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Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

dalam Perubahan UUD 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama 

Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjawab kebutuhan dan 

menjawab beberapa persoalan hukum di negeri ini tercermin dalam kewenangan 

dan kewajiban yang dimilikinya. 

Kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang 

Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum (Pemilu). MK juga wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Melalui Pasal II Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945, MK dibentuk 

selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala 

kewenangannya dilakukan oleh MA. Dalam batas waktu sesuai amanat konstitusi, 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada 13 Agustus 

2013, sehingga akhirnya berdiri sebuah lembaga peradilan baru untuk memenuhi 

ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi atas lembaga-lembaga baru buah 

reformasi. Sejauh ini MK telah merespon harapan publik tersebut melalui proses 

peradilan yang bersih dan transparan serta putusan yang menjunjung tinggi prinsip 

keadilan. Semuanya tidak lepas dari faktor hakim konstitusi yang mempengaruhi 

keberadaan dan kiprah MK selama ini.

SaMbutan
Ketua MahKaMah KonStItuSI



Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

ii

Lembaga ini memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 

Presiden, yang masing-masing diajukan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, 

dan tiga orang oleh Presiden. Tercatat MK sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 

sampai dengan saat ini telah mengalami tiga kali periode hakim konstitusi. MK juga 

mengalami empat kali kepemimpinan, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang 

memimpin dua periode (2003-2008), Prof. Dr. Moh Mahfud MD, S.H. menjabat dua 

periode (2008-2013), Dr. Akil Mochtar, S.H., M.H. (2013), dan Dr. Hamdan Zoelva, 

S.H., M.H. yang terpilih sebagai Ketua MK untuk periode 2013-2016. Adapun Wakil 

Ketua MK periode 2013-2016 terpilih Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. menggantikan 

kedudukan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Sebelum Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 

sebagai Wakil Ketua MK (2013), jabatan ini diemban berturut-turut oleh Prof. Dr. 

Achmad Sodiki, S.H. (2010-2013), Prof. Dr. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (2008-

2010), Dr. Harjono, S.H., MCL. (2008), dan Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. yang menjabat 

dua periode (2003-2008).

Kelembagaan MK juga didukung oleh sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

MK. Tanpa dukungan tersebut, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik. Apa 

dan bagaimana serta akan dibawa kemana lembaga ini, tergantung sembilan hakim 

konstitusi bersama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sesuai tugas dan 

wewewenang yang diberikan, keberadaan putusan yang dihasilkan sangat penting, 

karena putusan yang dihasilkan merupakan mahkota para hakim dan barometer 

utama dalam menentukan eksistensi lembaga yang dikenal sebagai penjaga 

konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the final 

interpreter of constitution). Pentingnya keberadaan hakim konstitusi, menyebabkan 

lembaga peradilan tata negara ini tidak ada artinya tanpa hakim konstitusi.

Sepanjang perjalanan MK, susunan hakim konstitusi dan kepemimpinan MK terus 

mengalami perubahan. Untuk itu dilakukan penyempurnaan buku profil Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat 
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Jenderal MK. Hal ini didasari oleh kebutuhan mengetahui sejarah perintisan dan 

berdirinya MK, kewenangan dan tugas dan wewenang MK, visi dan misi MK, dan 

profil hakim konstitusi saat ini, yang didalamnya mencakup sejarah perjalanan hidup, 

sikap, gagasan dan cita-cita hakim konstitusi, sehingga diharapkan masyarakat 

dapat memahami dengan baik sosok hakim konstitusi secara lebih utuh. Dengan 

mengenal tiang utama lembaga MK ini, maka secara tidak langsung mengenal 

kelembagaan MK secara lebih sempurna. 

Penerbitan buku ini atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan 

terima kasih kepada Wakil Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dan para 

hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr. Muhammad Alim, 

S.H., M. Hum, Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum., Dr. Anwar Usman, S.H., 

M.H., Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Prof. 

Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. atas kerja samanya yang baik mewujudkan visi dan 

misi MK, antara lain melalui penerbitan buku-buku, sehingga keberadaan MK dapat 

diketahui oleh masyarakat luas. Tidak lupa atas kerja keras Sekretaris Jenderal 

MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK Kasianur Sidauruk atas dukungannya 

selama ini kepada hakim konstitusi kami ucapkan terima kasih sehingga MK dapat 

menjalankan amanat konstitisi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi tersosialisasinya MK di tengah masyarakat luas 

dan tumbuhnya budaya sadar konstitusi dapat tercapai.

Jakarta, November 2015

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

Chief Justice of the Constitutional Court
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Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula 

di Mahkamah Agung/MA (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin John 

Marshall dalam kasus Marbury vs Madison (1803). Kendati saat itu Konstitusi Amerika 

Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review 

kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskannya 

untuk senantiasa menegakkan konstitusi, Marshall menganggap MA berwenang 

untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.     

Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintroduksi 

pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-

1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi 

dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan 

tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan 

tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu 

diadakan organ khusus yang disebut mahkamah konstitusi (constitutional court). 

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai 

pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan 

oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau 

Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding undang-undang” yang 

maksudnya tak lain adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Muhammad 

Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa (i) konsep dasar yang 

dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan 

SejaRah PeRIntISan Dan
PeMbentuKan



Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

2

(separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of 

power); selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan 

menguji undang-undang; dan (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian 

undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian UU terhadap UUD yang diusulkan Yamin 

tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945. Meski gagal memperoleh persetujuan, 

ide Yamin tersebut menunjukkan betapa sudah majunya pemikiran para penyusun 

Undang-Undang Dasar kita saat itu.     

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-

2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. 

Gedung Mahkamah Agung



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

3

Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam 

perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga. 

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, 

Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, 

akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh Pemerintah bersama DPR dan 

disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU 

tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat 

dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 

Gedung DPR
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24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, 

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai 

negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 

13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi 

hari lahir MKRI.    

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip 

keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim 

konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. 

Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-

masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim 

konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

DPR mengajukan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen TNI (Purn.) H. Achmad 

Roestandi, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Presiden mengajukan Prof. H. 

Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., 

dan Dr. Harjono, S.H., MCL. Sementara MA mengajukan Dr. H. Mohammad Laica 

Marzuki, S.H. (sekarang beliau bergelar profesor), Soedarsono, S.H., dan Maruarar 

Siahaan, S.H.  

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya 

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden  

Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah 

jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah 

mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas 

konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. 
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Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan 

dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum 

maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya 

dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR. 

Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai 

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim 

konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri 

M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak 16 

Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden 

Megawati menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal 

MK definitif. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena 

Istana Presiden
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sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris 

Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas 

membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. 

Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran 

permohonan dari para Pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, 

pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara 

Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. 

Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK 

adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh 

Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.  

Lintasan perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, 

pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai 

salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai 

beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam 

melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan 

Peralihan UUD 1945.        

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-

2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. 

Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), 

10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan 45 perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).  Periode pertama hakim konstitusi 
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berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut 

tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun [berdasar Pasal 

23 ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun], yakni 

Letjen TNI (Purn) Ahmad Roestandi, S.H yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. 

Moh. Mahfud MD., S.H., Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya 

digantikan oleh Dr. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum, dan Soedarsono S.H yang 

kedudukannya digantikan oleh Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Tiga nama 

yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim 

konstitusi untuk periode kedua (2008-2013). 

MK menggelar sidang untuk kali pertama di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR,
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Di periode kedua ini, enam hakim konstitusi lainnya terpilih Prof. Mukthie Fadjar, 

S.H., MS (untuk yang kedua kali), Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., dan Prof. Dr. Maria 

Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 

S.H. (untuk  yang ke  dua kali), dan Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. 

Sementara Mahkamah Agung mengajukan kembali Maruarar Siahaan S.H. yang 

sebelumya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di 

periode kedua Mahkamah Konstitusi terdapat tiga nama lama dan enam nama 

baru. Akan tetapi dalam perkembangannya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 

mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang berlaku efektif mulai 1 November 

2008 dan digantikan oleh Dr. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada 

24 Maret 2009, sedangkan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar 

Siahaan, S.H. mulai 1 Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh 

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum yang 

mengucapkan sumpah pada 7 Januari 2010. Kemudian pada 6 April 2011, Dr. Anwar 

Usman. S.H., M.H., resmi dilantik menjadi hakim konstitusi menggantikan Dr. H. M. 

Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Selanjutnya, pada 13 Agustus 2013 Dr. Patrialis Akbar, 

S.H. M.H. mengucapkan sumpah untuk menggantikan Prof. Dr. Achmad Sodiki, 

S.H. yang habis masa jabatannya. Terakhir pada 21 Maret 2014 Dr. Wahiduddin 

Adams, SH. MA dan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. dilantik menjadi hakim 

konstitusi menggantikan Dr. Harjono, S.H., MCL. dan Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. 

Formasi sembilan hakim konstitusi inilah yang sekarang menjalankan tugas-tugas 

konstitusional Mahkamah Konstitusi. 
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KeduduKan 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan
Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 

1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk:

• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

• memutus pembubaran partai politik; dan

• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu), meliputi pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota, pemilu anggota DPD, dan pemilu kepala daerah dan wakil 

kepala daerah.

KeDuDuKan, Kewenangan Dan
KewajIban
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Kewajiban
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: (1) telah melakukan pelanggaran hukum 

berupa (a) pengkhianatan terhadap negara, (b) korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak 

pidana berat lainnya; (2) atau perbuatan tercela, dan/atau (3) tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Visi MahKaMah Konstitusi
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi 

demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi MahKaMah Konstitusi 
Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 1. 

kehakiman yang modern dan terpercaya.

Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.2. 

VISI Dan MISI
MahKaMah KonStItuSI
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susunan MahKaMah Konstitusi saat ini

Ketua :
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

wakil Ketua : 
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

anggota : 
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Dr. Wahiduddin Adams, S.H., MA

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.

Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.
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PRofIl
haKIM KonStItuSI

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 

seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim 

konstitusi.

Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 

selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (sejak	 2013)

•	 Guru	 Besar	 Hukum	 Univesitas	 Diponegoro

•	 Sarjana	 Hukum	 dari	 Universitas	 Diponegoro

•	 Master	 Hukum	 dari	 Universitas	 Airlangga

•	 Doktor	 bidang	 Hukum	 dari	 Universitas	 Diponegoro
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arief hidayat

hakim Konstitusi Penganut Paham ‘Yuridis-Romantis’

Tak pernah terlintas dalam pikiran Arief Hidayat untuk menjabat sebagai hakim 

konstitusi. Namun pada Senin pagi tepat pada 1 April 2013 di Istana Negara, ia 

berdiri di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk 

mengucapkan sumpah jabatan sebagai satu dari sembilan ‘pilar’ Mahkamah 

Konstitusi. Tak sampai di situ, Arief pun menggantikan Moh. Mahfud MD yang 

mengakhiri masa jabatan yang telah diembannya sejak 2008. 

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

tersebut mengisahkan tak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya untuk 

duduk dalam posisinya sekarang sebagai seorang hakim konstitusi. Sedari kecil, 

ia hanya memiliki satu cita-cita, yakni menjadi seorang pengajar. Namun ketika 

ditanya alasannya mendalami ilmu hukum, Arief mengungkapkan sejak SMU, 

kecenderungan dalam dirinya tertarik pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial.

“Saya selalu tertarik pada kasus-kasus penegakan hukum terutama karena saat 

itu masih ada rezim otoriter. Nama-nama seperti Yap Thiam Hien, Suardi Tasrif 

dan Adnan Buyung menginspirasi saya untuk kuliah fakultas hukum, padahal 

tadinya saya berniat untuk kuliah di fakultas ilmu politik. Tapi setelah menjadi 

guru besar, saya memahami kalau ilmu hukum tidak bisa terlepas dari ilmu 

politik,” kenang pria kelahiran 3 Februari 1956.
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Arief mengisahkan, lima tahun lalu mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, pernah 

mendorongnya untuk maju sebagai hakim konstitusi. Namun, karena saat itu 

dia masih memegang jabatan sebagai dekan, maka dorongan itu tak bisa 

dipenuhinya. “Menjadi seorang hakim konstitusi merupakan posisi yang mulia 

dan waktu itu saya belum berani mengambil posisi mulia itu,” ujarnya.

Pendidik yang terjun Menjadi hakim Konstitusi

Sepanjang kariernya, Arief fokus di dunia pendidikan dengan tujuan untuk 

mencerdaskan generasi muda. Tak hanya itu, ia bercita-cita untuk menyebarkan 

virus-virus berhukum yang berdasarkan pada pancasila kepada generasi muda. 
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“Saya memiliki tujuan menyebarkan virus-virus bagaimana mengelola Indonesia 

dengan baik terutama dalam bidang hukum, tapi ketika itu saya belum berani 

menjadi hakim,” terangnya.

Dikisahkan Arief bahwa suatu kali ia pernah dipesankan oleh Prof. Satjipto 

Rahardjo, jabatan yang telah dipilihnya sebagai dosen memiliki konsekuensi 

sebagai profesi yang tidak mungkin kaya secara materiil. Namun, lanjut Arief, 

meski tidak kaya secara materiil, tetapi kaya akan ilmu dan penghargaan serta 

penghormatan dari para mahasiswa. 

“Dari situ, Prof. Satjipto menjelaskan karier puncak yang harus saya raih adalah 

menjadi guru besar. Dan saya memperoleh (gelar) Guru Besar dari UNDIP pada 

2008, selain itu menjadi Dekan adalah jabatan puncak lainnya. Amanah yang 

harus saya lakukan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Kemudian, setelah selesai menjabat dekan, dia pun memberanikan diri mendaftar 

sebagai hakim MK melalui jalur DPR. Keberanian ini diperolehnya berkat dukungan 

dari berbagai pihak terutama para guru besar Ilmu Hukum Tata Negara, seperti 

Prof. Dr. Mahfud MD ketua MK pada waktu itu dan Guru Besar HTN Universitas 

Andalas Saldi Isra. “Makanya ketika saya mendaftar ke DPR untuk fit and proper 

test, yang saya bawa adalah dukungan dari fakultas hukum dan pusat studi 

konstitusi dari berbagai perguruan tinggi,” paparnya.

Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, 

Arief mengusung makalah bertajuk ‘Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait 

Pengujian UU terhadap UUD 1945’. Dinilai konsisten dengan paparan yang telah 
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disampaikan dalam proses fit and proper test tersebut, ia pun terpilih menjadi 

hakim konstitusi, dengan mendapat dukungan 42 suara dari 48 anggota Komisi 

III DPR, mengalahkan dua pesaingnya yakni Sugianto (5 suara) dan Djafar Al 

Bram (1 suara). 

Menurut Arief, saat awal-awal mengemban amanat sebagai hakim ia berada 

dalam proses adaptasi karena menjadi hakim konstitusi adalah hal yang masih 

sangat baru baginya. “Saya menyadari saat ini masih dalam proses adaptasi 

sebagai hakim konstitusi. Tapi saya melihat hakim konstitusi yang mempunyai 

tugas tak hanya mengawal konstitusi (guardian of constitution), namun juga 

mengawal ideologi negara (guardian of ideology) sehingga posisi inilah yang 

saya sebut posisi mulia untuk kepentingan bangsa ke depan,” ujarnya.

Pakar Yuridis-Romantis

Bagi Arief, MK bukanlah merupakan lembaga yang asing. Pria kelahiran 

Semarang, 3 Februari 1956 ini bukan “orang baru” di dunia hukum, khususnya 

hukum tata negara. 

Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi 

profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat 

Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat 

Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum 

Lingkungan. Di samping itu, Arief juga aktif menulis. Tidak kurang dari 25 karya 

ilmiah telah dia hasilkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa 

buku maupun makalah.
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Sebagai bagian dari friends of court, dirinya juga sering terlibat dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh MK. Ia aktif menjadi narasumber maupun menjadi 

juri dalam setiap kegiatan MK berkaitan dengan peningkatan kesadaran 

berkonstitusi. 

“Saya membantu Sekretariat Jenderal MK merumuskan kegiatan yang berkaitan 

dengan jaringan fakultas hukum di setiap perguruan tinggi di Indonesia. 

Sehingga di situ, saya semacam kepala suku yang menggunakan pendekatan 

yuridis romantis kepada kelompok yang sebagian besar merupakan guru besar 

Ilmu Hukum Tata Negara di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Saya sampai 

disebut sebagai pakar yuridis romantis,” terangnya.
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Disinggung mengenai hal tersebut, Arief mengungkapkan bahwa panggilan itu 

muncul karena ia kerap kali menjadi penengah antara guru besar yang berpegang 

pada beberapa pendekatan dalam Ilmu Hukum Tata Negara. Menurutnya, 

beberapa guru besar membanggakan salah satu pendekatan tertentu daripada 

lainnya. 

“Dalam Ilmu Hukum Tata Negara hanya ada pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis sosiologis, orang yang senang dengan dua pendekatan itu membimbing 

mahasiswa sering kali bertikai dan merasa bagus salah satunya. Bagi saya, 

keduanya saling melengkapi dan bagus disesuaikan dengan penelitiannya. Maka 

supaya tidak bertikai, saya menyebut yang terbagus adalah yuridis romantis,” 

kelakarnya.
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Arief menyadari bahwa dirinya bukanlah sosok hakim yang sempurna tanpa cela. 

Ia berujar bahwa dirinya tidak menilai diri menjadi sosok hakim yang sempurna. 

“Saya masih terus belajar dan membutuhkan dukungan dari teman-teman hakim 

konstitusi. Karena menjadi hakim konstitusi, adalah pekerjaan yang kolegial. 

Bagi saya menjadi hakim bukan untuk mencari kekayaan, melainkan bagaimana 

menjaga negara dengan sebaik-baiknya dan menciptakan masyakarat yang adil 

dan makmur,” tandasnya. 

Arief selalu menyatakan kesiapannya memenuhi pesan para pendahulunya 

untuk menjaga independensi MK sebagai prinsip penting bagi sebuah lembaga 

peradilan. Ia pun meminta agar semua pihak ikut mengawasi kinerjanya sebagai 

hakim konstitusi.

amanah besar

Setelah dua tahun menjadi hakim konstitusi Arief terpilih menjadi Wakil ketua 

dan kemudian sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, Arief justru 

mendapatkan kepercayaan lebih besar dengan terpilih secara aklamasi menjadi 

Ketua MK periode 2014-2017.  “Hakim saja bonus apalagi sekarang (menjadi 

ketua) yang tidak saya bayangkan sama sekali dan tidak saya mimpikan sama 

sekali. Saya dulunya bercita-cita menjadi dosen satu pekerjaan yang sangat 

menarik tetapi ternyata Allah SWT menganugrahi amanah untuk di sini,” terang 

Arief menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 

2015 lalu.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (sejak	 2011)

•	 Hakim	 Tinggi	 Pengadilan	 Tinggi	 Jakarta	

•	 Kepala	 Badan	 Litbang	 Diklat	 Kumdil	 Mahkamah	 Agung	 Republik	 Indonesia

•	 Sarjana	 Hukum	 Universitas	 Islam,	 Jakarta

•	 Master	 Hukum	 dari	 STIH	 “IBLAM”

•	 Doktor	 Hukum	 dari	 Universitas	 Gadjah	 Mada
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guru, aktor, dan Kini hakim Konstitusi

Mengawali karier sebagai seorang guru honorer pada 1975, tidak membatasi langkah 

Anwar Usman menjadi seorang Hakim Konstitusi seperti sekarang. Keterpilihannya 

sebagai pengganti M. Arsyad Sanusi, dipandang oleh pria kelahiran 31 Desember 

1956 merupakan jalan takdir yang dipilihkan Allah SWT untuknya. “Saya sama 

sekali tak pernah membayangkan untuk mengucapkan sumpah jabatan di hadapan 

Presiden. Saya juga tak pernah membayangkan bisa terpilih menjadi salah satu 

hakim konstitusi,” jelas suami dari Hj. Suhada yang merupakan seorang bidan yang 

kini mengurus RS Wijaya Kusuma, Lumajang, dan RS Budhi Jaya Utama, Depok 

ini.

Anwar yang dibesarkan di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara 

Barat, mengaku dirinya terbiasa hidup dalam kemandirian. Lulus dari SDN 03 

Sila, Bima pada 1969, Anwar harus meninggalkan desa dan orang tuanya untuk 

melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 

selama 6 tahun hingga 1975. “Selama sekitar enam tahun hidup terpisah dari 

orangtua, saya banyak belajar tentang disiplin dan kemandirian, karena memang 

sebagian hidup saya habiskan di perantauan,” jelas putra asli Bima, Nusa 

Tenggara Barat ini. 

Lulus dari PGAN pada 1975, atas restu Ayahanda (Alm.) Usman A. Rahim 

beserta Ibunda Hj. St. Ramlah, Anwar merantau lebih jauh lagi ke Jakarta 

dan langsung menjadi guru honorer pada SD Kalibaru. Selama menjadi guru, 

Anwar pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Ia pun memilih Fakultas 

Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984. “Teman-teman saya 
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sesama PGAN kala itu banyak memilih untuk melanjutkan pendidikan ke IAIN, 

mengambil fakultas tarbiyah, fakultas  syariah atau fakultas lainnya. Adapula yang 

melanjutkan pendidikan ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Jarang 

yang memilih fakultas hukum. Akan tetapi, saya tidak melepaskan diri dari dunia 

pendidikan yang menjadi basic saya. Terbukti SD Kalibaru tempat pertama kali 

saya mengadu nasib di Jakarta pada 1975 telah berkembang menjadi sebuah 

yayasan pendidikan dengan berbagai jenis dan tingkatan pendidikan. Saya pun 

terpilih dan diangkat menjadi Ketua Yayasan sampai saat ini,” ujar pria yang 

gemar menyanyikan lagu-lagu Broeri Marantika.

Pecinta teater

Selama menjadi mahasiswa, Anwar aktif dalam kegiatan teater di bawah asuhan 

Ismail Soebarjo. Selain sibuk dalam kegiatan perkuliahan dan mengajar, Anwar 
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tercatat  sebagai anggota Sanggar Aksara. Dirinya pun sempat diajak untuk 

beradu akting dalam sebuah film yang dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Frans 

Tumbuan dan Rini S. Bono besutan sutradara ternama Ismail Soebarjo pada 

1980. “Saya hanya mendapat peran kecil, namun menjadi suatu kebanggaan bisa 

menjadi anak buah sutradara sehebat Bapak Ismail Soebarjo, apalagi film yang 

berjudul “Perempuan dalam Pasungan” menjadi Film Terbaik dan mendapat Piala 

Citra,” kenang pria yang meraih gelar Doktor pada Universitas Gadjah Mada.

Akan tetapi, keterlibatan Anwar  dalam film yang meledak pada 1980 tersebut, 

menuai kritik dari orangtuanya. “Ketika film itu meledak, sampailah film itu ke 

Bima. Kebetulan di film itu ada adegan saya jalan berdua seorang wanita di 
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Pasar Cikini, orang-orang di kampung saya, heboh semua. Padahal di film itu 

saya hanya sebagai penggembira saja. Ketika Bapak saya tahu, saya dimarahi. 

Kata beliau, ‘Katanya ke Jakarta untuk kuliah, ini malah main film’,” kenangnya 

sambil tersenyum.

Anwar mengenang keterlibatannya dalam dunia teater sebagai salah satu 

pengalaman dia yang paling berkesan. Menurut pria yang ramah ini, dunia 

teater mengajarkannya banyak hal termasuk tentang filosofi kehidupan. Dunia 

teater dan film, menurut mantan Hakim Yustisial Mahkamah Agung ini, pada 

intinya mengandung unsur edukasi yang mengajak pada kebajikan, termasuk 

bagaimana bersikap dan bertutur kata. “Mengucapkan sumpah seorang diri di 
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hadapan Presiden SBY, banyak teman yang khawatir. Tapi, Alhamdulillah, berkat 

pengalaman saya di bidang teater, saya bisa mengatasi kegugupan dan tidak 

demam panggung ketika harus mengucapkan lafal sumpah,” urai mantan Kepala 

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2006 - 2011 ini.

Sukses meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984, Anwar mencoba ikut tes 

menjadi calon hakim. Keberuntungan pun berpihak padanya ketika ia lulus dan 

diangkat menjadi Calon Hakim Pengadilan negeri Bogor pada 1985. “Menjadi 

hakim, sebenarnya bukanlah  cita-cita saya. Namun, ketika Allah menginginkan, 

di manapun saya dipercaya atau diamanahkan dalam suatu jabatan apapun, bagi 

saya itu menjadi lahan untuk beribadah. Insya Allah saya akan memegang dan 

melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya,” urai pria berjenggot lebat 

yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Atambua dan Pengadilan Negeri 

Lumajang tersebut.

tegakkan Keadilan dan jaga etika hakim Konstitusi

Sosok sederhana ini menganggap prestasi tertingginya dalam dunia peradilan 

sebagai hakim konstitusi, jauh dari bayangannya selama ini. Di Mahkamah 

Agung, jabatan yang pernah didudukinya, di antaranya menjadi Asisten Hakim 

Agung mulai dari 1997 - 2003 yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya 

menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 - 2006. Lalu 

pada 2005, dirinya diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan 

tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian. Namun, Anwar mengakui 

tidak asing dengan lembaga peradilan yang berdiri sejak 2003 ini. Selain dari 

keilmuan yang didalami, ia pun sudah lama mengenal Hakim Konstitusi Hamdan 

Zoelva yang sama-sama berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. “Saya sudah 
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sering berkomunikasi dengan Pak Hamdan sejak beliau menjadi Anggota Komisi 

II DPR. Begitu juga halnya dengan Pak Akil (M. Akil Mochtar, red.). Sementara 

itu,  dengan Pak Fadlil (Ahmad Fadlil Sumadi, red.) karena kami pernah bersama-

sama di Mahkamah Agung,” ujarnya. 

Menurut Anwar, semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri ia selalu mengikuti 

perkembangan lembaga yang pernah dipimpin oleh Moh. Mahfud MD tersebut 

sehingga tidak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di MK. “Saya langsung 

beradaptasi. Apalagi Pak Ketua langsung mengajak saya untuk ikut bersidang 
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sesaat setelah saya mengucapkan sumpah di hadapan Presiden. Saya dengar 

dari teman-teman Kepaniteraan bahwa sidang di MK terkadang sampai tengah 

malam. Tentu saya pun siap untuk itu,” paparnya.

Prinsip Anwar dalam menjalankan tugas sebagai hakim selama ini selalu 

mencontoh Rasulullah SAW. Dia menyitir kisah Nabi Muhammad SAW. 

“Dikisahkan dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW  pernah didatangi oleh 

pimpinan kaum Quraisy untuk meminta perlakuan khusus terhadap anak 

bangsawan Quraisy yang mencuri. Beliau dengan bijak mengatakan, ‘Demi 

Allah, jika Fatimah, anakku sendiri mencuri, akan aku potong tangannya’. 

Artinya, penegakan hukum dan keadilan harus diberlakukan terhadap siapapun 

tanpa kecuali,” jelasnya.

Disinggung mengenai istri dan ketiga anaknya, pria yang murah senyum inipun 

menganggap keluarganya sebagai penopang kariernya yang utama. Baginya, 

dukungan dari sang istri dan ketiga buah hatinya mampu membuatnya bertahan 

hingga puncak kariernya sebagai hakim konstitusi ini. Ia pun membedakan 

urusan keluarga dengan urusan pekerjaan. “Keluarga adalah segala-galanya. 

Alhamdulillah, sejak awal, istri dan anak saya tercinta mengerti dan memahami 

untuk tidak mencampuri urusan pekerjaan kantor, tanpa saya minta. Mereka 

pun tetap mendukung saya,” tandas ayah dari Kurniati Anwar, Kahiril Anwar 

dan Sheila Anwar ini.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (sejak	 2008)

•	 Guru	 Besar	 Perundang-undangan	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Indonesia

•	 Sarjana	 Hukum	 Ketatanegaraan	 dari	 Universitas	 Indonesia

•	 Master	 Hukum	 Ketatanegaraan	 dari	 Universitas	 Indonesia

•	 Doktor	 Hukum	 Ketatanegaraan	 dari	 Universitas	 Indonesia



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

31

Menjadi Ksatria sekaligus brahmana

Jika saja Maria Farida Indrati muda tidak mendengar nasehat orang tuanya, 

mungkin ia tidak akan pernah menjadi perempuan pertama yang menduduki 

posisi sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena, sejak 

kecil Maria bercita-cita menjadi guru piano. “Saya kepingin menjadi guru piano 

saja. Tidak lain,” kenang Maria.

Setiap kali ditanya tentang cita-citanya, Nunuk kecil, begitu Maria biasa disapa 

keluarganya, selalu dijawab ingin menjadi guru, namun keinginan itu tidak pernah 

diketahuinya sampai ia menjadi dosen,tutur perempuan kelahiran Solo, 14 Juni 

1949 itu. Keceriaannya sebagai anak-anak tidak berkurang meski ketika berusia 

3,5 tahun ia terkena penyakit polio yang membuat kaki kirinya cacat. Pada saat 

ibu, sang ibu Veronica Sutasmi, sering membawanya ke berbagai rumah sakit 

maupun ahli pijat untuk mengobati kakinya.

Karena kegemarannya akan musik, Maria mulai mengikuti les piano sejak kelas 

3 Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar), pada seorang guru piano berkebangsaan 

Perancis, ibu Nicoline Gentil. Pada saat Maria menduduki bangku kelas 5 Sekolah 

Rakyat, ia terpaksa harus belajar hidup mandiri jauh dari kedua orang tuanya, 

dan tinggal bersama bibinya selama enam tahun. Pada saat itu,  ayah Maria, 

Raden Petrus Hendro, yang bekerja sebagai wartawan di Lembaga Kantor Berita 

Nasional LKBN) Antara, harus bertugas, di Bonn, Jerman Barat.
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Sewaktu Maria bersekolah di SMA Katolik, Ursulin Solo, teman-temannya selalu 

menduga bahwa ia akan pindah ke Jakarta dan sekolah di Universitas Indonesia, 

oleh karena saat itu kedua orang tuanya telah kembali ke tanah air dan tinggal 

di Jakarta. Namun, saat itu Maria selalu menepisnya dan mengatakan, “Saya 

tidak akan sekolah di Jakarta, sekolah kok demo terus”. Memang saat itu, sekitar 

tahun 1969 gejolak politik di tanah air sedang panas dan setiap kali terlihat 

mahasiswa Universitas Indonesia turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Ayah Maria, yang memahami kegemaran putrinya akan musik dan keinginannya 

untuk menjadi pianis, memang menganjurkan Maria untuk masuk sekolah 

musik. Oleh karena itu, Maria kemudian mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pendidikan di Akademi Musik Indonesia di Yogyakarta dengan berlatih piano 

giat dan mempelajari olah vokal. Harapan Maria untuk memperdalam bidang 
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musik rupanya tidak berjalan mulus. Pada saat Maria ingin ke Yogyakarta 

mengikuti pendidikan musik, ayah Maria mengatakan: “Apakah benar mau 

sekolah musik, karena orang Indonesia itu tidak suka musik”. Maria paham betul 

makna perkataan itu, karena pada saat itu seseorang tidak dapat mengandalkan 

hidupnya dari musik.

Putar Haluan ke Fakultas Hukum

Akhirnya Maria mengikuti anjuran keluarganya untuk melanjutkan pendidikan 

ke Universitas Indonesia. Oleh karena untuk beberapa fakultas diperlukan test 

matematika maka Maria memilih mengikuti test masuk ke Fakultas Hukum dan 

akhirnya memilih jurusan hukum Tantra/Aministrasi Negara.

Maria melihat ayahnya sebagai sosok yang sangat mengayomi, sehingga 

kebijaksanaan ayahnya selalu menjadi tumpuan harapannya setiap kali ia dilanda 

kebingungan atau menemui kesulitan. “Walaupun saya tahun saya salah, Bapak 

saya tidak pernah marah,” katanya. 

Ketika Maria harus memutuskan pilihan pekerjaan maka ia pun kembali pada 

ayahnya. Pada saat menyelesaikan skripsinya, Maria sudah melamar menjadi 

karyawan di sebuah perusahaan otomotif dan berhasil diterima, namun karena 

kuliahnya belum selesai ia meminta kepada manak=jemen di perusahaan 

tersebut untuk mulai bekerjpada bulan Januari 1976, setelah menyandang gelar 

Sarjana Hukum.



Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

34

Dilamar Menjadi Dosen

Pada bulan November 1975, sidang skripsi Maria tentang “Perbandingan 

Sistem Pemerintahan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia” berlangsung. 

Di hadapan Maria duduk sepuluh dosen bidang Hukum Administrasi Negara 

yang dipimpin oleh Prof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo. Pada saat Prof. Prajudi 

menguji skripsinya, beliau menanyakan kesanggupan saya (“melamar”) untuk 

menggenapkan sepuluh dosen tersebut menjadi kesebelasan. Beliau menanyakan: 

“Kalau Anda sudah lulus jadi Sarjana Hukum, mau tidak menjadi kesebelasan 

kita?” Karena tidak yakin mau menjadi dosen, tetapi juga takut jika ia menolak 

maka tidak akan lulus, akhirnya dengan setengah terpaksa Maria mengiyakan 

tawaran tersebut.

Di tengah kebingungan dan adanya keraguan untuk menjadi dosen,ia menghadap 

sang ayah untuk minta pertimbangannya. Ayah saya berkata, “kalau kamu bekerja 

di tempat lain ilmu kamu akan berhenti, tetapi kalau kamu jadi dosen,kamu 

masih banyak kesempatan untuk belajar”. Setelah mendengar petuah itu, ia pun 

sampai pada keputusan memilih menjadi dosen  Hukum Administrasi Negara di 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah bergabung dalam “kesebelasan” 

Prof. Prajudi, Maria sering terlibat dalam perkumpulan pengajar Hukum 

Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Prof. Prajudi sering mengatakan 

bahwa semua asistennya harus menjadi Doktor dan bahkan setiap asistennya 

diberikan topik disertasinya. 

Memenuhi Pesan Ayah

Rupanya, tanpa Maria sadari, pada saat ia memutuskan menjadi dosen,ia telah 

memenuhi sekaligus dua keinginan ayahnya. “Rupanya Bapak saya ingin ada 

anaknya yang jadi guru atau sarjana hukum”, ujarnya. Oleh karena, sebelum 
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menjadi wartawan, ayah Maria pernah menjadi guru. Ia juga pernah kuliah di 

fakultas hukum, namun tidak sampai tamat karena harus bertugas ke luar 

negeri. Sayangnya, Maria baru mengetahui keinginan ayahnya itu setelah 

ayahnya meninggal. “Saya menyesal, padahal saya ingin membahagiakan bapak” 

katanya.

Selain menjadi dosen, Maria juga mengikuti pendidikan Notariat di Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia. Ia berfikir bahwa profesi notaris akan mampu 

menghidupinya sebagai seorang perempuan. Rupanya dalam benaknya juga 

terlintas pikiran kalau-kalau ia tidak menikah akibat penyakit polio yang 

dideritanya. Walaupun demikian, Maria tidak pernah menerjuni profesi notaris. 

Pada saat Maria akan magang pada seorang notaris dan menghadapi ujian 

akhir notariat, ia menceritakan keinginannya untuk membuka kantor notaris pada 

Prof. A.Hamid S. Attamimi, SH, dosen pembimbing Maria di bidang Perundang-

undangan.  Mendengar keinginan saya tersebut beliau mengatakan demikian, 

“Pejabat itu kalau diukur kastanya adalah ksatria, sedangkan dosen atau guru itu 

kastanya brahmana. Masak kamu sudah masuk kasta brahmana mau menjadi 

ksatria?” kenang Maria.

Sebagai dosen, sekarang Maria juga senang jika pemikirannya diikuti oleh 

orang lain, apalagi ia termasuk orang pertama yang bersama Prof. A. Hamid 

S. Attamimi memperkenalkan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Untuk 

pertama kalinya, mata kuliah itu diajarkan di Indonesia pada tahun 1976. Ilmu 

Perundang-undangan ini perlu untuk diajarkan oleh karena selama ini di fakultas 

hukum atau sekolah tinggi hukum hanya mengajarkan kepada mahasiswanya 

bagaimana menggunakan hukum dan tidak mengajarkan bagaimana membentuk 

hukum tersebut. Berkat kegigihan Prof. Hamid, Ilmu Perundang-undangan 

lambat laun sudah mulai berkembang, sayangnya pada tahun 1994 Prof. Hamid 

dipanggil Tuhan.
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Maria sendiri memperdalam ilmunya dengan mengikuti pendidikan perundang-

undangan di berbagai tempat. Beberapa di antaranya adalah Pendidikan Teknik 

Perundang-undangan di Leiden, Belanda (1988), Pendidikan Proses Pembentukan 

Peratuan Perundang-undangan di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda (1990). 

Ia juga pernah belajar legislative drafting di Boston Universty School of Law, 

Amerika Serikat (2002).

Tak  Membayangkan Menjadi Hakim Konstitusi

Keahlian Maria di bidang perundang-undnagan kemudian membawanya sebagai 

anggota, ketua, maupun narasumber di sejumlah lembaga. Salah satunya, 

anggota Board of Advisors, International Consortium on Law and Development 

(ICLAD), The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic 
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Social Change, (2004-2009). Sebelumnya, ia sempat juga menjadi anggota 

tim perumus maupun anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi pada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kendati begitu, Maria tak pernah menduga ilmu yang ia geluti akan membawanya 

menjadi hakim konstitusi. Memang sesaat sebelum MK terbentuk pada tahun 

2003, taman-teman Maria banyak yang memintanya untuk mendaftar sebagai 

hakim konstitusi, “Terutama untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan,” 

katanya. Namun pada saat itu ia masih ingin menjadi dosen. Baginya masuk 

dalam suatu lembaga akan membuatnya tidak sebebas akademisi dalam 

berpendapat.

Pada saat itu, sebagai pakar yang sering dilibatkan dalam proses pembentukan 

Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, ia merasa 

MK merupakan lembaga yang sangat powerful. “Bagaimana suatu Undang-

Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden dapat diuji oleh MK?” katanya. 

“Padahal, membentuk Undang-Undang itu tidak mudah dan tidak main-main”.

Menjelang lima tahun berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi periode 

pertama, teman-teman Maria kembali mendekati dan mengusulkan untuk 

mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, tetapi ia tetap menolak ketika DPR 

membuka pendaftaran calon hakim konstitusi. Anehnya, ia mendapat kabar dari 

mahasiswa dan teman-teman dosen bahwa namanya masuk dalam nama calon 

hakim yang diusulkan, padahal ia merasa tidak pernah dihubungi. 

Pada akhir bulan Juli, ketika Maria baru kembali dari Bali menjadi narasumber 

salah satu rancangan undang-undang, ia mendapat telepon dari nomor 

yang tidak ia kenal yang memintanya untuk mencalonkan diri sebagai hakim 

konstitusi. “Ibu diminta untuk mencalonkan, karena teman-teman meminta ibu 
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sebagai hakim konstitusi,” ujar Maria menirukan telepon dari seorang anggota 

Dewan Pertimbangan Presiden itu. Selama beberapa detik permintaan itu masih 

terasa aneh baginya. Namun, kemudian ia menjawab akan mengajukan beberapa 

persyaratan berikut riwayat hidupnya kepada panitia seleksi calon hakim konstitusi 

yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk beberapa saat Maria dihadapkan lagi pada 

dilema antara menerima dan menolak tawaran tersebut. Ia merasa jika menolak 

permintaan itu maka hal itu adalah suatu kesombongan, sementara di sisi lain, 

sebagai orang yang biasa dilibatkan dalam pembentukan undang-undang, ia juga 

merasa aneh kalau tiba-tiba harus menjadi orang yang bertugas untuk menguji 

undang-undang. Karena itu, ketika menulis surat kesediaan, Maria menyatakan 

bahwa, ”Sesungguhnya ia merasa senang dan bangga menjadi dosen, tetapi 

kalau Presiden berkehendak lain, saya akan mengikuti,” ujarnya. 

Motto Hidup untuk MK

Sebenarnya, sebagai satu-satunya hakim konstitusi perempuan, di MK Maria 

tak banyak merasakan suasana yang berbeda, oleh karena ia terbiasa berada 

dalam suatu komunitas di mana ia menjadi satu-satunya perempuan, tetapi ia 

cukup kaget dengan protokoler keseharian. Sebagai hakim ia dibantu seorang 

sekretaris, peneliti, panitera pengganti, bahkan seorang ajudan, “Saya tidak biasa 

dengan cara seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, sebagai dosen Maria biasa bekerja sendiri dan membawa barang-

barangnya sendiri, bahkan dalam acara resmi di kampus ia biasa memakai 

toga sendiri, sehingga ia terkejut pada saat pertama kali mengikuti sidang di 
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MK, karena yang memakaikan toga itu tiga orang. “Lho kenapa harus bertiga?” 

katanya lagi. Lama kelamaan Maria merasa memang harus menyesuaikan 

diri, walaupun untuk hal-hal yang harus dilakukan di luar tugasnya ia selalu 

menekankan agar tidak menerapkan hal-hal yang bersifat protokoler.

Di “rumah” barunya itu, Maria juga ingin melaksanakan motto hidupnya, yaitu, 

serviam yang artinya saya mau mengabdi. Motto itu ia dapatkan pada saat 

Maria sekolah di SMA Ursulin, Solo, dimana ia tinggal di asrama  di belakang 

gedung sekolahnya, juga ketika ia tinggal di asrama  Santa Ursula, Jakarta 

semasa ia kuliah di Universitas Indonesia. Oleh karena itu, ia akan mengabdi 

sebaik-baiknya di mana pun berada. “Saya tidak ingin menjadi orang yang selalu 

dilayani tetapi saya ingin dapat selalu melayani mereka yang harus dilayani,” 

tutur Maria, serius.

Motto hidupnya yang kedua adalah “berdoa dan bekerja” (ora et labora), “Karena 

dalam melaksanakan pekerjaan saya itulah doa saya,” katanya. Dalam doa, ia 

juga bekerja, demikian juga sebaliknya. “Saya bekerja sebagai ungkapan rasa 

syukur saya pada Tuhan,” katanya. 

Sebagai orang yang bekerja dan mengabdi di MK, Maria berharap MK tetap 

berdiri dan bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat. “Karena apapun isi 

dalam konstitusi, kita harus melaksanakan itu,” ujarnya. Ia tidak ingin MK menjadi 

kambing hitam masalah. “Saya ingin MK justru menyelesaikan masalah,” Maria 

menambahkan.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (sejak	 2014)

•	 Dirjen	 Perundang-undangan	 Kemkumham

•	 Sarjana	 Hukum	 Syariah	 dari	 Universitas	 Islam	 Syarif	 Hidayatullah

•	 Sarjana	 Hukum	 dari	 Universitas	 Muhammadiyah	 Jakarta

•	 Master	 Hukum	 Sayriah	 dari	 Universitas	 Islam	 Syarif	 Hidayatullah

•	 Doktor	 dari	 Universitas	 Islam	 Syarif	 Hidayatulah

•	 De	 Postdoctorate	 Wetgevingsteer	 di	 Leiden,	 Belanda



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

41

wahiduddin adams,

birokrat Religius Penjaga Konstitusi 

Mengawali kariernya di dunia birokrasi, siapa sangka Wahiduddin Adams, akan 

melangkah mantap menjadi seorang penjaga konstitusi. Sosok Wahid -panggilan 

akrab Wahiduddin- yang sederhana, religius, dan tidak neko-neko menjadi satu 

faktor kesuksesan kariernya kini. Semua yang dicapai Wahid diakuinya buah dari 

kerja ikhlas, doa dari kedua orang tua, dan dukungan dari keluarga tercinta.

sederhana nan Religius

Wahid boleh dikatakan seorang perantau sukses dari desa kecil. Anak pertama 

dari pasangan H. Adam Sulaiman dan Hj. Rofiah Gani ini menghabiskan masa 

kecilnya di Pulau Gemantung, sebuah desa kecil di Kabupaten Ogan Komering 

Ilir, Sumatra Selatan. Sedari kecil, Wahid sudah ditanamkan pendidikan agama 

yang kuat oleh orang tuanya. Bagaimana tidak, selepas sekolah dasar, Wahid 

yang berusia 12 tahun melanjutkan pendidikannya di madrasah tsanawiyah dan 

madrasah aliyah di sakatiga Indralaya ± 70 Km dari desa Pulau Gemantung. 

“Ayah saya berniat anaknya yang laki-laki satu harus sekolah agama, satu sekolah 

umum. Saya yang sekolah agama, adik saya yang sekolah umum. Saya sekolah 

madrasah tsanawiyah di Desa Sakatiga sampai aliyah. Pagi sekolah, sore sama 

malamnya kita belajar kitab agama dan pengetahuan untuk masyarakat dalam 

keagamaan, selama 6 tahun saya di sana,” kenangnya.

Kemudian ia mengenyam ilmu Peradilan Islam, Fakultas Syariah di Institut 

Agama Islam Negeri Jakarta. Bak haus akan ilmu, Wahid tidak menghentikan 
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pendidikannya sampai di situ. Ia melanjutkan sekolahnya sampai meraih gelar 

doktor di universitas yang sama. Wahid bahkan memparipurnakan pendidikannya 

dengan mengambil program S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

demi meraih gelar SH (sarjana hukum) tahun 2005 setelah ia meraih gelar 

doktor. 

Ayah Wahid yang bekerja sebagai Kepala Kantor Kecamatan dan Ibunya yang 

mengabdi menjadi seorang Guru SDN menjadikan sosok Wahid tidak neko-neko 

dan sederhana. Namun, kesederhanaan keluarganya tidak menjadikan Wahid dan 

kedua adiknya terabai dari pendidikan. Apalagi, Kakek Wahid juga merupakan 

kepala sekolah pertama pada tahun 1948 di desa tersebut. “Saya melihat karena 

mereka (orang tua) bekerja ikhlas, selalu beribadah dengan baik, memohon 

kepada Allah petunjuk dan bimbingan, Alhamdulillah saya dan adik-adik saya 

dapat berpendidikan baik,” ujarnya.

Dari orang tuanya pula Wahid mendapat pelajaran hidup yang masih ia pegang 

teguh hingga saat ini. Dirinya mengaku selalu ditanamkan prinsip bekerja adalah 

amanah. Termasuk saat menjalani karier tertingginya di Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 

Bukan hanya orang tua, Wahid juga mengakui peran istri dan ketiga putra-

putrinya turut membawanya sampai pada kursi penjaga konstitusi.

“Istri dan anak-anak saya katakan motivasi dan inspirasi. Istri yang mengingatkan 

saya untuk bekerja dengan tekun, keras, ikhlas, dan cerdas. Anak-anak saya juga 

mungkin terpaksa sebagian hak-hak mereka tidak terpenuhi  karena kesibukan 

saya”.



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

43

birokrasi ke independen

Beralih dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi seorang penjaga 

konstitusi tentu bukan perkara mudah. Banyak hal yang mesti Wahid sesuaikan, 

termasuk sikapnya sebagai seorang hakim. Wahid kini, tidak lagi dapat tunduk 

pada sistem birokrasi. Ia mesti independen dalam bersikap dan berpikir lantaran 

tugasnya yang bersifat memutus. 

Apalagi, seorang Wahid yang terkesan pendiam ternyata juga gemar berorganisasi. 

Ia sempat aktif sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite 

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun (1981-1984). Selain itu, ia 

sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 

Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 

Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan 

sejumlah organisasi lainnya.

Keragu-raguan akan independensinya, diakui Wahid juga disampaikan oleh Tim 

Ahli untuk Seleksi Hakim Konstitusi di DPR. Menjawab hal tersebut, dirinya 

menegaskan persyaratan itu sudah ditentukan oleh konstitusi, bagaimana menjadi 

hakim konstitusi termasuk suasana kerja dan aturan kerja dan ia berkomitmen 

untuk mengikuti aturan sebagai hakim konstitusi yang tentunya lebih banyak 

batasan yang mesti ia perhatikan. “Kalau birokrasi karena relasi hubungan kerja 

itu banyak dan terbuka, sementara di sini fokus dan yudikatif. Ya, saya harus 

membatasi diri. Kalau di perundang-undangan ada kegiatan harmonisasi yang 

seluruh kementerian dan lembaga tiap hari berhubungan, berinteraksi yang 

setiap saat dan sangat cair sekali, sementara di sini fokus pada yudikatifnya 

dan komunikasi dengan eksternal sudah dibatasi oleh konstitusi dan Undang-

Undang MK sendiri,” tuturnya.
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Kendati demikian, antara pekerjaannya sebagai Dirjen Peraturan Perundang-

Undangan dengan Hakim Konstitusi menurut Wahid ada persamaan.“Tolak 

ukurnya tetap sama, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saat pembentukan 

kita berusaha agar tidak bertentangan (dengan UUD 1945). Kalau di sini ya 

menguji undang-undang yang telah dibuat pemerintah dan DPR terhadap UUD 

1945,” jelasnya.

Menduduki setiap sudut MK

Jabatannya sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum 

dan HAM membawa Wahid kerap mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. 

Menteri Hukum dan HAM yang menjadi kuasa hukum permanen presiden, 

memberi otoritas kepadanya untuk menjadi wakil presiden pada sidang 

pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara di MK. 

Selain menduduki kursi Pemerintah dan berdiri di podium ruang sidang MK untuk 

memberikan keterangan, Wahid pun sempat duduk di kursi Pemohon, mewakili 

Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa kewenangan lembaga negara 

antara Presiden dengan DPR dan BPK. “Jadi, kalau ke gedungnya dan ketemu 

hakim-hakimnya dalam lingkup tugas yang terkait dengan tugas Menteri Hukum 

dan HAM bisa dibilang sering,”.

Kini, ayah dari empat orang anak ini berhasil menduduki kursi hakim konstitusi. 

Paripurna sudah jenjang kariernya di bidang hukum. Lelaki yang tepat berusia 60 

tahun Januari lalu ini mengaku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan 

menjadi salah satu dari sembilan pilar pengawal konstitusi. Pasalnya, Dirjen PPU 

terdahulu tidak ada yang melanjutkan karier sebagai hakim konstitusi.
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Wahid mengaku, masa purnabaktinya akan diisi menjadi dosen. Bahkan surat 

keputusan (SK) PNS-nya sudah dipindahkan menjadi dosen di UIN Syarif 

Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum. Namun takdir berkata lain, DPR 

membuka kesempatan untuk menjadi hakim konstitusi saat dirinya jelang 

pensiun. Ia pun merasa terpanggil, pengalamannya di Direktorat Jenderal 

Perundang-Undangan menjadi bekal yang cukup baginya untuk mengajukan diri 

menjadi hakim konstitusi. 

“Suasananya hampir sama. Sama-sama menjaga undang-undang agar tidak 

bertentangan UUD 1945. Selain tentunya kewenangan MK yang lain, di antaranya 

pembubaran partai politik, pemakzulan presiden, dan sengketa pemilu,” ujar ayah 

yang sempat mengidolakan penyanyi Teti Kadi ini.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (Sejak	 2013)

•	 Anggota	 DPR-MPR	 RI	 (1999-2009)

•	 Menteri	 Hukum	 dan	 HAM	 Kabinet	 Indonesia	 Bersatu	 II

•	 Sarjana	 Hukum	 dari	 Universitas	 Muhammadiyah	 Jakarta

•	 Master	 Hukum	 Universitas	 Gadjah	 Mada

•	 Doktor	 Hukum	 dari	 Universitas	 Padjadjaran



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

47

Patrialis akbar

Perumus Konstitusi yang Menjadi hakim Konstitusi

Patrialis Akbar pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amanat 

Nasional  selama dua periode (1999 - 2004 dan 2004 - 2009). Tidak hanya 

itu, ia merupakan salah seorang pelaku sejarah dalam pembahasan amandemen 

UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pernah 

duduk sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II 

(SBY - Boediono). Kini, Patrialis Akbar menduduki posisi sebagai penegak hukum, 

yakni hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

Pria berdarah Minang ini mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim 

konstitusi masa jabatan 2013 - 2018 pada 13 Agustus 2013 di hadapan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, di  Istana Negara, Jakarta. Dengan sebagai hakim 

konstitusi, ia pun melengkapi jejak kariernya dengan menduduki posisi di tiga 

cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan akhirnya yudikatif. 

Cita-cita jadi Penegak hukum 

Dibesarkan dari keluarga veteran, menjadikan sosok bernama lengkap Patrialis 

Akbar ini seorang pekerja keras. Sejak kecil, meskipun berasal dari keluarga 

berkecukupan, Patrialis tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan 

sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar dan Ibu Mayor (Purn) Hj. Yardat Arief, di 

Desa Kampung Jua, Padang. Sang ayah selalu memberikan dukungan positif 

pada setiap kegiatan positif yang dilakukan oleh dirinya dan keluarganya. 
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Pada usia 6 tahun, Patrialis dan keluarga pindah ke Kampung Tanjung Sabar, 

Begalung Padang, yang terletak 10 kilometer dari tempat tinggal lamanya. Di 

sinilah ia dibesarkan hingga pada masa sekolah menengah. “Waktu SMU, saya 

bersekolah di dua tempat. Saya sekolah agama pada pagi hari dan bersekolah 

di STM pada siang harinya,” kenangnya.

Bercita-cita sebagai penegak hukum, usai lulus PGA, ia memutuskan untuk 

merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. Atas bantuan kakak perempuannya, Syarlinawati, Patrialis terbang 

ke Jakarta dengan membawa surat keterangan bahwa ia adalah seorang anak 

veteran. 

Dengan surat tersebut, Patrialis berharap dapat memperoleh pendidikan di 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia kelas ekstensi. Akan tetapi, kenyataannya, 

sesampainya ia ke ruang tata usaha, seorang pegawai yang menerima surat 

keterangan tersebut justru membuangnya ke tempat sampah. “Saat itu, sebagai 

seorang pemuda, saya merasa heran dan merasa sedih. Hal itu terjadi pada 

tahun 1977. Saya anak dari kampung dan baru datang ke Jakarta, lalu mendapat 

perlakuan seperti itu. Saat itu, saya mulai merasakan adanya tantangan dalam 

kehidupan ini, Jakarta adalah kota yang keras dalam pikiran saya, namun saya 

tidak berputus asa,” paparnya.

Atas saran dari kakaknya, ia pun mendaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Kenyataannya, justru dengan diterimanya menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Patrialis justru mendapat kesempatan untuk 
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menjadi pengajar. Salah seorang dosen pembimbing skripsinya, Prof. Purnadi 

Purbacaraka menawarkannya untuk menjadi asisten beliau. Melihat kesempatan 

tersebut, Patrialis tidak menyia-nyiakannya. “Saya langsung menjadi asisten 

dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Di situlah saya bersemangat mendalami dan menggali ilmu,” paparnya.

Mengenal dunia Politik

Menyalurkan cita-citanya sebagai penegak hukum, Patrialis pun berinisiatif 

bergabung dengan Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah, 

Jakarta. Di lembaga tersebut, kemampuan Patrialis sebagai pengacara mulai 

terasah. Ia menangani beberapa kasus, yang akhirnya membawanya menjadi 

seorang advokat dan membuka kantor bersama dengan Tjahjo Kumolo. Ia pun 

juga terhitung aktif dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah. Dari sinilah, awal 

mula jejak langkah Patrialis di dunia politik terbentuk. Setelah lama berkenalan 

dengan Amien Rais, pada 1998, Patrialis ditawarkan untuk bergabung dengan 

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai wakil sekjen, yang kemudian mengantarkan 

dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode dari daerah pemilihan Sumatra 

Barat. 

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, 

Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 

- 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) 

maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. 

Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi Anggota Komisi III yang salah 
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satunya membidangi masalah hukum. Patrialis melewati masa dua periode di 

DPR hingga ia akhirnya memutuskan untuk berhenti. 

Ia pun tercatat mulai aktif kembali di dunia politik dengan tergabung dalam 

Tim Sukses Pasangan SBY-Boediono pada 2009 sebagai anggota tim advokasi 

dan bantuan hukum. Ia pun terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II. Selama menjabat sebagai Menkumham, dia berusaha 

mengubah wajah hukum yang carut-marut di Indonesia. Ayah lima anak ini ingin 

menjadikan Kemenkumham menjadi law centre yang akan menjadi kebanggaan. 

“Hal ini karena semua hukum yang ada di negeri ini akan bersumber dari 

Kemenhukam,” ujarnya.

tanpa Visi Pribadi

Mengenai keterpilihannya sebagai hakim konstitusi, Patrialis menjelaskan dirinya 

sebelumnya sempat terpikir untuk menjadi hakim konstitusi. Hal itu tercetus 

ketika MK terbentuk pada 2003 dengan ditetapkannya Undang-Undang MK. Ia 

pun sempat ‘bersaing’ dengan rekannya sesama pelaku perubahan UUD 1945, 

yaitu Harjono. “Ketika itu saya kalah satu suara. Akhirnya yang terpilih adalah Pak 

Harjono dan beliau adalah sahabat baik saya karena kami ada di Badan Pekerja 

MPR. Jadi saya lega karena yang terpilih yang paham mengenai konstitusi,” 

tuturnya.

Ketika ahirnya pada 2013, ia akhirnya terpilih menjadi hakim konstitusi setelah 

tidak lagi menjabat Menteri Hukum dan HAM atas kepercayaan Presiden SBY. 

Di tengah tudingan berbagai pihak, Patrialis meyakinkan akan independensinya 
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sebagai sebagai hakim konstitusi dan membuktikannya dengan kinerja. Ia 

menegaskan dirinya sama sekali sudah tidak terkait dengan partai politik 

sejak Desember 2011. “Jadi saya mundur (dari partai politik) jauh sebelum 

menjadi hakim konstitusi. Jadi itu tidak masalah. Saya paham betul bagaimana 

menjadi hakim dan tak mungkin memihak kepada pihak manapun kecuali untuk 

menegakkan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Bagi Patrialis, menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat 

dan martabat kemanusiaan dan kepentingan negara. Ia mengakui tidak memiliki 

visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan MK. “Karena MK memutuskan 

putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika 

setiap hakim memiliki visi pribadi, visinya adalah visi konstitusi,” tegasnya.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 sejak	 2015

•	 Hakim	 di	 Pengadilan	 Tinggi	 Denpasar

•	 Sarjana	 Hukum	 dari	 Universitas	 Islam	 Indonesia

•	 Master	 Hukum	 dari	 Universitas	 Taruma	 Negara

•	 Doktor	 Hukum	 dari	 Universitas	 Jayabaya
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suhartoyo: sosok biasa yang sederhana

Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo terpilih menjadi Hakim 

Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya 

sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini 

mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo.Berasal dari keluarga 

sederhana, tidak pernah terlintas dalam pikiran Suhartoyo menjadi seorang 

penegak hukum. Minatnya ketika Sekolah Menengah Umum justru pada ilmu 

sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun 

kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri 

karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi Mahasiswa Ilmu Hukum 

“Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi Mahasiswa Ilmu Sosial, karena 

sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan lmu hukum. Orientasinya tidak jauh 

berbeda,” ujar suami dari Sustyowati ini.

Seiring waktu ia semakin tertarik mendalami ilmu hukum untuk menjadi seorang 

jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun karena teman belajar kelompok di 

kampus mengajaknya untuk ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim, ia pun 

ikut serta. Takdir pun memilihkan jalan baginya. Ia menjadi hakim, terpilih di 

antara teman-temannya. “Justru saya yang lolos dan teman-teman saya yang 

mengajak tidak lolos. Akhirnya saya menjadi hakim. Rasa kebanggaan mulai 

muncul justru setelah menjadi hakim itu,” jelas penyuka hobi tennis, golf dan 

otomotif ini.
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Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri 

Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa 

kota hingga tahun 2014. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro 

(1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya 

menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih 

menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua 

PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur 

(2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011) dan terakhir Hakim Tinggi PT 

Denpasar (2014). 
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Mudah beradaptasi

Mahkamah Konstitusi merupakan tempat yang sama sekali baru bagi ayah 

dari tiga orang anak. Kewenangan yang berbeda dimiliki oleh MK dan MA 

membuatnya belajar banyak. Jika di MA, sifat putusannya hanya terkait untuk 

yang mengajukan perkara, maka di MK, putusannya mengikat untuk seluruh 

warga negaranya. Ia mengaku cepat belajar dan mudah menyesuaikan diri di 

lingkungan MK. “Saya menemukan perbedaan dari sisi naskah putusan, di sini 

(MK, red.) bahasanya lebih halus dibanding di MA yang penggunaan bahasanya 

cukup tajam. Sedangkan soal proses persidangan, saya merasa tidak ada 

masalah,” terangnya.

Perbedaan kewenangan yang dimiliki MK dan MA membuatnya harus beradaptasi 

sebagai hakim konstitusi. Tetapi kerja sama dari hakim konstitusi lainnya, 

membuatnya tidak merasa sulit beradaptasi dengan tugas barunya. “Hakim 

(konstitusi) lainnya membantu saya dan saya banyak belajar dari mereka,” 

ujarnya.

Percaya Pansel

Mengenai kontroversi pemilihannya oleh MA, Suhartoyo menjelaskan dirinya 

tidak ingin membela dirinya. Ia percaya bahwa kebenaran akan datang dengan 
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sendirinya. Dalam posisinya sebagai calon Hakim Konstitusi kala itu, ia telah 

melewati beberapa tahapan profile assesment dan fit and proper test sebelum 

terpilih. “Dari soal integritas dan kompetensi, saya kan sudah lolos. Saya sudah 

percaya dengan panitia seleksi,” terangnya. 

Ia pun menjelaskan mengenai kasus Sudjiono Timan yang banyak dituduhkan 

diputus olehnya. Menurut Suhartoyo, ketika perkara tersebut disidangkan, bukan 

ia yang menyidangkan di PN Jakarta Selatan.

Begitu pula isu yang menyebut selama kasus tersebut disidangkan ia telah 

melakukan perjalanan ke Singapura sebanyak 18 kali. “Badan Pengawas 

Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya 

satu kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil 

Komisi Yudisial dan sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya 

ungkapan ‘pertolongan Tuhan itu dekat’ apalagi terhadap orang yang difitnah,” 

urainya.

nyaman Menjadi orang biasa

Berasal dari lingkungan sederhana, membuatnya tidak terlalu mengandalkan 

jabatan atau posisi. Baginya menjadi hakim konstitusi, hal yang tinggi dan 

sebenarnya membuatnya tidak nyaman karena fasilitas yang ada. “Saya ini 

nyaman menjadi orang-orang biasa saja,” ungkapnya.
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Disinggung mengenai dukungan keluarganya, Suhartoyo menjelaskan ketika 

pencalonan dirinya yang penuh kontroversi, anak-anaknya justru berpikir untuk 

apa dirinya menjadi hakim konstitusi. “Karena anak-anak saya berpikir ketika saya 

dihujat, buat apa jadi hakim konstitusi jika harkat dan martabatnya dilecehkan. 

‘Lebih baik jadi orang biasa saja’, kata anak-anak saya,” ingatnya.

Untuk itu, ia pun berharap keberadaannya yang melengkapi sembilan pilar hakim 

konstitusi dapat memenuhi rasa keadilan yang dicari para pencari keadilan ke 

MK. “Saya bekerja untuk bisa memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan,” 

tandasnya.



Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

58

•	 Hakim	 Konstitusi	 (2003-2008	 dan	 2015-2019)

•	 Anggota	 Majelis	 Permusyawaratan	 Rakyat	 (1999-2004)

•	 Akademisi	 dari	 Universitas	 Udayana

•	 Diberikan	 ‘Bintang	 Mahaputra	 Utama’	 oleh	 Presiden	 (2009)

•	 Sarjana,	 Universitas	 Udayana

•	 Master,	 Universitas	 Padjadjaran

•	 Doktor,	 Universitas	 Indonesia
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i dewa gede Palguna

Kembali Mengawal Konstitusi

Sempat dua kali menolak tawaran untuk kembali menjadi hakim konstitusi, tak 

pernah terbayang oleh pria kelahiran Bangli 54 tahun silam ini untuk kembali ke 

Jalan Medan Merdeka Barat. Garis tangannya mengantarkan Palguna kembali 

mengenakan toga kebesaran, mengawal konstitusi.

“Kalau soal kembali menjadi hakim konstitusi itu hal yang memang gak pernah 

saya bayangkan. Benar-benar gak pernah saya bayangkan,” jawabnya spontan 

saat ditanya terkait keterpilihannya kembali menjadi hakim konstitusi periode 

2015-2020.

Tujuh tahun silam, Palguna berhasil menuntaskan pengabdiannya di Mahkamah 

Konstitusi sebagai hakim periode pertama selama lima tahun. Tawaran Ketua 

MK saat itu, Jimly Asshiddiqie, untuk kembali memutus perkara konstitusi ditolak 

mentah-mentah olehnya. Palguna berdalih ingin melanjutkan studinya ke jenjang 

lebih tinggi. “Waktu itu saya dirayu oleh banyak orang, termasuk oleh Pak Ketua 

(Jimly) agar saya mau melanjutkan ke periode kedua. Saya bilang, alasan saya 

kuat, yaitu mau menyelesaikan studi S3 saya. Gak mungkin saya merangkap 

karena sangat melelahkan,” kenangnya.

Dukungan masyarakat agar Palguna kembali menjadi hakim muncul lagi pada 

tahun 2013. Ia mengaku dihubungi beberapa anggota DPR RI agar mendaftar 

menjadi hakim. Palguna lagi-lagi menolak. Alasannya, Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Udayana itu ingin berkonsentrasi di dunia akademis dan membantu 

almamaternya dalam proses akreditasi. “Sampai Rektor saya ditelepon (anggota 

DPR) saat itu. Dikiranya Rektor saya tidak mengizinkan, padahal dia malah 

senang sekali kalau saya kembali jadi hakim,” ujarnya.
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Permintaan agar Palguna kembali menjadi hakim konstitusi akhirnya bersambut 

pada akhir tahun 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia 

Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur 

Presiden. “Saya mikir, sudah dua kali nolak, kalau ketiga ini nolak lagi, kok 

sombong banget. Ya sudah saya ikut saja, toh belum tentu lulus juga kan,” 

selorohnya. 

Ia mengaku tidak menyangka Presiden akan memilihnya. Saat hari pengumuman 

dan Mensesneg menghubunginya, Palguna justru sedang menguji mahasiswanya 

di Bali. “Saya kan kalang kabut banget karena lagi di Bali dan lagi nguji 

mahasiswa. Akhirnya saya telepon teman saya di Garuda Indonesia, yang tersisa 

tiket kelas bisnis. Saya sama istri naik kelas bisnis, di sana sempat bercanda 

juga selama jadi hakim saya tidak pernah naik kelas bisnis kecuali sama pak 

ketua”.

terbang Menjadi hakim Konstitusi

Cita-cita Palguna remaja adalah menjadi seorang tentara, tepatnya penerbang 

pesawat tempur Angkatan Udara. Cita-cita itu hampir diraihnya saat mendaftar 

di Sekolah Penerbang Pesawat Tempur. Sayangnya, Palguna muda gagal 

dalam seleksi administrasi yang mengharuskan jumlah anak lelaki dalam satu 

keluarga harus lebih dari satu padahal adik lelakinya belum lahir saat itu. Ia 

kemudian banting setir mendaftar pada Jurusan Publisistik UGM. Alasannya 

sederhana, karena novelis favoritnya, Ashadi Siregar mengajar di sana. Namun, 

usahanya untuk menjadi wartawan akhirnya gagal juga. Orang tua Palguna yang 

mengarahkannya menjadi dokter tidak digubrisnya. Ia bahkan mengaku terpaksa 

membohongi orang tuanya, dengan mengantongi uang pendaftaran Fakultas 

Kedokteran dan malah mendaftar di Fakultas Hukum. 
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Mahasiswa Teladan tahun 1986 ini mengaku mendapat tawaran pekerjaan, 

termasuk menjadi diplomat. Namun, ayah dari dua orang putri dan seorang putra 

ini memutuskan menjadi dosen. Profesi sebagai akademisi dan keaktifannya 

menulis kemudian mengantarkan Palguna menjadi anggota MPR RI Periode 

1999- 2004 sebagai utusan daerah. “Saat itu saya bimbang juga, waktu dikabari 

jadi utusan daerah, saya ada janji dengan teman-teman mau berangkat ke 

Jewena (Swiss) mengikuti Sabbatical Program,” imbuhnya. 

Menimbang apakah akan mengejar ambisi pribadi atau memenuhi tugas 

negara, Suami dari I Gusti Ayu Shri Trisnawati ini memutuskan untuk menjadi 

anggota MPR RI. Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI 

mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, 

Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim 

konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda.

Penjual Koran sampai Pemain Figuran

Keterbatasan ekonomi keluarganya membuat Palguna cerdik melihat peluang. 

Doktor penerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden pada 2009 

itu sempat menjadi penjual koran dan majalah untuk membantu keluarganya. 

Berawal dari rajin membaca majalah musik yang dijualnya, Palguna menjadi 

penyiar radio bahkan saat sudah menjadi dosen dan berhenti karena mendapat 

beasiswa S2 di Universitas Padjajaran. 

Darah seni ternyata sudah mengalir pada dirinya sejak mahasiswa semester 

1. Selain gemar berolahraga, Palguna aktif di seni peran. Ia bergabung dalam 

Teather Justisia di kampusnya dan pada tahun 1988 terpilih menjadi pemain 

figuran film Noesa Penida. Ia juga berkesempatan menjadi pemain figuran film 

asing berjudul Beyond The Ocean.
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Dalam perjalanan hidupnya, penelur puluhan buku ini mengaku ada tiga sosok 

utama yang sangat berjasa. Pertama, adalah ayahnya yang diakui Palguna 

memiliki visi pendidikan yang luar biasa walaupun hanya lulus SD. Kedua, adalah 

nenek asuhnya yang ikut membentuk kepribadian Palguna. “Walaupun dia tidak 

berpendidikan, nasihat dan kasih sayangnya luar biasa. Dia tidak punya anak 

jadi itu yang mengajarkan saya untuk memiliki kasih sayang tidak mesti dengan 

cucu sendiri atau ada hubungan darah,” ujarnya. 

Setelah berkeluarga, sosok istri sangat berperan untuk kariernya. Ia merasa harus 

berterima kasih kepada sang istri karena istrinya bersedia mendampingi Palguna. 

“Mungkin tidak selalu sering saya mengungkapkan rasa terima kasih saya pada 

istri saya, tapi dia tau saya sangat berterimakasih. Saya rasa, istri adalah salah 

satu tonggak yang tidak bisa diabaikan dari perjalanan hidup saya”. 

tuhan Masih sayang MK

Komitmen Palguna untuk ikut menjaga muruah MK pasca kasus Akil Mochtar 

tegas. Kendati kepercayaan masyarakat relatif sudah kembali, Ia menekankan 

hantaman dan cobaan pasti akan selalu ada. Dua hal yang mesti dipegang 

teguh oleh MK agar terus dipercaya. Pertama, putusannya yang memang 

mencerminkan kesungguhan. Kedua, dari sikap dan perilaku hakimnya.

Walaupun begitu, Palguna kerap melihat sisi positif dari peristiwa Oktober 2013 

silam. Ia mengatakan peristiwa tersebut merupakan bentuk teguran Tuhan. 

“Tuhan masih sayang MK. Tuhan sudah memperingatkan MK dengan adanya 

peristiwa Pak Akil. Bayangkan kalo sudah keburu berakar praktik seperti itu,” 

tegasnya. 
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Sehingga, segala hujatan yang diterima MK beberapa bulan ke belakang harus 

menjadi bahan introspeksi, pun bagi Palguna. Walaupun saat itu jabatannya 

bukan hakim konstitusi, ia merasakan kepedihan yang sama dengan pegawai 

dan hakim MK. 

Secara pribadi, Palguna tetap berkomitmen dalam penegakan demokrasi dan 

prinsip rule of law. Melalui MK, ia meneguhkan tekadnya untuk memperkokoh 

komitmennya dan memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya prinsip rule of 

law dan kehidupan yang demokratis di Indonesia. “Mungkin benar bahwa tanpa 

demokrasi dan rule of law suatu bangsa bisa menikmati kemakmuran, tetapi 

adalah juga benar bahwa tanpa demokrasi dan rule of law suatu bangsa sudah 

pasti tidak menikmati keadilan”.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 (sejak	 2014)

•	 Guru	 Besar	 Hukum	 Pidana	 Universitas	 Hasanudin

•	 Sarjana	 Hukum	 dari	 Universitas	 Hasanudin

•	 Master	 Hukum	 dari	 Universitas	 Gadjah	 Mada

•	 Doktor	 dari	 Universitas	 Airlangga

•	 Diploma	 Forensik	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia,	 Institute	 of	 Groningen	 State,	 Belanda
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aswanto

Pakar hukum Pidana yang berlabuh Menjadi Penjaga Konstitusi

Bertahun-tahun mengabdi menjadi pendidik anak negeri, Aswanto melabuhkan 

diri menjadi satu dari sembilan penjaga konstitusi. Kendati kerap diminta 

Mahkamah Konstitusi untuk mengisi sejumlah kegiatan MK dan menjadi panitia 

seleksi Dewan Etik MK, Aswanto mengaku tidak pernah membayangkan menjadi 

salah satu dari sembilan pilar yang menjaga hak konstitusional warga negara. 

Kerap bersentuhan dengan MK

Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin ini terbilang sering bersentuhan 

dengan MK. Ia kerap diminta menjadi pembicara dalam kegiatan MK, salah 

satunya menjadi narasumber dalam pendidikan dan pelatihan perselisihan hasil 

pemilihan umum untuk partai politik peserta pemilu yang diselenggarakan di 

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. “Dari 12 parpol, 

sepuluhnya saya ikut mengisi. Tema yang dipercayakan pada saya berkaitan 

dengan sengketa pemilu yang dalam waktu dekat akan segera ditangani MK,” 

ungkap Aswanto.

Ia juga dipercaya MK menjadi satu dari tiga anggota panitia seleksi Dewan Etik 

MK. Bersama Laica Marzuki dan Slamet Effendi Yusuf, Aswanto ikut memilih tiga 

nama anggota Dewan Etik MK yang kini telah resmi bertugas. Selain itu, Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi yang dipimpinnya juga 

bekerjasama dengan MK untuk sejumlah kegiatan, salah satunya persidangan 

jarak jauh dengan menggunakan video conference. 
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Kendati begitu, Aswanto mengaku tidak pernah terpikir untuk menjadi hakim 

konstitusi. Pengabdiannya menjadi dosen untuk S1 sampai S3 di Universitas 

Hasanuddin dan sejumlah kegiatan lain di luar kampus telah menghujani pria asal 

Palopo Sulawesi Selatan ini dengan berbagai kesibukan. Hingga prahara Oktober 

terjadi, ketika Mantan Ketua MK Akil Mochtar diciduk oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi untuk kasus suap sejumlah sengketa Pemilukada, Aswanto dan rekan-

rekannya berpikir hakim pengganti Akil harus yang memiliki integritas. Hal 

tersebut, dinilai rekan dan koleganya dimiliki oleh Aswanto. “Teman-teman 

mengatakan kalau selama ini kita berteriak-teriak di luar untuk menegakkan 

keadilan, mungkin sudah waktunya untuk ikut masuk ke dalam sistem. Itu yang 

membuat saya berpikir ya sudah, saya coba masuk,” kenangnya.
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Ditanya soal rasanya persidangan di MK, Aswanto tertawa. Ia merasakan suasana 

yang jauh berbeda dibanding saat dirinya mengajar di depan kelas sebagai 

dosen. Sebagai hakim, ia bertugas memeriksa dan mengadili perkara di ruang 

sidang. Selain itu hakim konstitusi juga rutin melakukan rapat permusyawaratan 

hakim. “Di sana kita menyampaikan pandangan di depan hakim lain mengenai 

suatu perkara. Tapi saya lihat ada suasana yang walaupun semua punya 

pandangan dan prinsip, tapi disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Jadi 

menarik, ya,” ujarnya.

Perjalanan dengan Rintangan

Jalan yang harus dilalui Aswanto untuk menjadi hakim konstitusi terbilang 

tidak mulus. Ia mesti menghadapi berbagai rintangan. Sosoknya yang tegas 

ketika memimpin fakultas, membuatnya tidak disukai sejumlah pihak, termasuk 

koleganya sendiri. Saat mencalonkan diri, muncul sebuah tulisan opini yang 

menyatakan penolakan terhadap Aswanto. Bukan hanya dirinya, penulis juga 

membawa keluarga Aswanto.

Saat seleksi di DPR, Dewan Pakar yang menyeleksinya pun turut mempertanyakan 

kebenaran tulisan tersebut pada Aswanto. Namun, karena tulisan yang dimuat di 

media online tersebut fitnah, ia menanggapi santai hal tersebut. Ayah dua anak 

ini bahkan meminta pada Komisi III DPR agar dipersilakan untuk mengucapkan 

sumpah bahwa tulisan itu tidak benar.

“Waktu itu saya minta ke teman-teman Komisi III untuk klarifikasi di bawah 

sumpah agar tahu kebenarannya karena memang ada beberapa yang hampir 
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benar. Misal, saya orang pidana yang mengajukan diri menjadi hakim konstitusi, 

itu benar. Tapi disertasi saya tentang hak asasi manusia dan saya berpengalaman 

menjadi Ketua Panwaslu Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Latar belakang pendidikan Aswanto yang merupakan ahli hukum pidana pun 

sempat dipertanyakan. Pasalnya, hakim konstitusi erat kaitannya dengan hukum 

tata negara dan hukum administrasi negara. Lagi-lagi Aswanto dapat mengatasi 

hal tersebut. Diakuinya, latar belakang pendidikannya memang multi disiplin. 

Selepas meraih gelar sarjana hukum pidana di Universitas Hasanuddin, ia 

melanjutkan pogram pascasarjana Ilmu Ketahanan Nasional yang melakukan 

kajian hukum dari perspektif ketahanan nasional, Universitas Gadjah Mada. Gelar 

doktor diraihnya di Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Airlangga. Namun, disertasi 

yang ditulisnya terkait dengan hak asasi manusia. 

“Kalau bicara HAM, cantolannya kan di konstitusi. Selain itu, saya juga punya 

pengalaman empiris sebagai ketua panwas, tentu itu ada kaitannya soal pemilu.

Orang memang mengatakan MK lebih kepada persoalan ketatanegaraan, tapi kan 

tidak melulu selalu berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata 

negara. Persoalan ketatanegaraan ini mencakup seluruh aspek dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara,” jelas dosen yang berkomitmen terus mengajar ini. 

orang tua dan Keluarga 

Aswanto menghabiskan masa kecilnya di Desa Komba, sebuah desa kecil di 

Palopo, Sulawesi Selatan. Lulus dari sekolah menengah pertama, ia merantau 
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ke Makassar untuk melanjutkan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. 

“Di Palopo saat itu SMA belum terlalu banyak dan jaraknya jauh karena desa 

kita jauh dari pusat kota,” kenangnya. 

Ia pun mantap memandang sosok yang paling berjasa di balik kesuksesannya 

hingga saat ini adalah kedua orang tuanya. Ayah Aswanto yang merupakan 

seorang guru selalu menanamkan amanah kepada anak-anaknya untuk belajar 

dan belajar. Kedua, ayahnya selalu menekankan ‘jangan pernah memberikan 

kepada keluargamu makanan yang tidak halal’. “Kita tujuh bersaudara dan semua 

disekolahkan sampai sarjana oleh Bapak sehingga saya kira yang pertama 

orang tua,” katanya. Kedua, istri dan anak-anaknya yang selalu menerima dan 

mendukung ketika Aswanto melanjutkan sekolah bahkan ke luar negeri. Terakhir, 

kawan-kawannya, baik LSM maupun perguruan tinggi, yang diakuinya saling 

mendukung satu sama lain. 

Aswanto yang hobi membaca ini tengah mendalami ilmu administrasi negara. 

Bahkan, rencananya ia akan menulis buku soal administrasi negara ini bersama 

beberapa teman. Selain itu, ia juga merupakan seorang penikmat musik yang 

dimainkan oleh keluarganya sendiri. “Kebetulan keluarga istri saya keluarga musisi. 

Mertua perempuan itu penyanyi dan turun semua ke anak-anaknya termasuk 

istri saya yang pernah mengajar les musik. Anak-anak saya juga kelihatannya 

ikut ibunya, suka musik. Kalau saya penikmat musik yang dimainkan mereka 

saja,”  ujarnya seraya tertawa.
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•	 Hakim	 Konstitusi	 sejak	 2015

•	 Wakil	 Ketua	 Pengadilan	 Tinggi	 Banjarmasin

•	 Sarjana	 Hukum,	 Universitas	 Sumatera	 Utara

•	 Magister	 Hukum	 Bisnis,	 Universitas	 Sumatera	 Utara

•	 Doktor,	 Universitas	 Sumatera	 Utara
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Manahan sitompul: hakim yang Memegang Prinsip ‘ora et Labora’

Manahan Malontige Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi 

Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Mantan Wakil 

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucap sumpah jabatan di hadapan 

Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Mencapai karier sebagai hakim konstitusi tak pernah terpikir oleh ayah dari tiga 

anak ini. Bahkan menjadi hakim di pengadilan negeri pun tak terlintas dalam 

benak Manahan muda. Keterbatasan ekonomi keluargalah yang menghalangi 

dirinya bercita-cita tinggi. Dibesarkan dalam keluarga besar, Manahan yang 

merupakan anak kedua  dari sepuluh bersaudara, harus berjuang untuk tetap 

memperoleh pendidikan usai lulus SMA. Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. 

S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun 

sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan tahun 1977, 

sedangkan ibunya bernama T.M br. Panggabean merupakan seorang ibu rumah 

tangga. Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik 

untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau 

kegiatan kerohanian di gereja. 

Nasib menentukan tidak seluruh dari anak-anaknya tersebut dapat diantarkan 

oleh kedua orang tuanya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk 

Manahan yang harus bekerja lebih dahulu baru dapat membiayai sendiri 

kuliahnya. Setamat SMA, impiannya adalah segera memperoleh pekerjaan. 

Dengan berbekal kursus Bahasa Inggris selama tiga bulan, dia mengikuti tes 

di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara dan berhasil diterima di Jurusan 

Flight Service Officer (FSO). Dengan menjalani diklat sekitar dua tahun di Curug, 

Tangerang, ia ditugaskan pada Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan 

Udara Polonia Medan, dengan status PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama 
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tiga tahun. “Waktu itu saya sadar karier saya hanya akan mencapai Golongan 

III B bila hanya mengandalkan ijazah SMA dan FSO, maka timbul niat untuk 

kuliah memperoleh ijazah S1 dan satu-satunya pilihan adalah Fakultas Hukum 

USU kelas karyawan. Dengan pengaturan waktu dan dana yang sangat cermat, 

akhirnya kuliah S1 diselesaikan juga hingga 1982,” kenangnya.

Sementara itu, karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 

1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara 

sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2000 dipercaya menjadi Ketua PN 

Simalungun. Pada tahun 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan 

pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali 

dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT 

Manado tahun 2009, diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri 

Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program 

S2. Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) 

dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 

untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada 

tahap akhir fit and proper test di DPR. Di tahun yang sama, ia dipanggil oleh 

MA untuk fit and proper test menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi dan berhasil 

sehingga ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, 

Bangka Belitung. “Baru pada 2014, saya memberanikan diri untuk mengajukan 

diri sebagai hakim konstitusi dan ternyata lulus untuk menggantikan senior saya, 

Bapak Alim,” jelasnya.
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Dalam menjalankan hidupnya, ia memegang motto ‘Ora et Labora’ sesuai dengan 

yang diterapkan oleh kedua orang tuanya dalam membesarkannya. “Ketujuh 

saudara saya berhasil menjadi sarjana termasuk saya. Keberhasilan ini berkat 

adanya panutan yakni kedua orang tua yang melakoni hidup bersahaja dengan 

motto ‘Ora et Labora’, yang artinya berdoa dan bekerja,” ujarnya ketika ditemui 

di ruang kerjanya. 

Motto itulah, lanjut Manahan, digunakannya dalam meniti kehidupan rumah 

tangga dengan Hartaty C.N, Malau, B.A yang dipersuntingnya pada waktu dia 

masih status Cakim tahun 1984. Ayah dari Juristama P. Sitompul S.T., M.B.A, 

Lawina M. Sitompul, S.Psi dan Junistira H. Sitompul, S.T menjelaskan keluarga 

memberinya dukungan dalam mencapai semua cita-citanya, the last but not 

Least, terinspirasi oleh kecerdasan kedua cucu tersayang, Giovanni dan Jeremy 

anak dari putrinya Lawina yang telah dipersunting Jhony C. Tambunan, SE.
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Mantan Ketua MahKaMah Konstitusi

Mantan waKiL Ketua MahKaMah Konstitusi

Mantan haKiM Konstitusi

Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

(Agustus 2003-Mei 2008)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

(Agustus 2003-November 2008)

Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

(Agustus 2008-Agustus 2013)

Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

(April 2013-September 2013)

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

(Januari 2010-Januari 2015)

Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.

(Agustus 2003-Agustus 2008)

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

(Agustus 2003-Januari 2010)
Dr. Harjono, S.H., MCL

(Agustus 2003-Agustus 2008)

(Maret 2009-Maret 2014)

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.

(April 2008-April 2013)

Maruarar Siahaan, S.H.

(Agustus 2003-Januari 2010)

Dr. HM Arsyad Sanusi

(Mei 2008-Maret 2011)

Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

(Januari 2010-Januari 2015)

Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum.

(Juni 2008-April 2015)

Soedarsono, S.H.

(Agustus 2003- Juni 2008)
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

(Agustus 2003-Agustus 2008)

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

(Agustus 2003-Maret 2008)
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Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas-tugas administrasi 

teknis. Sementara itu, Panitera Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas-tugas 

administrasi peradilan.

susunan seKRetaRiat jendeRaL

biro Perencanaan dan Pengawasan
Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, 

analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, 

serta penataan organisasi dan tata laksana. Dalam menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan dan Pengawasan 

mempunyai fungsi:

a.  Penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta 

analisis dan evaluasi kinerja;

b.  Pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan; 

dan

c.  Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi 

birokrasi.

StRuKtuR oRganISaSI
KePanIteRaan Dan SeKRetaRIat jenDeRal
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stRuKtuR oRganisasi

Panitera

Hakim konstitusi

ketua maHkamaH konstitusi

secretary general

Panitera 
muda i

Biro 
Perencanaan 

dan 
Pengawasan

garis komando
garis koordinasi

note:

Biro 
keuangan dan 
kePegawaian

Biro 
HuBungan 

masyarakat 
dan 

Protokol

Biro 
umum

Pusat Penelitian 
dan Pengkajian 

Perkara, Pengelolaan 
teknologi informasi 

dan komunikasi

Pusat 
Pendidikan 
Pancasila 

dan 
konstitusi

Panitera 
muda ii

wakil ketua
maHkamaH konstitusi
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biro Keuangan dan Kepegawaian
Biro Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

keuangan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi:

a.  Pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan 

laporan keuangan; dan

b.  Pengembangan pegawai, pelaksanaan administrasi hakim, serta administrasi 

dan kesejahteraan pegawai

stRuKtuR oRganisasi

Panitera

Hakim konstitusi

ketua maHkamaH konstitusi

secretary general

Panitera 
muda i

Biro 
Perencanaan 

dan 
Pengawasan

garis komando
garis koordinasi

note:

Biro 
keuangan dan 
kePegawaian

Biro 
HuBungan 

masyarakat 
dan 

Protokol

Biro 
umum

Pusat Penelitian 
dan Pengkajian 

Perkara, Pengelolaan 
teknologi informasi 

dan komunikasi

Pusat 
Pendidikan 
Pancasila 

dan 
konstitusi

Panitera 
muda ii

wakil ketua
maHkamaH konstitusi
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biro hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 

hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta 

kesekretariatan kepaniteraan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan hubungan masyarakat, hukum dan kerja sama, serta pengelolaan 

dokumentasi sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;

b. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan; dan

c. Pelaksanaan kesekretariatan kepaniteraan dan risalah.

biro umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, 

kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam; dan

b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan dan barang milik 

negera, urusan fasilitas persidangan, serta urusan arsip dan ekspedisi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan teknologi 
informasi dan Komunikasi
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, 

pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 

mempunyai fungsi:

a. Penelitian;

b. Pengkajian perkara;
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c. Penyiapan konsep pendapat hukum;

d. Penyusunan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. Penyusunan yurisprudensi;

f. Penyusunan kaidah hukum;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah 

Konstitusi;

h. Pengelolaan perpustakaan;

i. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan

j. Pelaksanaan ketatausahaan pusat.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan

b. Pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

susunan KePaniteRaan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok memberikan dukungan 

di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi Kepaniteraan MK terdiri 

dari sejumlah jabatan fungsional panitera pengganti. Kepaniteraan merupakan 

supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK.
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Sebagai lembaga peradilan MK melakukan proses persidangan untuk mengadili 

perkara yang diajukan oleh pemohon. Ada tiga jenis persidangan di MK, yaitu 

sidang panel, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan sidang pleno. 

sidang PaneL 

Merupakan sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang 

diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan 

ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi 

permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan.

Ruang	Sidang	Panel

PeRSIDangan
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Ruang	Sidang	Pleno.



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

83

RaPat PeRMusYawaRatan haKiM

RPH bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini 

hanya dapat diikuti oleh Hakim Konstitusi dan 

Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas 

secara mendalam dan rinci serta putusan MK 

diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 

tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera 

mencatat dan merekam setiap pokok bahasan 

dan kesimpulan.

sidang PLeno

Adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim 

konstitusi minimal dihadiri oleh 7 (tujuh) hakim 

konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka 

untuk umum dengan agenda pemeriksaan 

persidangan atau pembacaan putusan. 

Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan 

pemohon, keterangan saksi, ahli, dan pihak terkait 

serta memeriksa alat-alat bukti. 

Berperkara di MK tidak dipungut biaya.
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aluR 
beRPeRKaRa
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1Pemohon membuka laman (website) 
Mahkamah Konstitusi dengan alamat 
“www.mahkamahkonstitusi.go.id” dan 
memilih menu ”Simpel”.

2
Mendaftar dengan mengisi identitas secara lengkap 
pada menu “Daftar Pemohon”, dan mendapat user 
name serta password. 
Pemohon mengisi data diri pemohon, di awali mengisi 
user Name dan Password, (misal User Name diketik 
”Nama Pemohon” kemudian diketik Password 
”xxxxxx”);

INGAT: Password anda merupakan kunci 
masuk Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Permohonan Elektronik Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dan digunakan jika akan 
mengajukan lagi permohonan secara online;

3Setelah selesai, anda akan login 
di Sistem Informasi Manajemen 
Permohonan Elektronik, pilih yang 
sesuai dengan keinginan, melalui menu-
menu berikut: 

Permohonan baru; •	
Permohonan sebagai pihak •	
Terkait; 
Tambah Dokumen (•	 upload); 
Pengajuan Saksi dan Ahli; •	
Penarikan Kembali Permohonan. •	

4Setelah selesai mengisi 
data kemudian klik print, 
anda akan menerima 
tanda bukti pengiriman;
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Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (Simpel) MK merupakan 

aplikasi e-court yang diperuntukkan bagi masyarakat luas untuk mengajukan 

permohonan perkara melalui internet.

Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik 

(Simpel) adalah sebagai berikut.

5Menyerahkan bukti pendaftaran online dan dokumen 
permohonan asli kepada Mahkamah Konstitusi melalui 
Kepaniteraan sebagai berikut: 

Untuk PUU, SKLN, PPP, dan •	 Impeachment 
dalam tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah 
pendaftaran online; 
Untuk PHPU (DPR dan DPD) dalam tenggat 3 x •	
24 Jam setelah pendaftaran online; 
Untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam •	
tenggat 1 x 24 Jam setelah pendaftaran online; 

6Tidak dipenuhinya ketentuan 
pada angka 5 permohonan 
yang anda ajukan dengan 
sendirinya dihapus;

PenDaftaRan PeRKaRa
onlIne
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Para	pegawai	MKRI	sedang	melakukan	upacara	untuk	memperingati	hari	ulang	 tahun	MK	yang	ke-13.
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Kemampuan dan profesionalitas 

pegawai Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan MK senantiasa 

ditingkatkan. Hal itu dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan upaya pembinaan pegawai, 

yaitu pendidikan dan pelatihan (diklat) 

teknis, diklat struktural, rintisan gelar 

dan magang di MK atau MA negara-

negara sahabat.

Tujuannya agar pemberian pelayanan 

dan dukungan pegawai kepada hakim 

konstitusi dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya. Demikian pula pelayanan 

kepada pemohon dan pemangku 

kepentingan (stakeholders) dan 

masyarakat dapat pula terselenggara 

sebaik-baiknya.

SuMbeR Daya 
ManuSIa
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sisteM adMinistRasi justisiaL (judiCiaL 
adMinistRation sYsteM)
Sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, MK menerapkan e-court.  

E-court merupakan bentuk pelayanan dalam peradilan berbasis teknologi yang 

bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to 

justice) dan pengadilan (access to court). E-court diterapkan melalui konsep 

sistem administrasi justisial (judicial administration system) yang  meliputi;

Pelatihan	sistem	peradilan	berbasis	 teknologi	 informasi.

teKnologI InfoRMaSI Dan
teleKoMunIKaSI
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sistem informasi Manajemen Permohonan elektronik (simpel)

Manajemen Permohonan Elektronik diwujudkan antara lain dalam bentuk Sistem 

Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (Simpel). Dengan sistem ini 

masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara secara online, memperoleh 

putusan MK, risalah sidang, jadwal sidang, serta memantau perkembangan 

perkara secara online. Simpel dapat diakses melalui laman MK “www.

mahkamahkonstitusi.go.id” dan memilih menu “permohonan online”.

sistem informasi Penelusuran berkas Perkara (Case Retrieval 
information Management system)

Adalah sistem untuk menelusuri dan menemukan kembali berkas-berkas perkara, 

risalah, dan putusan MK dengan mudah apabila diperlukan. Sistem ini meliputi 

Sistem Online Digital dan Sistem Arsip.

sistem Rekam Proses Persidangan (Court Recording system)

Court Recording System merupakan teknologi yang mampu merekam seluruh 

proses persidangan sekaligus menyimpannya dalam bentuk data audio dan video. 

Dengan bantuan teknologi ini, transkripsi sidang (risalah dan putusan) dapat 

langsung diakses oleh masyarakat beberapa jam setelah sidang dilaksanakan.

Manajemen Minutasi Perkara (Case Minute Management system) 

Merupakan teknologi yang dikembangkan untuk merekam dan 

mendokumentasikan seluruh proses penanganan perkara di Mahkamah 

Konstitusi. Sistem dan teknologi ini telah tersedia dalam website MK dan dalam 

Sistem Perkara Online.
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Video Conference

Video conference berfungsi untuk mendekatkan akses masyarakat  ke MK. Bagi 

pihak yang dibutuhkan keterangannya dalam persidangan MK namun ia berada 

di daerah tertentu yang jaraknya cukup jauh dari lokasi tempat persidangan MK, 

tidak perlu hadir secara fisik ke MK tetapi cukup dengan  hadir di salah satu 

dari 42 fakultas hukum di setiap provinsi  yang telah bekerjasama dengan MK 

untuk menyelenggarakan persidangan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi 

video conference. Teknologi ini juga dibutuhkan dalam kasus-kasus lintas negara 

atau yang membutuhkan keterangan saksi atau ahli dari luar negeri.

Penggunaan teknologi Video Conference dalam	persidangan	 jarak	 jauh
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sisteM adMinistRasi uMuM (geneRaL adMinistRation 
sYsteM)
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga menerapkan sistem administrasi 

umum (general administration system) berbasis teknologi. Penerapan sistem 

ini bertujuan mendukung terwujudnya good governance di lembaga peradilan. 

Sistem administrasi ini meliputi:

sistem informasi Manajemen disposisi elektronik (simdok)

Simdok pada dasarnya merupakan implementasi e-government dalam distribusi 

surat masuk, mulai dari registrasi, pemindaian serta pembuatan disposisi kepada 

tujuan surat.

sistem informasi Manajemen Perencanaan dan Realisasi anggaran 
(simtor)

Simtor merupakan sistem aplikasi penyusunan rencana kerja/kegiatan dan 

anggaran seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

MK.

sistem informasi Kepegawaian (simpeg)

Simpeg adalah sistem aplikasi penataan terkait dengan kepegawaian memberikan 

sumber-sumber informasi yang cepat tentang pegawai. Dalam aplikasi ini 

terdapat master data kepegawaian yang lengkap dan akurat.

sistem informasi Manajemen Perpustakaan (simperpus)

Simperpus sebagai sistem aplikasi terkait dengan perpustakaan 

menyelenggarakan penataan buku mulai dari administrasi koleksi buku, 

peminjaman dan pengembalian buku. Perpustakaan MK juga telah didukung 

dengan sistem informasi secara online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
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Laman	Pusat	 Informasi	Hukum	 (PIH)

luas. Perpustakan Online dapat diakses melalui   http://www.mahkamahkonstitusi.

go.id dan memilih menu PERPUSTAKAAN.

sisteM inFoRMasi huKuM 
Pusat Informasi Hukum (PIH) merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat 

untuk memperoleh hak konstitusionalnya dalam mendapatkan informasi hukum. 

Pusat Informasi Hukum berisi empat dokumen hukum, yaitu peraturan perundang-

undangan baik yang meru-pakan pengaturan (regelling) mulai dari tingkat UUD 

hingga Keputusan Bupati atau Walikota, penetapan (beschiking), vonis baik 

putusan MK maupun Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya, serta 

kebijakan (beleids regel) baik di tingkat pusat maupun daerah. Pusat Informasi 

Hukum dapat diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id dan memilih menu 

PUSAT INFORMASI HUKUM.
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Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai referensi dan informasi 

tentang Hukum dan Tata Negara, Administrasi Negara, Sejarah dan Biografi. 

Perpustakaan ini telah beroperasi sejak Januari 2005.

Perpustakaan merupakan unit pendukung bagi hakim konstitusi dan staf 

Mahkamah Konstitusi. Perpustakaan MK secara organisasi berada di bawah 

Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MK. 

Kini perpustakaan terus berbenah dengan memperbaiki sistem pelayanan, 

memperbanyak jumlah koleksi buku, meningkatkan sumber daya manusia, aktif 

menyebarkan informasi mengenai hukum, baik dengan cara membuka akses 

informasi perpustakaan online melalui laman MK, maupun dengan berpartisipasi 

dalam momen-momen tertentu seperti pameran buku. 

Meja	penerimaan	pengunjung	Perpustakaan

PeRPuStaKaan
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KoLeKsi PeRPustaKaan

Koleksi buku
Menyediakan koleksi buku yang berkenaan dengan Hukum Tata Negara, Hukum 

Administrasi Negara, Politik, Sosial, Agama, Biografi, Laporan, Prosiding, Risalah 

dan Putusan Perkara MKRI, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan 

hukum.

jurnal hukum 
Terbitan berkala tentang hukum atau tatanegara yang bersumber dari berbagai 

institusi baik pemerintah ataupun swasta. Selain itu juga berlangganan Jurnal 

Hukum online yaitu Westlaw dan Heinonline.

informasi aktual/terbitan Media Massa
Terbitan Media cetak yaitu Koran dan majalah seperti Kompas, Tempo, Republika, 

Media Indonesia, Indo Pos, Koran Jakarta, The Jakarta Post, Suara Karya, Seputar 

Area penelusuran koleksi perpustakaan melalui E-catalogue
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Indonesia, Rakyat Merdeka, Jurnal Nasional, Pelita, Suara Pembaruan, Sinar 

Harapan, Bisnis Indonesia, Pos Kota, Herald Tribune, Strait Times, Majalah Gatra, 

Majalah Tempo, Majalah Forum, Majalah Time, Majalah Reader’s Digest, Majalah 

Fokus, Majalah Newsweek, Majalah National Geografic, Majalah Ombudsman.

Ruang baCa
Tersedia ruang baca yang luas, nyaman, sejuk yang dilengkapi dengan komputer 

terkoneksi internet gratis.

jam buka Perpustakaan  
a.   Senin-Kamis: Pukul 08.00-17.00 WIB

      Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.

b.   Jum’at: pukul 09.00-17.00 WIB

      Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB

Salah	satu	Area	 ruang	baca	dan	diskusi	di	Perpustakaan.
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website MK
MK memanfaatkan internet untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat 

kepada masyarakat mengenai MK yang beralamat di www.mahkamahkonstitusi.

go.id. Melalui laman ini masyarakat dapat secara langsung mengakses informasi 

mengenai perkara yang masuk ke MK, jadwal sidang, risalah sidang, putusan, 

dan resume perkara serta permohonan online.

Selain itu, terdapat juga perpustakaan online, pusat informasi hukum, 

pengumuman lelang/tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan MK, 

pengumuman rekrutmen CPNS, serta pengumuman 

lainnya.

MK tV dan MK Radio
MK TV merupakan program siaran MK yang disiarkan oleh 

televisi lokal yang ada di pelbagai daerah dan juga 

disiarkan secara nasional melalui TVRI. Sedangkan 

MK Radio adalah program radio yang disiarkan 

secara nasional melalui stasiun radio RRI Nasional 

dan RRI Daerah. 

PubLiKasi Putusan MK di Media 
CetaK
Publikasi putusan MK dibuat dalam bentuk buku yang 

disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat.  MK  juga 

memuat salinan putusan di media cetak nasional.  Sedangkan 

untuk putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada dimuat 

di media cetak lokal/daerah.

PublIKaSI
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LaPoRan tahunan 
Merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-

tugas dan wewenang MK. Diterbitkan setiap akhir tahun. Selain itu, diterbitkan 

juga laporan catatan perjalanan setiap tahun usia MK yang diterbitkan pada 

peringatan ulang tahun MK.

juRnaL Konstitusi 
Adalah media dwi-bulanan yang fokus dalam 

mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum, 

konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan. Tampil dalam 

format ilmiah yang ditujukan bagi pakar, akademisi, 

praktisi, penyelenggara negara, anggota lembaga 

swadaya masyarakat serta pemerhati dan 

penggiat hukum, konstitusi dan masalah-masalah 

ketatanegaraan secara umum. Jurnal dapat diperoleh 

secara cuma-cuma.

MajaLah Konstitusi 
Merupakan terbitan berkala yang isinya 

menginformasikan kegiatan-kegiatan MK baik 

perkembangan persidangan perkara maupun kegiatan 

non sidang. Majalah dapat diperoleh secara cuma-cuma.

PeneRbitan buKu 
Sebagai media untuk memasyarakatkan konstitusi, memper-kenalkan MK, serta 

membangun budaya sadar berkonstitusi. MK juga menerbitkan buku-buku 

mengenai MK yang disusun oleh tim MK dengan tema terkait konstitusi, hukum 

tata negara, ketatanegaraan karya hakim konstitusi dan para pakar.
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Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas 

MK berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK dibiayai oleh Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Dalam setiap tahunnya, MK mendapat anggaran berdasarkan Dokumen Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/

Lembaga (RKA-KL). BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

atas Laporan keuangan MK Tahun Anggaran 2006. Kemudian pada laporan 

keuangan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 MK kembali 

meraih predikat WTP berturut-turut dari BPK.   

anggaRan

Sekretaris	Jenderal	MK,	M	Guntur	Hamzah	menerima	 laporan	hasil	pemeriksaan	dari	BPK.	 	
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Setelah sembilan hakim konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 

16 Agustus 2003, belum ada aparatur yang ditugaskan memberi kan pelayanan 

dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para hakim konstitusi. Demikian 

pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konsitusi. Pada 

saat itu, alamat surat menyurat menggunakan nomor telepon seluler Prof. Dr. 

Jimly Asshiddiqie, S.H., hakim konstitusi yang kemudian terpilih menjadi Ketua 

Mahkamah Konstitusi. 

Tas	dan	Telepon	Selular	bersejarah

SejaRah geDung
MahKaMah KonStItuSI
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Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi 

pelaksanaan tugas-tugas hakim konstitusi me rupakan 

persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan 

dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan 

hakim konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal. 

Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal 

MPR untuk memberikan dukungan administrasi umum 

dan Mahkamah Agung untuk tenaga administrasi justisial. 

Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di 

Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor 

sementara bagi para hakim konstitusi.

Tidak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi berpindah kantor 

dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan H.R. 

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun demikian, ruangan 

yang tersedia bagi Mahkamah Konstitusi di Plaza Centris masih 

jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para 

pegawai Mahkamah Konstitusi berkantor di lahan parkir kendaraan 

yang “disulap” menjadi ruangan kantor modern. Seiring dengan 

itu, Ketua Mahkamah Konstitusi mengangkat  Janedjri M. Gaffar 

sebagai Plt. Sekretaris Jenderal pada 4 September 2003, dan pada 1 Oktober 2003 

mengangkat Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera.

Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan sarana 

masih menjadi persoalan bagi Mahkamah Konstitusi. 

Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, 

Mahkamah Konstitusi harus meminjam Gedung 

Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR, 

salah satu ruang di Mabes Polri, dan salah satu ruang 

di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini 

tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para hakim konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga 

Hotel	Santika

The	building	of	Plaza	Centris

Complex	of	MPR/DPR
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negara sekaliber Mahkamah Konstitusi yang mengawal 

konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Kerena itu, 

ketika merumuskan Cetak Biru Membangun Mahkamah 

Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang 

Modern dan Terpercaya, gagasan pembangunan gedung 

Mahkamah Konstitusi mendapat penekanan tersendiri.

Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka 

Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara 

Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 

2004, barulah Mahkamah Konstitusi bisa meng-

gelar persidangan di kantor sendiri. Meski 

demikian, ruangan dan fasilitas yang ter-

sedia di gedung tersebut masih belum me-

madai, terutama ketika Mahkamah Kons titusi 

harus menangani perkara yang menumpuk 

dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. 

Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 

2004, ruang persidangan yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi tidak mencukupi 

sehingga Mahkamah Konsti tusi me minjam ruang di gedung Radio Republik Indonesia 

(RRI) yang terletak tidak jauh dari kantor Mahkamah Konstitusi. Begitu juga ketika harus 

menggelar persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi harus meminjam ruang dan 

fasilitas teleconference di Mabes Polri.

Complex	of	MPR/DPR

The	National	Police	Headquarters

The	Office	of	RRI

The	Ministry	of	Communications	and	
Information	 (Kominfo)	building.
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Ide membangun gedung Mahkamah Konstitusi sejak awal sudah di bicarakan 

di kalangan para hakim konstitusi. Persoalannya adalah di manakah gedung 

Mahkamah Konstitusi akan didirikan mengingat tata ruang serta luas bangunan 

harus sesuai dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi.

Mencari lahan untuk sebuah gedung publik bukanlah persoalan mudah di ibukota 

Jakarta yang sudah sesak dengan bangunan. Memang di kawasan-kawasan 

tertentu masih ada lahan kosong yang dapat diperguna kan. Tetapi sejauh mana 

lahan ter sebut memiliki nilai strategis dan relevan dengan karakter Mahkamah 

Konstitusi merupakan pertimbangan yang tidak boleh dikesampingkan. Lahan 

yang sempat dipertimbangkan adalah di Kompleks DPR/MPR dan bekas gedung 

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berlokasi di Jalan Veteran III Jakarta 

Pusat. Keinginan untuk membangun gedung Mahkamah Konstitusi di Komplek 

DPR/MPR tidak berlanjut karena munculnya pendapat bahwa kawasan itu 

diperuntukkan bagi kantor lembaga legislatif. Sedangkan bekas gedung DPA tidak 

pula dapat diproses lebih lanjut karena telah dialokasikan untuk kepentingan 

lain.

Dalam perkembangannya mun cul gagasan untuk mendirikan gedung Mahkamah 

Konstitusi di kawasan Monas yang merupakan lokasi sangat strategis dan 

menjadi lokasi berbagai kantor lembaga negara dan departemen atau institusi 

penting. Di sana terdapat antara lain Istana Negara, kantor Mahkamah Agung, 

kantor Menko Polhukam, kantor Departemen Komunikasi dan Informatika, kantor 

Departemen Perhubungan, dan Balai Kota DKI Jakarta, serta kantor pusat 

Pertamina dan markas TNI AD. Dari aspek keamanan dan tata ruang, kawasan 

ini sangat bagus.

PRoSeS
PeMbangunan
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Namun, di kawasan Monas ini tidak terdapat lahan yang bisa dipergunakan untuk 

mendirikan gedung Mahkamah Konstitusi. Pada lajur Jalan Medan Merdeka, 

baik sisi barat, selatan, timur, maupun utara, sudah penuh dengan bangunan 

perkantoran. Dari sekian banyak gedung perkantoran di lingkaran Monas, terdapat 

kantor Plasa Telkom yang sebenarnya kurang cocok berdiri di kawasan Monas 

karena gedung itu bersifat komersial. Maka, pilihan pun dijatuhkan pada lahan 

Plasa Telkom yang berlokasi persis di sebelah gedung Mahkamah Konstitusi, 

meskipun tanahnya tidak cukup luas.

Sejak tahun 2003, pembicaraan dengan pihak PT. Telkom sudah mulai dilakukan 

melalui Sekretariat Negara sebagai fasilitator. Namun, hingga bulan Oktober 2004 

rencana itu belum memperoleh kepastian karena PT. Telkom tidak bersedia 

melakukan ruislaag antara tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Medan 

Merdeka Barat dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Sirih 

Jakarta sebagaimana ditawarkan oleh Sekretariat Negara. Pihak PT. Telkom  

pada waktu itu masih tetap mencari tempat lain sebagai pengganti tanah dan 

bangunan yang akan dipertukarkan, padahal di wilayah Jakarta Pusat, khususnya 

di kawasan utama, sangat sulit mendapatkan lahan pengganti.

Gedung	Plasa	Telkom
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Persoalan ini dapat diselesaikan 

setelah PT. Telkom 

meng hendaki 

agar tanah 

dan bangunan 

Plasa Telkom 

dijual putus 

kepada Mahkamah 

Konstitusi. Pilihan 

PT. Telkom tersebut 

kemudian disetujui oleh 

Mahkamah Konstitusi.

Tanah dan bangunan Plasa 

Telkom dijual dengan harga 

Rp. 49.104.852.000,- sesuai 

dengan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). Transaksi jual beli lahan 

Plasa Telkom dilakukan pada tahun 

2004. Mahkamah Konsti tusi mem-

bayar pembelian lahan itu dalam 

dua tahap, yaitu tahap pertama 

tahun 2004 dan tahap kedua tahun 

2005.

Berbagai	Korespondensi	antara	MK	dengan	PT.Telkom
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Sebelum pembangunan gedung dimulai, para hakim konstitusi mendiskusikan 

secara intensif desain arsitektur yang hendak dipilih. Untuk memperkaya 

perspektif, mereka mengundang pakar-pakar arsitektur yang kemudian 

memberikan masukan-masukan sesuai dengan keahliannya. Akhirnya diputuskan 

bahwa rancang bangun gedung Mahkamah Konstitusi harus men cerminkan tiga 

hal.

Pertama, gedung Mahkamah Konstitusi sebagai pusat peradilan tata negara di 

Indonesia dan pusat pengkajian ilmu dan hukum tata negara yang representatif 

dan bercirikan “Rumah Konstitusi”. Kedua, gedung harus berbasis teknologi 

di segala bidang, dengan akses terbuka untuk seluruh masyarakat yang 

mengunjungi atau berkepentingan dengan Mah kamah Konstitusi. Ketiga, gedung 

harus berwujud bangunan yang dapat memperkuat keberadaan skyline kawasan 

dan image yang ada, karena terletak di kawasan utama Ibukota.

Para	hakim	konstitusi	didampingi	Sekjen	MK	 tengah	membahas	desain	bersama	arsitek	dan	pelaksana	
pembangunan	gedung	MK.



 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia

113

Oleh karena itu, para hakim konstitusi menginginkan agar desain gedung 

Mahkamah Konstitusi bersifat monumental serta mencerminkan kekuasaan, 

keagungan, kewibawaan, dan keramahan. Untuk memenuhi citra tersebut, 

beberapa alternatif desain gedung dengan berbagai gaya telah dikaji oleh para 

hakim konstitusi. Hasil kajian tersebut ditindaklanjuti oleh Ir. Soeprijanto selaku 

arsitek pem bangun an gedung Mahkamah Konsti tusi. Akan tetapi walaupun 

lima alternatif desain telah dibuat oleh sang arsitek, namun belum ada yang 

dipandang memenuhi gagasan para hakim konstitusi. Para hakim konstitusi 

menginginkan desain gedung yang memiliki karakter kuat, sebuah gedung yang 

langsung dapat mem berikan pemahaman pada siapa pun yang melihatnya 

bahwa gedung tersebut adalah gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, 

para hakim konstitusi memilih desain gedung dengan gaya neo klasik tetapi 

tetap meng hadirkan cita rasa modern.

Para	hakim	konstitusi	didampingi	Sekjen	MK	meninjau	pelaksanaan	pembangunan	gedung	MK.
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Pertimbangan para hakim konstitusi mengadopsi gaya klasik didasari oleh 

kenyataan bahwa sejauh ini gedung-gedung yang dibangun dengan gaya klasik 

ala Yunani kuno maupun Romawi kuno memang berhasil menampilkan kesan 

kewibawaan. Berdasarkan studi yang  dilakukan para hakim konstitusi, gedung-

gedung lembaga kekuasaan di berbagai belahan dunia terbukti banyak yang 

mengadopsi gaya klasik untuk menunjuk kan kewibawaan nya. 

Keinginan mewujudkan gedung Mahkamah Konstitusi dengan desain klasik 

ternyata terbentur dengan kondisi lahan yang kurang luas. Lahan yang hanya 

berukuran 4.220 m2      itu sudah jelas tidak memadai untuk meng akomodasi 

kebutuhan ruang per kantoran kecuali gedung didesain dalam bentuk bangunan 

tinggi. Sedangkan desain klasik, sepanjang sejarah arsitektur, tidak mengenal 

b e n t u k bangunan tinggi. Batas toleransi paling tinggi bagi gedung 

klasik hanyalah 10 lantai.

Untuk mengatasi persoalan ter sebut kemudian 

diambil jalan tengah dengan membagi gedung 

menjadi dua, yaitu podium dan menara. Podium 

yang terdiri dari empat lantai dibangun dengan gaya 

neo klasik, sedangkan menara yang terdiri dari 16 

lantai dibangun dengan gaya modern. Meskipun 

podium dan menara dibangun dengan desain yang 

berbeda, namun keduanya mengesankan sebuah 

kombinasi yang padu. Podium tampil 

s e b a g a i gedung utama sementara 

menara menjadi background-

nya.
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Setelah proses perijinan pem bangunan gedung selesai, Mahkamah Konstitusi 

memancangkan tiang pertama pada 17 Juni 2005. Momentum pe mancangan 

tiang pertama yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi, para pejabat 

pemerintah, dan per wakilan Komisi III DPR itu juga menjadi momen serah terima 

lahan dari Direktur PT. Telkom kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, 

bangunan Plasa Telkom dirobohkan dan pembangunan Gedung Mahkamah 

Konstitusi dimulai. 

Di atas lahan seluas 4.220 m2 itu dibangun dua bagian gedung dengan luas 

23.323 m2. Bagian podium yang didesain secara klasik dilengkapi dengan tangga, 

pilar-pilar, kubah, dan mahkota kubah. Sementara bagian menara, meskipun 

dirancang dengan modern, namun bangunan yang menonjolkan gaya gotik itu 

tetap diberi sentuhan nuansa klasik pada lekukan-lekukan puncaknya. Dengan 

demikian, desain gedung Mahkamah Konstitusi merupa kan hasil kompromi 

antara keinginan menam pilkan desain neo klasik dengan kondisi lahan yang 

terbatas. Selain itu, gedung ini juga dibangun dengan memenuhi ketentuan tata 

ruang kawasan sekitar Monas.

Pemancangan	
tiang pertama 
Gedung MK 
ditandai 
dengan 
penekanan 
tombol	
oleh Ketua 
Mahkamah 
Konstitusi 
didampingi 
para hakim 
konstitusi 
lainnya	dan	
Sekretaris	
Jenderal	
Mahkamah 
Konstitusi.
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Proses pembangunan gedung Mahkamah 

Konstitusi dilaksanakan secara bertahap selama 

empat tahun sejak 2004 hingga 2007. Pekerjaan 

tersebut dimulai dengan pengadaan lahan, 

pengurusan ijin, perencanaan, hingga pelaksanaan 

pembangunan fisik gedung dan pengadaan sarana 

dan peralatan gedung (antara lain meu belier, 

furniture, dan IT).

Tahapan pembangunan gedung dilaksanakan 

sesuai dengan pagu anggaran Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Biaya 

pembangunan gedung bersumber pada Anggaran 

Pendapatan dan Be lanja Negara (APBN) selama 4 

tahun anggaran, yaitu TA 2004, TA 2005, TA 2006, 

dan TA 2007.

Setelah proses pembangunan selesai, Gedung 

Mahkamah Konsti tusi diresmikan pada 13 Agustus 

2007, bertepatan dengan peringatan hari ulang 

tahun ke-4 Mahkamah Konstitusi.

Proses	Pembangunan	Gedung	MK	 tahap	akhir,
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Konstruksi Gedung Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan eksistensi 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan 

kehakiman. Gedung ini didesain sedemikian rupa supaya dapat mewakili 

wewenang, fungsi, serta visi dan misi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi 

dan dicita-citakan menjadi “Rumah Konstitusi”. Pilihan arsitekturnya selain 

menghadirkan citarasa estetik juga menampilkan simbol-simbol yang secara 

filosofis sarat dengan makna.

Presiden	Susilo	Bambang	Yudhoyono,	didampingi	Krtua	MK,	Jimly	Ashiddiqie	dan	Sekretaris	Jenderal	MK,	
Janedjri	M.	Gaffar	memukul	palu	 tanda	peresmian	gedung	MK	pada	13	Agustus	2007.	 	 	

MaKna Dan fungSI
geDung
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Kubah	Gedung	MK	 tampak	dari	atas	puncak	menara	gedung.

Gedung Mahkamah Konstitusi berdiri tegak menghadap Monumen Nasional 

(Monas) yang menjadi salah satu landmark ibukota, bahkan negara. Sebidang 

halaman cukup memberi jarak pandang bagi siapapun yang melintas di Jalan 

Medan Merdeka Barat untuk menikmati keindahan arsitekturnya. Dari sisi 

arsitektural, gedung Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua bangunan utama, 

yaitu podium yang berdiri di depan dan menara yang membayangi di belakang. 

Kedua bangunan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
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Podium yang dibangun setinggi 29 meter merupakan bangunan utama yang 

dimaksudkan untuk mencitrakan esensi dan eksistensi Mahkamah Konstitusi 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi dengan wewenang 

dan fungsinya dimunculkan dalam wujud simbol-simbol pada bagian gedung 

yang mudah dilihat oleh publik. Simbol-simbol itu sudah ditampakkan mulai 

dari halaman gedung.

Halaman yang terhampar di depan Ge dung Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi 

oleh pagar. Hal itu melambang kan keter bu ka an Mahkamah Konstitusi terhadap 

masyarakat umum, termasuk untuk me nyam paikan aspirasi. Mahka mah Konsti tu-

si sebagai lembaga pengawal konstitusi senantiasa siap menerima dan melayani 

siapapun atau lembaga mana pun yang meng anggap hak konstitusio nal  nya diru-

gi kan. Dengan membiarkan halaman ter buka, masyarakat akan mendapat kesan 

bahwa Gedung Mahkamah Konstitusi bu kanlah gedung yang angkuh, melainkan 

gedung yang terbuka dan ramah.

Gedung MK tanpa Pagar
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Pada bagian depan terluar bangunan 

podium terdapat tangga yang 

menghubungkan halaman dengan teras 

gedung. Semula, tangga bangunan 

dibuat dari ujung kiri ke ujung kanan 

mengikuti lebar teras. Namun, dalam 

perkembangannya, tangga tersebut 

dirasa dapat menimbulkan kesan pongah 

sehingga akhirnya dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu satu tangga utama diapit 

oleh dua tangga pelengkap berbentuk 

balkon.

Tangga utama dengan jumlah 

anak tangga yang begitu banyak 

menegaskan ketinggian dasar podium. 

Hal itu melambangkan keagungan dan 

kewibawaan Mahkamah Konstitusi. 

Namun demikian, keagungan dan 

kewibawaan tersebut tidak menciptakan 

jarak dengan publik karena diimbangi 

oleh dua balkon yang selain dapat 

dijadikan tempat duduk oleh pengunjung, 

juga dapat menambah estetika karena di 

dalamnya diisi dengan tanaman bunga. 

Ditampilkannya tanaman bunga pada 

balkon diharapkan bisa menumbuhkan 

interaksi positif yang sejuk antara 

pengunjung dengan bangunan gedung.

Halaman	depan	gedung	MK	yang	 langsung	
terhubung	dengan	 jalan	utama.
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Pilar-pilar penyangga podium melambangkan kekuasaan, kewibawaan, dan 

inde pendensi lembaga peradilan. Jumlah pilar yang terdiri dari sembilan buah 

melam  bangkan sembilan orang hakim konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C 

ayat (3) UUD 1945. 

Pilar ganjil tidak dikenal dalam rumus arsitektur, maka ketika rancangan Gedung 

Mahkamah Konstitusi diproses dalam sidang Tim Penasihat Arsitektur Kota DKI 

Jakarta, rancangan tersebut mendapat penolakan dari sebagian pakar arsitek 

pada tim tersebut. Namun, Ketua Mahkamah Konstitusi mempertahankan 

sembilan pilar karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang. Dengan 

demikian, Gedung Mahkamah Konstitusi menjadi bangunan pertama dalam 

sejarah arsitektur yang menggunakan pilar berjumlah ganjil, sehingga bangunan 

ini dapat dibilang pendobrak konservatisme arsitektur.

Perspektif	pilar	gedung	MK.
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Kubah yang melambangkan kekuasaan dan 

keagungan dipandang identik dengan Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bebas 

dan merdeka untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Demikian juga halnya dengan mahkota 

kubah yang melambangkan supremasi konstitusi, 

yaitu UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. 

Agar kubah dan mahkotanya itu tidak 

menampakkan kekuasaan dan keagungan yang 

angkuh dan kaku, maka pada bagian dasar 

kubah maupun mahkota kubah dihias dengan 

ornamen berupa kolom-kolom yang membuat 

kubah tampak dinamis, komunikatif, dan nyaman 

dipandang.

Berbagai	sudut	kubah	Gedung	MK.
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Rotunda atau lingkaran bagian 

dalam kubah dihiasi dengan 

ornamen-ornamen bergaya 

Bizantium. Ornamen-ornamen 

tersebut selain menampilkan 

keindahan juga mengesankan 

kewibawaan.

Bagian	dalam	kubah	gedung	MK.
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Lobi utama yang berukuran 772 m2 merupakan 

pusat sirkulasi pengunjung; ke lobi utama 

pengunjung masuk dan dari lobi utama pengunjung 

keluar gedung. Ruangan ini menjadi terminal bagi 

setiap tamu yang datang ke Mahkamah Konstitusi.  

Ornamen lantai lobi utama yang didominasi 

warna cerah menyuguhkan kehangatan bagi para 

pengunjung gedung Mahkamah Konstitusi.

Dinding bagian depan lobi utama yang terbuat 

dari kaca melambangkan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga peradilan yang transparan kepada 

masyarakat.

Ruangan lobi utama di lantai 2 yang cukup luas 

dan memapas dua lantai di atasnya hingga 

langsung beratapkan kubah menjadi perlambang 

Mahkamah Konstitusi sebagai tempat pengaduan 

dan perlindungan bagi rakyat.

Desain bagian dasar lobi utama bergaya Renaissans 

dengan cita-rasa modern sehingga menghadirkan 

kesan nyaman dan akrab bagi pengunjung Gedung 

Mahkamah Konstitusi.

Sudut	Pandang	ke	 luar	gedung	dari	 lobi	 rotunda
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Ruang	Sidang	Pleno	MK
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Ruang sidang pleno adalah ruangan terpenting dari Gedung 

Mahkamah Konstitusi mengingat fungsi utama gedung ini 

sebagai sarana bagi pelaksanaan persidangan. Ruangan seluas 

416 m2 ini dipergunakan untuk menyelenggarakan sidang pleno 

yang dihadiri oleh sembilan hakim hakim konstitusi, pemohon, 

dan para pihak yang terkait dengan perkara persidangan. 

Di ruangan ini pula putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 

diucapkan. 

Di dalam ruang sidang pleno terdapat sederet tempat duduk 

sembilan hakim konstitusi dengan latar belakang lambang 

burung garuda. Posisi tempat duduk hakim konstitusi yang 

lebih tinggi daripada tempat duduk lainnya melambangkan 

kewibawaan dan kemuliaan hakim konstitusi. Sementara 

tempat duduk pemohon, termohon, pihak terkait, ahli dan 

saksi ditata hampir setengah lingkaran layaknya tempat 

duduk peserta diskusi. Hal ini melambangkan bahwa sidang 

di Mahkamah Konstitusi sarat dengan argumentasi dan 

pemikiran. Selain itu, penataan tersebut juga sesuai dengan 

sifat persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili norma, 

sehingga tidak ada pihak yang berhadap-hadapan.

Ruang sidang pleno di lantai 2 menampilkan gaya modern 

kontemporer. Dengan tata letak, warna dinding, dan furniture 

yang didesain sedemikian rupa, ruangan ini menghadirkan 

atmosfer kewibawaan. Meskipun demikian, simbol keterbukaan 

tetap mewarnai desain ruangan ini, yang antara lain diwakili 

adanya balkon pengunjung sidang di lantai 3.
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Ruang sidang panel dipergunakan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan 

pendahuluan oleh panel hakim terhadap perkara yang diajukan pemohon sebelum 

perkara dibawa ke sidang pleno. 

Ruang sidang Panel gedung MK
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Terdapat dua ruang sidang panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, 

yaitu Ruang Sidang Panel I dan Ruang Sidang Panel II. Masing-

masing memiliki ukuran luas 204 m2  dengan desain yang 

sama. 
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Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan ruangan yang 

dipergunakan para hakim konstitusi untuk membahas perkara secara intensif 

dan mendalam.

Ruang RPH bersifat tertutup, baik untuk kalangan internal maupun eksternal 

Mahkamah Konstitusi, karena di ruangan inilah putusan perkara dirumuskan.

Ruang	Rapat	Permusyawaratan	Hakim	 (RPH)
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Gedung Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan berbagai sarana yang modern 

dan canggih untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

keadilan (access to justice). Gedung ini juga memanfaat kan sarana teknologi 

dalam rangka mewujudkan terbentuknya e-court di Mahkamah Konstitusi.

E-court diwujudkan melalui penerapan Judicial Administration System (JAS) 

dan General Administration System (GAS). Penerapan JAS meliputi case 

management system, court recording system, online information retrieval, case 

minute management system dan video conference. Sementara pengembangan 

GAS meliputi sistem informasi kepegawai an, sistem informasi manajemen 

dokumentasi untuk tata naskah dinas dan kearsipan serta pedoman pengadaan 

barang dan jasa.

Pengunjung	mencoba	 fasilitas	E-kios	yang	 tersedia	di	 lobi	gedung	MK
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Gedung Mahkamah Konstitusi menjadi simbol tegaknya konstitusi sebagai 

hukum tertinggi di Indonesia. Di dalam gedung inilah perkara-perkara konstitusi-

onalitas diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh para hakim konstitusi.

Desain gedung Mahkamah Konstitusi, selain mengedepankan estetika, juga 

menampilkan karakter gedung sesuai dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pilihan arsitekturnya 

mencerminkan kemandirian, ke kuasa an, kewibawa an, keagungan, keterbukaan, 

dan keramahan. Performa ini memiliki nilai penting terutama jika dikaitkan 

dengan kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. 
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Dengan demikian, Gedung 

Mahkamah Konstitusi menonjolkan 

ciri sebagai “Rumah Konstitusi”. 

Layaknya sebuah rumah, selain 

dapat memberikan kenyamanan 

bagi publik, gedung ini diharapkan 

dapat menjadi tempat perlindungan 

hak-hak konstitusional warga 

negara mau pun penjaminan 

kewenangan lembaga negara. 

Melalui pelayanan yang ramah dan 

terbuka, berbagai lapisan masya-

rakat dan pihak-pihak lain yang 

memiliki ke pentingan terkait dengan 

hak-hak konstitusional mereka 

diharap kan tidak segan-segan 

mengun jungi Gedung Mahkamah 

Konstitusi. 

Melalui gedung yang monu mental 

ini pula, terkandung harapan 

peranan Mahkamah Konstitusi 

dapat lebih optimal dalam 

melaksanakan kewe nangan serta 

menjalankan fungsinya sebagai 

pengawal konstitusi, penafsir 

konstitusi, pengontrol demokrasi, 

dan pelindung hak asasi dan hak 

konstitusional warga negara.
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Begitu memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pemandangan pertama 

yang menyambut para pengunjung adalah sebuah prasasti berbentuk piramida 

segiempat. Prasasti berukuran 50 x 75 cm ini mengukir nama sejumlah tokoh 

yang berperan terhadap ‘kelahiran’ Mahkamah Konstitusi. 

Pada sisi prasasti yang menghadap ke pintu masuk, terukir tanda tangan Presiden 

Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MK Periode 2003 

– 2008 Jimly Ashiddiqqie sebagai penanda diresmikannya Gedung Mahkamah 

Konstitusi pada 13 Agustus 2007.

Sekretaris	Jenderal	MK	menjelaskan	makna	gedung	dan	piramida	kepada	Presiden	RI.	
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Sementara pada sisi sebaliknya, tertera 

tanda tangan Mantan Presiden RI Megawati 

Soekarnoputri serta Mantan Ketua DPR 

Akbar Tandjung sebagai Presiden RI dan 

Ketua DPR RI pada masa pembentukan 

Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Sisi berikutnya, pada prasasti 

mencantumkan tanda tangan sembilan 

hakim konstitusi periode 2003 – 

2008. Mantan Presiden B.J. Habibie, 

K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati 

Soekarnoputri dan Mantan Ketua MPR 

Amien Rais sebagai Presiden RI dan Ketua 

MPR RI dalam masa perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 pada 1999 - 2002 

pun membubuhkan tanda tangannya 

pada prasasti penanda berdirinya gedung 

peradilan rakyat tersebut. 
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Gerbang	Utama	Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	di	Cisarua.

Pada tanggal 24 Mei 2011, bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, para 

pejabat negara setuju bahwa revitalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila 

sangat dibutuhkan untuk ditumbuhkan kembali melalui usaha yang terstruktur 

dan sistematis. Para pejabat tersebut akhirnya setuju bahwa Pendidikan Pancasila 

yang terpadu harus menjadi tanggung jawab bersama, ketimbang memberatkan 

beban tersebut ke satu lembaga. 

Sebagai lembaga penjaga Konstitutsi, MKRI menjadikan Pancasila sebagai dasar 

utama dalam setiap putusannya. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah 

diserap dan diamalkan oleh semua warga negara Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari.
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Komplek	Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi.	

Dengan kepahaman seperti itu, MKRI kemudian menginisiasi pendirian Pusat 

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Jawa Barat. Pusat pendidikan 

Konstitusi ini diresmikan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

26 Februari 2013. Institusi ini, dinilai sejalan dengan Visi MKRI untuk menegakan 

Konstitusi serta menghasilkan warga negara dengan kepahaman hukum dan 

demokrasi sebagaimana telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.    
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