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Perlu Redesain Eevenangan dan Struktur MK f >

YOGYA (KR) - Melihat beberapa kelemahan 
yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK), di
rekomendasikan beberapa hal untuk mem
perkuat demokrasi Indonesia. Pertama, perlu 
redesain kewenangan MK dan stuktur MK 
Kedua, MPR perlu mempertimbangkan aman
demen UUD 1945 terkait pengawasan hakim 
MK dan ketiga, DPR merevisi UU MK dengan 
melakukan penguatan pada aspekeocfe ofcon- 
duct ofjudges.

Rekomendasi ini disampaikan dosen Fakul
tas Hukum UMY Iwan Satria wan SH MCL 
PhD dalam’diskuSi publik & bedah disertasf di 
Pascasarjana UMY, Selasa (11/10). Iwan baru 
s$jfi menyelesaikan disertasi dari International 
Ialamic University of Malaysia dengan judul 
E^an Mahkamah Konstitusi dalam Memper- 

di Indonesia. Dalam bedah di- 
abahas Prof Dr Nikmatul Huda 

danDrZainalArifinSHLLM.
Dikatakan Iwan, re-design kewenangan bisa 

dilakukan karena sentralisasi struktur yang 
MK bisa diselesaikan dengan melaksanakan

Papua.
Masalah beban hdkim MK menurut Iwan, bisa 
diselesaikan dengan pengangkatan h akim  ad- 
hoc Pilkada atau menambah jumlah hak im  se
cara permanen. “Pasalnya, model MK yang 
tersentral di Jakarta menimbulkan problem da
lam menyelesaikan sengketa Pemilu te rm asuk  
Pilkada. Model ini mungkin cocok untuk negara

Austria yang kedi, tapi Indonesia yang luas dan 
kepulauan, akan menyulitkan warga daerah 
yang hendak akses keadilan,” jelas Iwan.

Apalagi kemudian, lanjutnya, kewenangan 
m enangani sengketa Pilkada juga dim asukkan 

menjadi kewenangan MK yang semula hanya 
menangani pemilihan legislatif dan pemilihan 
presiden. P enanganan  m asalah  P ilkada disahut. 

Dosen FH UMY ini, sebenarnya bumerang 
bahkan awal bencana. Karena pelibatan MK da
lam masalah politik akan menyeret lembaga da- 
lam persoalan politik juga.

Meneliti peran MK dalam periode pertama 
mulai 2008-2013, MK disebut lebih banyak 
menghadapi sengketa Pilkada daripada judicial 
review. Dengan sembilan hakim MK di tahun 
2010, data menunjukkan terdapat 224 perkara 
Pilkada ditangani MK Tentu saja, perlu kerja 
ekstra keras menyelesaikan sengketa tersebut

MK hanya 14 hari. “Akibatnya, kewenangan 
menangani sengketa Pilkada yang banyak ter-

konstitusi mehlmjudicial review,” tambahnya 
Untuk itu, pengawasan hakim MK mergadi 

sangat penting dari MPR perlu merumuskan 
lembaga manakah yang secara otoritatif diberi 
mandat mengawasi perilaku dan kehormatan 
hakim konstitusi. Karena menurut Iwan, lem
baga judicial yang independen tanpa penga- 
waan efektif akhirnya juga melahirkan praktik 
peradilan yang tidak akuntabeL (Fsy)-m


