DPR begitu kuat pasca 2004 menghadapi tantangan berat, 
terutama dari meningkatnya jumlah anggota DPR masuk dalam daftar koruptor.  Belum lagi, 
banyak kasus pelanggaran kode etik lain dituduhkan terhadap anggota dewan terhormat, 
mulai dari absensi, menghabiskan uang negara dengan jalan-jalan ke luar negeri, sampai 
masalah WIL atau PIL. 
  
Ketegasan anggota DPR dengan suara bulat menerima Perpu setidaknya akan memberikan 
pemahaman kepada publik bahwa para mereka ada di pihak rakyat.  Penerimaan Perpu dan 
mengesahkannya menjadi UU justru menempatkan lembaga legislatif pada tempat terhormat, 
karena secara tidak langsung menyelamatkan muka MK.  DPR akan tercatat dalam sejarah 
sebagai penjaga amanah konstitusi, memulihkan ketiga lembaga tinggi dalam posisi saling 
men-cek dan mem-balance, bukan unjuk gigi siapa paling kuat. 
 
*Pendapat ini adalah murni pribadi tidak mewakili institusi 


