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KEBUNTUAN JALUR HUKUM  
(Sebuah Ringkasan Argumentasi) 

 
Pengantar 
Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 12/PMK/2008 adalah kabur karena 

dapat dimaknai MK tidak sekadar menetapkan sebuah peraturan guna melaksanakan amanat 

UU dan/atau Konstitusi tetapi telah menetapkan suatu klausul baru bukan sekadar 

menjelaskan UU. Secara materiel menyetarakan kedudukan PMK menjadi setara dengan 

UU(?).  

 

UU masih mungkin untuk diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. PMK 

secara hukum hendak diajukan judicial review-nya kepada siapakah? Jika kita katakan bahwa 

PMK kedudukannya berada di bawah UU sehingga bisa dimintakan judicial review ke 

Mahkamah Agung. Tetapi menurut PERMA No. 1 tahun 1999 mengatur batas waktu 180 hari 

suatu putusan dapat diajukan judicial review. Sedangkan dalam PERMA No. 2 tahun 2002, 

jangka waktu untuk mengajukan judicial review hanyalah 90 hari. Pembatasan waktu ini 

argumentasinya tidak jelas, serta menafikan kesadaran hukum masyarakat yang dinamis.  

 

Dus, Perma dan PMK sebagai sebuah produk hukum (MA dan MK memiliki hak untuk 

merumuskan hukum?) jika dipandang bermasalah maka masyarakat menemui jalan buntu 

jalur formal. Yang bisa dilakukan hanya meminta, memohon atau menekan yang bersifat 

politis dan bukan lagi murni hukum.  

 

Argumentasi Pokok 
1. Membatasi pemohon pembubaran partai politik hanya dan hanya kepada pemerintah tidak 

memiliki landasan hukum yang jelas dan bertentangan dengan Konstitusi ^_^.  

2. Partai Politik sebagai kekuatan politik yang nyata memberikan dampak baik langsung 

maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu.  

3. Menafikan hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pembangunan dan 

bela negara.  


